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Voorwoord van de 

voorzitster
Woensdag 5 oktober: 

de Dag van de Leraar

(World Teacher’s Day)Beste allemaal,

Het eerste trimester van het schooljaar 
2016-2017 zit er alweer bijna op. De 
kerstvakantie staat voor de deur!

In deze kersteditie van het Eekhoorntje kunt 
u lezen welke activiteiten de afgelopen 
maanden zoal hebben plaatsgevonden. Het 
zijn er bijna teveel om op te noemen, onder 
andere het traditionele 
kennismakingsontbijt in de eerste 
kleuterklassen, de Cheese & Wine avond en 
de grootoudersweek. De tweede 
kleuterklassen brachten een bezoek aan de 
markt en de derde kleuterklassen aan het 
postkantoor. In de derde kleuterklassen 
werd ook ijverig toneelgespeeld. Verder 
vindt u behalve een kleurplaat en 
een heerlijk recept, een exclusief interview 
met juf Patricia die eerder dit jaar haar 20-
jarig jubileum vierde. Van harte proficiat!

Zalig kerstfeest en prettige vakantie!

Liesbeth Gestels
Voorzitter ouderraad

Op 5 oktober was het de Dag van de 
Leraar. Op die dag werden de kleuters 
niet alleen warm onthaald door juf 
Marion, maar ook door twee 
enthousiaste mama's van de ouderraad. 
De leerkrachten mochten binnen 
genieten van een heerlijk ontbijt, 
geserveerd op een prachtig gedekte 
tafel. De perfecte manier om alle 
geweldige en hardwerkende 
leerkrachten van Mater Dei eens goed in 
het zonnetje te zetten! Na het 
verwenontbijt ging de bel (volgens 
traditie op die dag een paar minuutjes 
later dan 8:40 uur...) en konden de 
leerkrachten boordevol energie aan de 
slag.

Een woord van dank aan alle mama's en 
papa's die het ontbijt mede mogelijk 
hebben gemaakt door inkopen te 
doen, te surveilleren op het schoolplein, 
voor de decoratie te zorgen, de tafel te 
dekken enz.! De juffen en meesters 
hebben ervan genoten.

Freya, mama van Xavier (2KA)



Oma in de klas tijdens
GROOTOUDERSWEEK

kindjes hebben ook een spelletje met mij gespeeld. Wat een leuke kleuterklas, de klas van juf Mieke! Ik was pas binnen in de klas
toen niet alleen mijn kleindochter Juliette maar ook meerdere kindjes naar mij toe kwamen, met een tekening voor mij, een
verhaaltje of nog een leuk woordje.... De tijd ging te snel... Ik vond het zo leuk om in deze klas te zitten. Nog een dikke proficiat
aan juf Mieke. Ze is echt fantastisch. Ik weet niet hoe ze dat doet om de kindjes zo te motiveren en zo stil en gehoorzaam te
houden! Ze heeft ook ontzettend veel creativiteit... Echt een leuke juf.

Ik verheugde mij in de klas van Juliette te komen en was niet teleurgesteld. Het was een heerlijk moment en ik vond het zo
jammer toen het tijd was...

Jacqueline Simonis, oma van Juliette (2KA)

Ontbijt eerste kleuterklassen

Ook dit jaar konden we opnieuw rekenen op de traditionele kennismakingsochtend met de andere ouders van onze eerste kleuterklas
genootjes. Zoals steeds met een zeer rijkelijk ontbijt, onthaalde juf An ons in haar zeer mooi ingerichte klas.
Alle ouders bleven maar rondkijken in elk hoekje van de klas. Iedereen was onder de indruk van hoe mooi alles ingericht en opgeruimd
was. Op de voor de ouders ietwat te kleine stoeltjes vonden we het superleuk om op kleuterniveau de ervaringen met elkaar te delen.
Dit was echter wel steeds van korte duur, mede door de overenthousiaste dochter of zoon die ons steeds een andere plek van de klas
wilde tonen. We waren hierdoor wel gerust dat ze hun plaatsje binnen de klas hadden gevonden en het was dan ook met een gerust hart
dat we onze kinderen in de klas achterlieten.
Juf, hartelijk dank voor de ontvangst, en alvast bedankt voor al de inzet en het
geduld. Wij als ouders zijn in ieder geval overtuigd dat ze dagelijks in goede
handen verkeren.

Jean-François, vader van Samuel (1KB)

Het was op een woensdag... Ik mocht een uurtje in de klas van juf Mieke komen, als oma van Juliette. Ik had
eigenlijk niets voorzien dat ik met de kleuters zou doen. Ik wou alleen maar een uurtje met hen meemaken,
spelen, lezen en nog tekenen. En dat heb ik gedaan. Telkens met een groepje. Het verhaal ging over een kikker
en waterlelies in verschillende kleuren. De bedoeling was om de kleuren goed te kennen en te herkennen. De



3e kleuterklas speelt toneel
Heksje Lotje

Het eerste leerjaar en de derde kleuterklas gingen samen naar het toneelstuk 'Nieuwsgierige 
Lotje' kijken. Daarna was het aan de derde kleuterklassen om hun eigen versie te maken. De 
derde kleuterklas van juf Emilie voerde het toneel 'Nieuwsgierige Lotje' op voor de kinderen 
van de klas van juf Virginie. De derde kleuterklas van juf Laura (juf Saartje) voerde het toneel 
'Slimme Lotje' op voor de kinderen van de klas van juf Carine. De kinderen van de derde 
kleuterklas hebben hard gewerkt aan decor en attributen. Ook aan de rolverdeling werd er 
hard gewerkt, de kleuters mochten zelf kiezen welk personage ze wilden vertolken. Het 
oefenen ging al snel heel vlot en de spanning steeg mondjesmaat tot het eerste leerjaar op 26 
oktober het publiek mocht zijn. De reacties van dat publiek waren heel positief.

Met dank aan Juf Emilie (3KA)

Slimme Lotje

"Hocus, pocus, paraplu. Kleine koffer open u". Slimme Lotje is nieuwsgierig. Ze is,
met haar poes, pas wakker en hoort "Boem, tok. Een kleine koffer staat voor de
deur. Wat zou erin kunnen zitten? Slimme Lotje probeert alles om de koffer open
te krijgen met een opendoe-toverspreuk ... Zonder succes. Ze vraagt de hulp van
alle andere heksen in het heksenziekenhuis, aan het heksenstation... Nog eens,
maar zonder succes ! Slimme Lotje denkt hard na over een oplossing. Ze
probeert de koffer open te toveren met de blijfdicht-toverspreuk "Hocus, pocus,
sterrenlicht, kleine koffer blijft nu dicht" en Hiep hiep hoera, het werkt!!!

Er zit een brief in met een wegbeschrijving. Slimme Lotje volgt de weg. De weg
leidt naar de grote heksenschool. Daar wordt ze verwelkomd door de heksenjuf.
Slimme Lotje had haar eerste heksenproef alleen gedaan. Hoe fier waren Slimme
Lotje en ook de kinderen van de klas van juf Laura (Saartje) die hun best
hadden gedaan voor het aanwezige publiek (en voor de mooie video-opname). Elk
van hen was ook zo mooi verkleed.

Bedankt aan alle kinderen en de juffen voor hun inspanning.

Patricia, mama van Iliona (3KB)



Plezier wordt gegarandeerd

als je een spelletje gaat

spelen in de klas van Juf

Emilie. Tristan was zo fier dat

zijn mama mocht komen en

had zelf het spelletje uitgekozen: Twister. Een schot in de roos bij zijn

klasgenootjes. In kleine groepjes van 4 hebben we dit spelletje

gespeeld gedurende een klein uur. Bijna iedereen kwam aan de beurt;

in feite is dit niets anders dan 'yoga’ voor kinderen. “Een voet op rood,

een hand op blauw, iets in de lucht, enz”. Vooral lachen als je een

bepaalde positie niet meer kan volhouden en allemaal tezamen

bezwijkt. Ook kleuters vinden het blijkbaar lastig om specifieke

spiergroepen te gebruiken . Wat een leuk klasje: kleurrijk,

enthousiast, grappig en vriendelijk voor elkaar. Met veel plezier ga ik

terug om een nieuw avontuurtje te beleven met de kleuters van klas

3KA.

Alexandra, 

mama van Tristan (3KA)

Uitstap naar het postkantoor

Op vrijdag 18 november gingen de kinderen 
uit de derde kleuterklas samen met de 
kinderen van het eerste leerjaar naar het 
postkantoor in de Potaardestraat. Dat was
heel interessant. De kinderen mochten zelfs 
het deel van het postkantoor zien waar de 
ouders niet mogen komen. Oei, wat passen 
er veel brieven in een postzak!

Ook de rest van de dag stond in het teken van post. 
In de Chirolokalen van Stokkel deden we allerlei
activiteiten. Zo speelden we welke weg een brief 
aflegt en tekenden we een postzegel; we versierden de 
omslag ("mailart"); we maakten een mooie tekening 
voor de mama's en papa's en lazen een boek; we 
knutselden een postpet en deden dramaoefeningen 
(zoals  een brief met verschillende emoties opendoen). 
Verder mochten we spelen en onze boterhammetjes 
opeten.

Wat ook heel leuk was, is dat alle kinderen een kaart 
mochten sturen aan hun papa en mama. Zouden de 
kaarten echt al maandag of dinsdag thuis in de brievenbus liggen? Na een leuke dag 
liepen we terug naar school en begon het weekend.

Met veel dank aan juf Saartje (3KB) 



Naar de markt

Toen ik Louise vertelde dat juf Mieke de mama’s of papa’s had uitgenodigd om met de klas een uitstapje naar de wekelijkse markt te doen, was ze
super enthousiast en vond ze het zeer leuk dat ik kon meegaan.

Na de schoolbel mochten wij (papa’s en mama’s) samen met de bengels naar de klas van juf Mieke om toe te zien en te luisteren hoe de dag werd
gestart. De kleuters waren zeer fier om de dagelijkse gewoontes met ons te kunnen delen. Alle kleuters deden mee om hun taakjes zo goed mogelijk
uit te voeren.

Daarna verdeelde de juf de kindjes in groepjes en hand in hand vertrokken we naar de markt zonder ons verlanglijstje te vergeten. Ik heb toen
gemerkt dat de juffen de kinderen heel goed hadden aangeleerd hoe ze veilig in een groep door het drukke verkeer moeten wandelen. Handje
omhoog bij het oversteken, goed naar de instructies van de juffen luisteren, op tijd stoppen en aansluiten om op iedereen te wachten. Ook al regende
het wel een beetje, niemand trok daar zich iets van aan. Iedereen was super gemotiveerd om naar de markt te gaan.

Daar aangekomen probeerden allen zoveel mogelijk groenten en fruit bij naam te noemen. En wat voor de ene kleuter lekker was, vond de andere
dan weer minder. Zo had iedere kleuter wel zijn eigen voorkeur bij al die geuren en
kleuren van groenten, fruit en nog zoveel meer. Ze genoten met volle teugen van de
mooie kramen.

Onze missie is tenslotte ook nog gelukt, wij hebben gevonden wat we nodig
hadden. Twee sinaasappels en uien! Dit dankzij de kinderen die heel beleefd en
ieder om de beurt de marktkramers hebben aangesproken. En betalen deden ze
met echte centjes.

Wat was het een fijne en leerrijke belevenis !!!

Sophie Robberechts, mama van Louise (2KA)



De jaarlijkse Kaas en Wijn avond is een echt festijn!
Een avond vol gebabbel en gelach tussen de juffen, 
meesters, mama's en papa's.
Niemand vergat zijn beurt achter de bar of de kassa's.
Ook dit jaar wordt de opbrengst van dit feest  gebruikt om 
vernieuwingskosten in de kleuterschool te financieren.
Daarom ben ik fan van het feestcomité. De organisatoren 
voorzien alles voor ons plezier. Dit jaar was er zelfs bier!
Van het glaasje champagne tot de culturele quiz is lachen en 
goede sfeer het doel. Daarna kunnen we niet anders dan met 
een goed gevoel naar huis gaan.

Tatiana, mama van Elise Simonart (2KA)



Ouderraad in actie!
De ouderraad bestaat uit een dynamische groep ouders die op vrijwillige basis mee wil praten, denken, plannen en                             

meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school. De ouderraad vormt een schakel tussen de 
ouders en de school. Tevens wil de raad een financieel steentje bijdragen. De opbrengsten van diverse acties (kennismakingsavond, 
handdoekenverkoop, D elhaize-actie,…) maken extra projecten mogelijk. De opbrengst hiervan werd laatst besteed aan de aankoop van een tuinhuis 
waarin het reeds aangekochte speelgoed voor buiten opgeborgen wordt.

Dit jaar gaan we voor nieuwe vloerbekleding in de klasjes! Helpt u ook mee?  

Wie zijn wiij?

Voorzitter Liesbeth Dierckx (3KA, 3KB)
Ondervoorzitter Juliette Mahieu (3KB, 1KA)
Secretaris Vi Nguyen (3KA, TK)
Penningmeester Patricia Colard (3KB)

Leden:
Brigitte Boonen (2KA)
Claire Braun (2KB)
Fabienne Coppieters (1KB)
Guy Danau (2KB) 
Guenola Francqui (3KB, 2KA)
Antoinette van Hecke (1KA)
Hélène Lagasse (2KA) 
Karin Montague (3KA)
Laure Nickmans (3KB, 1KA) 
Catherine d’Oultremont (3KA, 1KA)
Marco de Radzitsky (3KA, 1KB)
Freya van Schaik (2KA)
Paul Schouls (1KB)
Tatiana Simonart (2KA)

Katrien van den Hove (TK) U kan ons bereiken op het algemeen e-mailadres: ouderraadKS@materdei-spw.be

SAVE the DATE 
vrijdag 27 januari 2017: boekenbeurs in de turnzaal van de lagere school
dinsdag 7maart 2017: de ouderraad vergadert om 20u in de leraarskamer.



Kerstpizza

http://dekinderkookshop.nl/recepten-voor-kinderen/kerstpizza





Ontmoet…Juf Patricia 

Heeft u vroeger ook in de klas gestaan? Zo ja, mist u het werk in de klas nu u zich als directeur meer met bestuurlijke taken bezighoudt?

Ik ben in juni 1985 afgestudeerd en in september stond ik in Mater Dei als juf van de 4-5 jarigen. Mijn klasje bestond toen merendeels uit kleuters van
de derde kleuterklas en een kleinere groep met kleuters van de tweede kleuterklas. Deze leeftijd van kleuters onder mijn hoede nemen, was helemaal
mijn ding. Ik heb van deze tijd echt genoten. Maar nu geniet ik nog. In een andere functie die niet vergelijkbaar is met juf van een eigen klas. Ik
probeer op school een goed evenwicht te zoeken tussen de bestuurlijke en pedagogische taken. Onze kleuters kennen en mee opvolgen vind ik zeer
belangrijk en geeft mij nog steeds veel voldoening.

Wat zijn uw hobby's?
Ik ski en wandel heel graag.

Welke droomreis hebt u al gemaakt en welke droomreis zou u graag nog maken?

Ik ga graag op vakantie of een weekendje weg samen met mijn man. Ik ben heel gelukkig met onze jaarlijkse skivakantie met mijn gezin en vrienden.
Een huisje huren in Italië of rondtrekken met de mobilehome in Frankrijk is ook wel genieten. Elk jaar gaan we, traditiegetrouw, tijdens de eerste
week van de kerstvakantie naar een huisje in de Ardennen. Dan is het even alles los laten, genieten van de natuur en onze dochters die voor een paar
dagen langs komen.

Wat is uw lievelingsdier?

Ik houd van katten. Ik heb, zover ik me kan herinneren, er altijd minstens ééntje gehad. Jammer genoeg hebben we een maand geleden onze kat
moeten laten inslapen. Chocotoff was zijn naam.

Wat is uw lievelingskleur?

De donkere tinten van fuchsia.

Al 20 jaar, staat 
ze klaar.
Tjonge jonge, 
wat een 
prachtig jaar!
Vlaggetje hier, 
vlaggetje daar.
Het is feest 
vandaag en 
dus...
Lang zal ze leven 
met een dikke 
kus!

Wat hebt u gestudeerd en waar? Waarom hebt u voor het onderwijs gekozen?
Ik heb bij de zusters Annuntiaten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee gestudeerd. Ik ben daar als 12-jarige gestart in de
secundaire school en als 20-er er buiten gestapt met mijn diploma van kleuteronderwijzeres. Ik ben dus wel echt iemand van het
huis. Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik heel graag met kinderen werk, ze iets wil bijleren, een stukje van hun leven
mee wil
opbouwen.



Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar!

U heeft dit jaar uw twintigjarig jubileum bij Mater Dei gevierd. Is er in de afgelopen twintig jaar veel veranderd?
Dit is een vraag waar ik niet weet waar te beginnen. Ja, er is veel veranderd.  Al deze jaren zijn we niet blijven stilstaan en hebben telkens hard mee 

gewerkt aan alle vernieuwingen in het onderwijslandschap. Een kleine opsomming van de grootste veranderingen …  oprichting van de 
scholengemeenschappen, inschrijvingsprocedure, invulling van SES-lestijden, M-decreet, etc

Wat zou u nog willen verwezenlijken voor de kleuterschool?
De speelplaats, die we gezamenlijk gebruiken met de lagere school, verbeteren.

Hoe zorgt u ervoor dat de kleuterschool zo'n goede reputatie heeft?
Op de eerste plaats door te kunnen rekenen op een geweldig professioneel en zeer gemotiveerd team van leerkrachten. 

Een team van leerkrachten dat kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt en zich daarvoor wilt bijscholen of van elkaars expertise bijleert.
Leerkrachten die elke dag hun uiterste best doen om elk kleuter te waarderen, zich goed te laten voelen in onze school, te observeren en de nodige 
opvolging te geven.
Gemotiveerde en geëngageerde ouders die achter onze visie staan om samen school te maken in een open communicatie.

Wat vindt u het leukste aan uw werk?
Samen met mijn collega’s nadenken, bespreken hoe we uit elk kind, volgens eigen kennen en kunnen, het beste kunnen halen. Positieve, 
constructieve gesprekken voeren met ouders waar we samen tot afspraken kunnen komen ten goede van de ontwikkeling van hun kind.
De interactie, het contact met de kleuters.

Is er ook iets wat u iets minder leuk vindt...?
Het administratieve werk … maar ja, dat hoort er nu ook bij, hé.

Een slotwoordje voor alle kleuters die straks van de kerstvakantie mogen genieten?
Ik wens onze kleuters en hun ouders een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toe!


