
dinsdag 

3 

februari 

2015 

  

 



 

 



 

 



 

 

Advent: Laten we van Kerstmis een feest maken voor iedereen. 

Wij steunen de acties van Welzijnszorg. Robby klopt bij ons aan om ons bewust te maken van het feit dat 

velen in armoede leven. 

 

  



 

 



 

 

Onze galerij is terug open: www.simartbu.bloggen.be ! 

U kan ook op de onderstaande foto klikken. 

http://www.simartbu.bloggen.be/


 

 

Maandag 6 oktober is een vrije dag! 

http://www.simartbu.bloggen.be/


Geniet van de jaarmarkt in onze gemeente! 

 

GROOTOUDERSCHLAGERFEEST kleuterschool op 15 oktober 2015 



 

 

INFOAVOND KLEUTERSCHOOL 

dinsdag 16 september om 19.00 u. 

TOEGANG SCHOOLPOORT PASTOOR COPLAAN/samenkomst in de eetzaal (1
ste

 verdieping) 

Een schooljaar voorbereiden begint dikwijls bij de keuze van een goed jaarthema. 
Omdat we vorig schooljaar zijn gestart in een fonkelnieuw schoolgebouw was het thema 

"nieuw". 
Tijdens de bouwwerken luidde het thema "technolinus" en het jaar daarvoor stond de sport 

centraal. 
  

Het schooljaar 2014-2015 wordt spelenderwijs opgevat in de basisschool Sint-Martinus van 
Burcht. 

Onder spelvorm bepaalde vaardigheden en weetjes onder de knie krijgen zal beslist zijn 
vruchten afwerpen. 



Op de eerste schooldag zullen daarom de spelregels uitgedeeld worden aan alle 
deelnemers.(zie rubriek nieuws) 

We zijn ervan overtuigd dat iedereen zal winnen op voorwaarde dat iedereen meedoet. 
We zullen trachten om elke dag, ook al is het slechts vijf minuutjes, aandacht te besteden 

aan het kinderspel. 
Veel verbeelding en creativiteit zullen belangrijke bondgenoten zijn. 

Worden dan de leerinhouden en noodzakelijke leerdoelen opzij geschoven? Integendeel! 
Ze zullen verrijkt worden door de speelse aanpak. 

Wanneer ook thuis en in de vriendenkring de eenvoudige spelletjes terug meer ingang 
vinden, 

zal ons jaarthema helemaal geslaagd zijn. 

 



 

Een fijne start aan alle kinderen en volwassenen die 

van ver of dicht bij het schoolgebeuren betrokken zijn! 

 

Geniet van de lange zomervakantie ! 



 

 



 



 

Na een geslaagd schoolfeest gaan we terug aan de slag. 

Dankuwel aan de medewerkers en de bezoekers voor de leuke Sint-

MARKTinus! 



 

03-05-2014 

 

Van harte proficiat aan de vormelingen en hun familie! Dank u, beste parochiemedewerkers en 

catechisten om deze mooie dag 

mogelijk te maken! 

29-04-2014 



 

 

27-04-2014        Het grasveld is eindelijk open! Veel speelplezier! 

We gaven het bij de officiële opening van de school de naam Willy Bettens 

plein. 



 

 



 

  



 

Beste ouders, beste leerlingen, beste sympathisanten, 

Hartelijk dank om er een uitzonderlijk fijn 1
ste

 trimester 

in onze nieuwe school van te maken! 



 

Zalig Kerstmis, prettige feestdagen en een 

bijzonder gelukkig 2014  vanwege het schoolteam! 

  

 

Kerstspel in de kleuterschool 



 

 



 

 

We besluiten het trimester met een week van werken 

en van Kerstmis voorbereiden. 

Hartelijk welkom in de kerstviering van vrijdag 20 december 2013 

om 9.00 u. in de kerk. 

  



Bekijk de foto’s van de kerstmarkt op www.kerstmarktburcht.bloggen.be 

Wil u foto’s van de kerstmarkt delen, gelieve ze te sturen naar sintmartinus@ksas.be. 

Volgende kerstmarktafspraak: zaterdag 13 december 2014! 

 

http://www.kerstmarktburcht.bloggen.be/
mailto:sintmartinus@ksas.be


 



 



 

06-12-2013 



 

Dank U, Sinterklaas! 

 



 

 



 

 

26-11-2103 

Infoavond CLB over het secundair onderwijs 

Een grote stap voor onze jongelui die zeer goed voorbereid moet gezet worden 



 

  

In de fantasiebel was het al een beetje Sinterklaas. 

Alle klassiekers passeerden de revue. De kinderen zongen alle sinterklaasliedjes 

enthousiast mee en ook Jacques Offenbachs deuntje klonk tweestemmig. 

Sinterklaas zal muzikaal onthaald worden! 

 

  

Hartelijk dank aan de klassenouders voor de organisatie 

van de kaas- en wijnavond 

met Grote Mensen Fuif! 

22-11-2013 



Wij wensen onze nieuwe overburen van de Paul Van Goethemstraat 

welkom! 

Wij moeten hen wel waarschuwen dat Zwarte Piet al op hun dak staat … 

 

 

20-11-2013 



 

19-11-2013 

  



 

18-11-2013 

Schoollezen … Dat is lezen in groepjes met leerlingen uit verschillende klassen. 

 De oudere leerling neemt de leiding en de jongere leerling geniet van 

de ervaring van de oudere collega. Op het einde van de sessie wordt er tien minuutjes 

voorgelezen door de groepsoudste. 

De start van de voorleesweek hebben we niet gemist! 



 

En wat zo leuk is? We moeten geen straten lopen om de verschillende leeftijden 

rond de tafel te brengen! Dat was ooit anders … 

Morgen brengen we een grootouder die voorleest in de kleuterschool in beeld. 

Want ook daar wordt duchtig voorgelezen! 

16-11-2013 

Wij kijken uit naar een boeiende voorleesweek met een schat aan 

tussend’oortjes met woordjes O_o ! 

  

Agenda: 21-11 oudercontact / 22-11 Grote Mensen Fuif 

14-12 kerstmarkt / 14-02-2014 OUDERFEEST in ‘t waaigat 



  

14-11-2013 

Na het MAS te Antwerpen, het MET in New York, nu ook het SIM te Burcht! 

Gratis toegang bovendien mits een muisklik of twee op onderstaande foto … 

 

 

http://www.simartbu.bloggen.be/


13-11-2013 

Voor de voorleesweek in de kleuterschool zijn de plannen een beetje gewijzigd. 

De ouders komen in februari 2014 aan de beurt. 

Van 18 tot 22 november nodigen we de grootouders uit om te komen voorlezen in de kleuterschool. 

Voor de lagere school blijft alles bij het oude. Daar verwachten we de ouders. 

Alvast heel veel dank voor uw voorleesenthousiasme! 

11-11-2013 

 

11-11-2013 



 

 

09-11-2013 

Prettig weekend! 



En het is een lang weekend … Maandag 11 november verzamelen 

de kinderen om 10.00 u. aan het kerkhof voor de bloemenhulde en om 

14.00 u. beginnen de festiviteiten met als hoogtepunt het grielen bij de 

ommegang van Sint-Maarten. Een paar uur droog weer die dag 

en we zijn in de … wolken! 

 



 

08-11-2013 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de plechtigheden van 11 november! 

De kinderen die bloemblaadjes strooien tijdens de herdenking komen samen 

aan de ingang van het kerkhof om 10.00 u. 

Kunst in de school 



 

07-11-2013 

De inschrijvingsstrookjes voor de kaas-en wijnavond en de GMF 

werden gisteren verdeeld in de klassen. Brengt u deze spoedig binnen aub? 

06-11-2013 

Gisteren werd in de ouderraad toegelicht hoe het schoolteam het huistaakbeleid 

heeft uitgetekend tijdens de pedagogische studiedag. Wij blijven geloven in een schrijf-, een lees- 

 of een leertaak vanaf het 1
ste

 leerjaar. 

De verdere stappen in het schoollezen werden voorgesteld. 

Een werkgroepje rond communicatie is samengesteld om de berichtgeving tussen school en thuis 

te optimaliseren. 

Een kleine evacuatieoefening heeft plaats gevonden. 

Er werd verder gesleuteld aan de regeling voor de gezinnen die zowel in de kleuterschool als in 

de lagere school 

een kind afhalen op het einde van de lesdag. 

De voorbereidingen van de ontvangst van de ouders tijdens het oudercontact van 21-11-2013 

werden gemaakt. 



De grote pompoen die onze schooltuin al een tijdje siert zal die avond aangesneden worden en er 

zal ook  

heerlijke pompoensoep te proeven zijn. 

De voorbije activiteiten (zoals de speelgoedmarkt) werden geëvalueerd. 

De volgende vergadering vindt plaats op 3 december om 20.00 u. 

05-11-2013 

Eerste (aangekondigde) evacuatieoefening voor de lagere school. 

Dit werd reeds door de kleuters met succes voorgedaan! 

Het 5
de

 leerjaar tramt naar de BOEKENBEURS op zoek naar creativiteit met woorden. 

Wij verwachten de invulstrookjes voor het oudercontact van 21-11-2013 (kleuterschool en lagere 

school). 

Vanavond vergadert de ouderraad. 

04-11-2013 

De kleuters stonden klaar om naar het Waaigat te vertrekken toen men ons meldde 

dat  een van de toneelspelers ziek was. Dat was pech. Uitstel is geen afstel! 

In de fantasiebel hebben we de herfst bezongen. Welk woordje rijmt op herfst? 

Het schooljaar kleurt volledig herfst 

en vandaag starten we terug volle moed! 

Op de kalender verdient het oudercontact van 

21 november 2013 alle aandacht. 

  

Proficiat juf Ann en papa Geert met de geboorte van 

!!! 



 

 



 

maandag 7 oktober 2013: vrij    ZWIJNDRECHT JAARMARKT ! 

woensdag 25 september 2013: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

  



 

Start van de wedstrijd Junior Journalist in het teken van 

oorlog en vrede: We zongen alvast de vrede uit met begeleiding 

van de Burchtse beiaard. Succes aan de deelnemers! 



 

 



 

06-09-2013: Het CLB vraagt uw aandacht voor een 

brief in verband met hoofdluizen. 

Deze brief leest u onder de rubriek “nieuws”. 

  

We dansen de eerste schoolweek uit! 

Goed nieuws: Volgende week mogen de ouders 

elke dag mee dansen om 15.05 u! 



 

Goeiemorgen, gloed schooljaar! 

  



 

 



 

Maak kennis met de nieuwe school 

en post uw vraag: 

www.welkomindenieuweschoolsintmartinusburcht.bloggen.be ! 

Hartelijk dank aan de helpers bij de verhuis deel 1! 

 

Nu weten we hoe het moet… De verhuis vanuit de 

Kloosterstraat verloopt beslist even vlot. 

http://www.welkomindenieuweschoolsintmartinusburcht.bloggen.be/


PRETTIGE   V A K A N T I E  !!! 

  

Artistiek afscheid nemen van het schoolgebouw … 

 

Welkom op onze dankviering van 

donderdag 27 juni 2013 om 9.00 u. in de kerk. 

 

En de fietsenstalling … hoog en droog 



 

 



 

Beste ouders, dank u voor het onmiddellijk inleveren 

van de strookjes “instemming schoolreglement 2013-2014”. 

Dit document staat ook op deze website bij CONTACTINFO. 

~ ~ ~ 

Het derde leerjaar “ziet ze vliegen ” 

 



 

Technologie met jong en oud(er) … 

Een heerlijk voorproefje van het schoolleven 

in één gebouw! 

 

Aftellen naar het schoolfeest … 



 

… en knipogen naar het NIEUWe schooljaar! 

 

Jong geleerd is oud gedaan in Technopolis. 



 

 



 

Mariaviering 15 mei 2013 

 

Proficiat, eerste communicantjes en familie! 



 

 

De volgende dagen gaat het niet enkel 

in de lessen taal over … klinkers! 



 

Vanaf het 3
de

 trimester maken we kennis met 

. 

Berichtgeving was nog nooit zo duidelijk en eenvoudig! 

 



 

PRETTIGE PAASVAKANTIE ! 

 

Klik op de appel voor foto’s van de musical 

van het 2
de

 leerjaar! 

http://www.bloggen.be/musical2013sintmartinusburcht


 

Daar is de lente, daar is de zon … 

of  beter 

Waar is de lente, waar is de zon? 

 

Beleef de sneeuwklassen mee op 

www.bloggen.be/sneeuwklassen2013sintmartinusburcht 

http://www.bloggen.be/sneeuwklassen2013sintmartinusburcht


of klik hier. 

 

Met de viering van de kruisoplegging hebben onze 

vormelingen een belangrijke stap gezet naar 21 april. 

http://www.bloggen.be/sneeuwklassen2013sintmartinusburcht


 

 



 

Mobiliteit in de winter … 

 



 

We beginnen met volle moed! 

 



 

Voor uw medewerking en uw bezoek aan 

onze kerstmarkt zeggen wij u hartelijk 

 



 

Bezinning = aan iets niet zomaar voorbijgaan 

 



 

De advent is gisteren begonnen. 

Het maandthema van december heeft alles met 

de advent te maken. 

 

Wij wensen de leerlingen en de leerkrachten 

van het 1
ste

 leerjaar een prettige en leerrijke 

tijd op de boerderij! 



 

Ondertussen op de bouwwerf: Op de tweede 

verdieping legt men chape, op de eerste verdieping 

brengt men pur aan en de sportzaal is bepleisterd. 

 



 

Hartelijk dank aan de deelnemers van de plechtigheid 

van 11 november! 

 



 

Sing for the Climate op 26-10-2012 in beeld: 

Klik op de afbeelding hier 

  

DE BRIEF VAN DE KLASSENOUDERS MET DE 

UITNODIGING VOOR DE KAAS- en WIJNAVOND 

én GROTE MENSEN FUIF staat op de website. 

Rubriek “nieuws”, “brieven aan de ouders” 

De inschrijvingsformulieren worden vandaag met de 

kinderen meegegeven. WARM AANBEVOLEN ;-) 

Ook de uitnodiging voor de viering van Sint-Maarten 

op 11 november staat op deze pagina. 

Onze kleuters van 2 en 3 namen op 23-10 deel aan 

Rollebolle! En gerold en gebold hebben ze! 

http://www.youtube.com/watch?v=BbM2UiyDAyM&feature=plcp


 

Deze week vervangt “Sing for the climat” de schoolbel. 

Vrijdag 26 oktober mogen alle ouders komen meezingen 

in de Idsteinlaan om 15.15 u. 

Er zal ook heerlijke pompoensoep te genieten zijn om de 

eerste periode feestelijk af te sluiten. Welkom! 

De leerlingen van het 1
ste

 en het 2
de

 leerjaar worden 

voor  deze gelegenheid opgehaald in de Idsteinlaan. 

Dit is dan weer een zalig voorsmaakje op volgend schooljaar … 



 

Eucharistieviering zondag 21-10 

 

Vrijdag 19 oktober was de Dag van de Jeugdbeweging 

meer dan zichtbaar in onze school. Goed zo! 



 

 



 

14-10-2012 

Op een dag als vandaag komt “heel Burcht” over de vloer. 



 

13-10-2012 

 



 

 



 

Tijdens de Fantasiebel hebben de leerlingen van het 

3
de

 leerjaar het maandthema voorgesteld. 



 

De soep is   b  i  j  n  a    klaar … 



 

De leerlingen van 1LA hebben een “elfje” gemaakt 

tijdens hun bezoek aan het Sprookjeshuis. 



 

 

  



 

 



 

 

  

  

  

  

 


