
 

 



                                                                                         

De Boe Maarten                         info@vbssintkatrien.be  
054/50 00 88                                    maarten.deboe@sintlievenkbo.be  

Haustraete Sabine            vbs.steenhuize@telenet.be  
054/50 00 88                                   sabine.haustraete@sintlievenkbo.be                                         

 

Goossens Vicky               
vbssteenhuize.peuterklas@telenet.be                                  
vicky.goossens@sintlievenkbo.be 
  
Van Den Berghe W.          
vbssteenhuize.eerstekleuterklas@telenet.be                       
wendy.vandenberghe@sintlievenkbo.be  
    

De Pril Ingrid 
vbssteenhuize.tweedekleuterklas@telenet.be                           
ingrid.depril@sintlievenkbo.be 

 
Corrijn Kathleen 
vbssteenhuize.derdekleuterklas@telenet.be                              
kathleen.corrijn@sintlievenkbo.be  
 

Meuleman Kathleen 
vbssteenhuize.eersteleerjaar@telenet.be                      
kathleen.meuleman@sintlievenkbo.be 

 
Daem Cecile                     
vbssteenhuize.tweedeleerjaar@telenet.be                                  
cecile.daem@sintlievenkbo.be 
                                                    
Van Brantegem Els 
vbssteenhuize.derdeleerjaar@telenet.be                                    
Els.vanbrantegem@sintlievenkbo.be   

 
Bellens Krisha                 
vbssteenhuize.vierdeleerjaar@telenet.be                                               
krisha.bellens@sintlievenkbo.be  

 
Barbé Charlotte                
vbssteenhuize.vijfdeleerjaar@telenet.be                                   
charlotte.barbe@sintlievenkbo.be    
   

Galle Christine 
vbssteenhuize.zesdeleerjaar@telenet.be                                  
christine.galle@sintlievenkbo.be  

 

Hemerijckx Hilde               

hilde.hemerijckx@sintlievenkbo.be  

Roeland Isabelle               
vbssteenhuize.zorgklas@telenet.be                                          
isabelle.roeland@sintlievenkbo.be  
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Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de bel in VBS Sint-Katrien ’s ochtends 10 minuten vroeger rinkelen, 

namelijk om 08.40 uur. De schooldag zal eindigen om 15.40 uur (geen wijziging). De aanpassing ’s 

ochtends heeft geen invloed op de organisatie van de buitenschoolse opvang. 

We kiezen voor 4 lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de voormiddag en 2 

lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de namiddag. Op woensdag zullen er 3 

lesblokken van 50 minuten zijn ( tot 11.45 uur). Dagelijks zal er ook 10 minuten geïnvesteerd worden 

in leren leren (boekentassen maken, agenda schrijven,plannen…)  

Concreet: de schooluren vanaf 2 september 2019. 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-11.45 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

 Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

 

Deze gewijzigde schooluren kwamen tot stand in overleg met het schoolbestuur KBO Herzele, de 

directie en het leerkrachtenteam. Waarom deze aanpassing? 

- De leeractiviteit en de concentratie liggen in de voormiddag beduidend hoger en daar willen 

we maximaal gebruik van maken.  

- Voor de kleuters kunnen we met een langere voormiddag meer leeractiviteit aanbieden en 

nog sterker inzetten op hun ontwikkeling.  

- Lesuren lichamelijke opvoeding en zorg kunnen efficiënter ingericht worden omdat we 

zowel in de voor- en namiddag kiezen voor volledige lesblokken van 50 minuten.  Ook de 

samenwerking met externe partners (ondersteuningsnetwerk) zal hierdoor efficiënter 

verlopen.  

- Leesplezier/motivatie wordt één van de prioriteiten van VBS Sint-Katrien 

in het schooljaar 2019-2020. Met de nodige fierheid kunnen we u melden 

dat we door Willewete vzw & clavisbooks geselecteerd werden als één 

van de 100 “Kwartiermakers”-scholen in Vlaanderen! Dit project is een 

initiatief om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen. Scholen die zich 

bij het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag 

vijftien minuten vrij te laten lezen. Waarom? Omdat dit een leuke en 

effectieve manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én 

schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In het nieuwe uurrooster 

wordt de nodige tijd voorzien om dit project succesvol te realiseren!  

 



 

1) De Buiteling :   van 6.30 uur tot aan het begin van de school worden 
                          de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken 
         van de gemeentelijke opvangdienst  ‘De Buiteling’. 

Men dient hiervoor vooraf in te schrijven bij de gemeente .       

         

2) De schoolpoort :   aanvang ochtendtoezicht door leerkrachten om 8.25    uur. 

Lessen-voormiddag :  van 8.40 uur tot 12.15 uur  

(maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag) 

    Van 08.40 uur tot 11.45 uur (woensdag) 

 

Middagtoezicht :  van 12.15 uur tot 13.30 uur  

 

Lessen-namiddag :   van 13.30 uur tot 15.40 uur  

 

De kinderen kunnen op school zelf gebruik maken van de gemeentelijke 

opvangdienst ‘De Buiteling’. Men dient hiervoor vooraf in te schrijven bij  de gemeente. 

 

Info :    Buitenschoolse kinderopvang ‘De Buiteling’  

   Herzele : 053/60 62 13 (om in te schrijven)  
             Steenhuize : 0491/71 34 96  



Basisschool Sint-Katrien is een Vrije Basisschool die behoort tot het onderwijsnet Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en valt onder het schoolbestuur KBO Herzele. 

 

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 12, 9550 Herzele 

 

Voorzitter: Emmanuel De Coen 

Ondervoorzitter-Penningmeester: Luc Beeckmans 

Secretaris: Wim Spranghers 

 

Overige leden van de Raad van Beheerder: Marie-Jeanne Danckaert, Annick Borloo, Paul 

Kellens, Theo Bral 

 

Meer info over ons schoolbestuur vindt u op https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/  

https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/
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Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is op een verschillende manier erbij 

betrokken, maar steeds verantwoordelijk met al de anderen. Zo bouwen we aan een school 

als gemeenschap. Wij willen ons positief instellen als directie, leerkrachten en ander 

personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, CLB, om tot een goede samenwerking te 

komen. Onze basisdoelen 

– Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind. 

– Opkomen voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen : dit gebeurt op 

verschillende vlakken : verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk, creatief, m.a.w. de 

ontplooiing van hoofd, hart en handen. 

– Als school open staan voor onze samenleving. Zorgen voor een aangename sfeer waar 

elke participant zich goed kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich te 

ontplooien. 

– Kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud als van de 

didactische verwerking. 

– Als katholieke school leven vanuit het woord van Jezus Christus. Aandacht voor de 

christelijke zingeving en beleving. 

December 2018 werd het nieuwe schoollogo voorgesteld aan het grote publiek. Het nieuwe 

logo is een visuele voorstelling van ons opvoedingsproject. Graag lichten we de symboliek 

achter dit logo graag  nog even voor u toe.  

 

 

 

Symboliek logo VBS Sint-Katrien 
 
 
 
 
 
 
 



MOS & ZILL 
De ‘schil’ van ons logo bestaat uit twee 
kleuren nl. blauw & groen. De groene cirkel 
refereert enerzijds naar MOS (Milieuzorg 
op school), een project waar we ons in de 
toekomst nog meer voor willen 
engageren. Anderzijds verwijst de 
combinatie van de groene en blauwe cirkel 
naar de themakleuren van het nieuwe 
leerplankader ZILL. Vanaf 1 september 
2020 geldt Zin in leren! Zin in leven! als 
leerplan voor alle gewone basisscholen. 
Momenteel zijn we in VBS Sint-Katrien 
volop bezig met de implementatie van dit 
nieuwe leerplankader.  
 

De leerling staat centraal 
In ons nieuwe logo willen we de leerlingen 
centraal stellen. Zij zijn het kloppende hart 
van onze school! De spelende kinderen van 
klein naar groot benadrukken dat we een 
basisschool zijn waar kinderen vanaf de 
peuterklas tot het 6de leerjaar groeikansen 
krijgen en hun talenten maximaal mogen 
ontplooien. In VBS Sint-Katrien is het leren 
en leven op school gericht op de 
harmonische ontwikkeling van de hele 
persoon: hoofd, hart en handen. Dat 
betekent dat we investeren in de 
ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, 
attitudes en inzicht die leerlingen nodig 
hebben om zelfredzaam en gelukkig te 
functioneren in de hen omringende wereld. 
 

Een oase van groen en natuur 
Mensen die aan onze schoolgebouwen 

voorbij komen maar niet vertrouwd zijn 
met onze school, zijn zich er niet altijd van 
bewust dat achter de oude kloostermuren 

van VBS Sint-Katrien een oase van groen 
met prachtige bomen te vinden is. In onze 
schooltuin kunnen kinderen bij goed weer 
ongeremd sporten en spelen maar ook tot 

rust komen en van de natuur genieten. 
Onze tuin is de verborgen parel van de 

school en moest dus zeker in ons nieuwe 
logo verwerkt worden! 

 



Prikkelende speel- en leeromgeving 
Aan ons nieuwe logo voegen we ook enkele 
speeltuigen toe. VBS Sint-Katrien wil 
uiteraard een school zijn waar kinderen 
kennis opdoen en vaardigheden aanleren. 
Maar we willen ook een prikkelende 
speelomgeving aan onze  leerlingen 
aanbieden en hen stimuleren om hun 
persoonsgebonden competenties ( socio-
emotionele ontwikkeling, innerlijk kompas, 
initiatief en verantwoordelijkheidszin, 
motorische en zintuigelijke ontwikkeling) 
verder aan te scherpen! Onze tuin met zijn 
speeltuigen is de ideale plaats om aan deze 
persoonsgebonden competenties te werken!  
 

Katholieke dialoogschool onder de 
kerktoren 

Als laatste voegen we het silhouet van de 
kerk van Steenhuize en de naam van onze 
school toe aan ons nieuwe logo. Enerzijds 
symboliseert het silhouet de band met de 

lokale gemeenschap als dorpsschool 
onder de kerktoren. Anderzijds benadrukt 

het silhouet de christelijke identiteit van 
onze school. In VBS Sint-Katrien werken 

we, met respect voor de eigenheid van al 
onze leerlingen, vanuit de christelijke 

traditie aan kwalitatief pluralisme. Daarbij 
vormen de ‘veelheid en andersheid’ geen 

bedreiging. Ze dagen immers uit tot 
openheid, verdieping en communicatie, 

uit respect voor ieders eigenheid. 



 

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingen  

Begeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen, Kastanjelaan 8 te 9620 Zottegem.  

Tel. 09/361 14 01 Fax. 09/361 04 32 e-mail. zottegem@vclbzov.be 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 

samen, maar ze maken geen deel van de school uit. Je kan dus gerust los van de school bij 

hen  terecht.  

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor 

leerlingen, ouders en scholen.  

Je KAN naar het CLB... 

• als je ergens mee zit of je niet goed in je 

vel voelt 

• als je moeite hebt met leren 

• voor studie- en beroepskeuzehulp 

• als je vragen hebt over je gezondheid, je 

lichaam... 

• met vragen over seks, vriendschap en 

verliefdheid 

• voor inentingen. 

Je MOET naar het CLB... 

• op medisch onderzoek 

• als je te vaak afwezig bent op school 

(leerplicht) 

• voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs 

• om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen 

• bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar A of B van 

het secundair onderwijs. 

 

mailto:zottegem@vclbzov.be
mailto:zottegem@vclbzov.be


 
 

Als oudercomité was dit ons elfde werkjaar. We 

vormen een team van 16 enthousiaste 

vrijwilligers! 

Met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle 

leerlingen voor ogen willen we de samenwerking 

tussen ouders en school bevorderen en samen een 

opvoedingsgemeenschap verwezenlijken. Samen 

school maken, weet je wel. 

Tijdens onze ontmoetingsactiviteiten kunnen 

ouders elkaar en de werking van de school leren 

kennen. Zo organiseerden we voor de derde maal 

een kaas- en wijnavond en kon, wie dat wou, 

genieten van een lekker “ontbijt aan huis”. 

Daarnaast willen we ook de school steunen, zowel financieel als door hulp te bieden bij 

activiteiten van de school. Denk maar aan onze koekenverkoop, de tuin-en klusdag, de 

sinterklaasfoto’s, sponsoring zichtbaar op de onderlegger van de kaas- en wijnavond, 

enz. Ook op het schoolfeest steken we graag onze handen uit de mouwen! 

Met de opbrengsten van onze activiteiten kochten 

we de voorbije jaren o.a. peuterbedjes en 12 

tablets aan en zorgden we voor nieuw meubilair 

(tafels en stoeltjes) in de 3 kleuterklassen! De 

pannenkoeken naar aanleiding van de Maria-

Lichtmis kwamen dit jaar uit onze pan. Ook de Sint 

kreeg dit jaar wat hulp van het oudercomité bij het 

kiezen van zijn cadeaus. Voor de schooluitstappen 

van alle klassen schieten we financieel te hulp. 

Nieuwe speeltuigen in de tuin staan op onze wishlist. Het afscheid van de leerlingen van 

het zesde leerjaar wordt jaarlijks verzorgd door het oudercomité. 

Ook zin om deel uit te maken van het oudercomité of om af en toe een handje te helpen 

bij een activiteit? Spreek dan gerust iemand van het bestuur aan of contacteer ons via 

mail: oc.stkatrien@gmail.com 
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- Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen : 
Maandag 2 september 2019. 

       

- Vrije dagen van het eerste trimester : 
 

Pedagogische studiedag : woensdag 25 september 

Facultatieve verlofdag: maandag 14 oktober  

      Herfstvakantie : van maandag 28/10/2019 t.e.m. zondag 03/11/2019. 

        Wapenstilstand : maandag 11 november 2019. 

        Kerstvakantie : van maandag 23/12/2019 t.e.m. zondag 05/01/2020. 

 

- Vrije dagen van het tweede trimester : 
 

Facultatieve verlofdag : vrijdag 31 januari 

Krokusvakantie : van maandag 24/02/2020 t.e.m. zondag 01/03/2020 

Pedagogische studiedag : woensdag 18 maart 

       Paasvakantie : van maandag 06/04/2020 t.e.m. zondag 19/04/2020 

 

- Vrije dagen van het derde trimester : 
 

Feest van de Arbeid : vrijdag 1 mei  

Pedagogische studiedag : woensdag 20 mei.  

       O.L.H.-Hemelvaart : donderdag 21 mei   

       O.L.H.-Hemelvaart brugdag : vrijdag 22 mei  

       Pinkstermaandag : maandag 1 juni 2020 

      

Opmerking : Eventuele wijzigingen, gedurende het schooljaar, worden  medegedeeld op de 

activiteitenkalender die terug te vinden is op de website van de school en op GIMME. 

 

 

 



Info-vergadering begin schooljaar Dinsdag 3 september 2019 : info in alle klassen 
om 19.00 uur 

Frietjesfeest Vrijdag 18 oktober 2019.  

Oudercontacten   1ste trimester : dinsdag 15 oktober 2019 (lager 
onderwijs). 
2de trimester : dinsdag 4 februari 2020 (lager op 
uitnodiging + kleuters). 
3de trimester : dinsdag 23 juni 2019 (lager + 
kleuters). 

Curieuzeneuzendag (kijkdag nieuwe 
leerlingen kleuter en lager)  

Zaterdag 16 november 2019. 
Zaterdag 28 maart 2020. 

Eerste Communie  Zondag 26 april 2020. 

Afscheid 6de leerjaar  Maandag 29 juni 2020. 
 

Rapporten Zie activiteitenkalender (nieuwsbrief) en 
GIMME 

Sportklassen -1ste leerjaar  
 

Datum nog niet gekend.                         

Sport- en gezondheidsklassen - 2de leerjaar  Datum nog niet gekend 

Cultuurklassen -2de graad  
 

Datum nog niet gekend.  

Zeeklassen -3de graad :  
 

25/05/2020 t.e.m. 29/05/2020. 

Vormsel  
 

Zaterdag 16 mei 2020. 
 

Schoolfeest  
 

Zaterdag 6 juni 2020.  
 

9 x zwemmen  (1 LJ -6LJ) 
3 x watergewenning (3KL) 
 

Zie activiteitenkalender (nieuwsbrief) en 
GIMME 

Opmerking : andere ‘nog niet geplande activiteiten’ of ‘wijzigingen’ worden 
later medegedeeld op de maandelijkse activiteitenkalender (nieuwsbrief) , op GIMME en zijn 

steeds te raadplegen op https://www.vbssintkatrien.be/kalender/ 

https://www.vbssintkatrien.be/kalender/
https://www.vbssintkatrien.be/kalender/


Voor de inschrijving van uw kind kan u terecht op school. 

Bij de inschrijving is er een document nodig ter controle van de geboortedatum. 

Dit kan één van de volgende documenten zijn : 

- Kids-ID 
- uittreksel geboorteakte. 
- kopie trouwboekje. 
-  

Kleuters mogen aanwezig zijn op school op volgende instapdata,  

na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. 

- maandag 2 september 2019 
- maandag 4 november 2019 
- maandag 6 januari 2020 
- maandag 3 februari 2020 
- maandag 2 maart 2020 
- maandag 20 april 2020 
- maandag 1 juni 2020 

 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen zij op eender welke dag starten. 

Wij organiseren ook 2 x een Curieuzeneuzendag waar u van harte welkom bent !  

• Zaterdag 16 november 2019. 

• Zaterdag 28 maart 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Tijdens de scholenveldloop, op 26 september, te Herzele 

zetten onze kinderen hun beste beentje voor. Volgende 

leerlingen, elk in hun reeks, behaalden een podiumplaats :                             

Lena, Myriam, Liezl, Luca (1ste leerj.) 

Lins, Maxime (3de leerj.) 

Tuur, Olaf, Lobke, Iona (5de leerj.) 

 

Tijdens een interscholenwedstrijd judo te Hasselt behaalde Olaf De Pauw 

(5de leerj.) een zilveren medaille. Proficiat, Olaf ! 

 

Het derde leerjaar nam deel aan de gedichtenwedstrijd te Herzele 

n.a.v. ‘Gedichtendag 2019’.  Zij schreven hiervoor elk een eigen 

gedicht rond het thema ‘Vrijheid’.  

Amber Goethals mocht hierbij, voor haar gedicht ‘Een witte duif’, 

een mooie prijs in ontvangst nemen. Proficiat Amber ! 

 

Jaarlijks is er een tekenwedstrijd van de politie voor het derde leerjaar rond het thema 

politie/verkeer. Maxime Van Nieuwenhove mag zich de trotse winnaar noemen. 

Zijn tekening zal een plaats krijgen in het hoofdgebouw van de politie.  De 

winnaar werd samen met de ganse klas uitgenodigd voor een dagevenement 

met de politiemensen. Proficiat, Maxime 

 

Op 21 maart 2019 vond de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Deze wedstrijd bestaat uit 

het oplossen van leuke reken-, denk- en puzzelvraagjes. Wij deden allemaal goed ons best 

onder de gedachte  ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’. Proficiat aan alle kinderen die 

in de prijzen vielen ! 

          

 

 

 



Vrije basisschool Sint-Katrien in Steenhuize heeft 
afscheid genomen van juf Fabienne. Zij wordt halftime 
directeur in VBS Herzele. Juf Fabienne was 13 jaar 
directeur in VBS Sint-Katrien. “Op haar laatste dag 
verzamelden alle kinderen stiekem in de zaal en riepen 
haar luidkeels naar buiten. Daar werd juf Fabienne 
getrakteerd op een mooi gedicht. Elke klas had ook een 
boek met tekeningen en foto’s van de kinderen. Met een 
lied, dansje en een extra lange speeltijd sloot ze haar 
carrière op onze school af. Ze zal gemist worden door alle 
leerlingen en leerkrachten”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bron HLN : 28/09/18 

Door het vertrek van juf Fabienne als directeur bij VBS 
Sint-Katrien diende het schoolbestuur van het KBO 
Herzele een waardige vervanger te zoeken. Na een 
zorgvuldige keuze uit zeven kandidaten werd Maarten De 
Boe uit Schendelbeke geselecteerd als nieuwe directeur. 
Voordien werkte hij van 2011 tot 2013 in het Groene Lilare 
(Brakel) en gedurende een korte periode was hij ook aan 
de slag als educatief medewerk bij uitgeverij Die Keure. 
 
Sedert een vijftal jaar was Maarten actief als technisch en 
pedagogisch ICT-coördinator, administratief medewerker 
en informeel beleidsondersteuner in VBS Sint-
Jozefsinstituut. Maarten De Boe is houder van het 
Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS) en 
volgde extra opleidingen, gelinkt aan het onderwijs. Een 
sterke motivatie, een gezonde ambitie en een brede 
pedagogische kennis moeten borg staan voor een 
adequate uitoefening van zijn nieuwe funtie.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron Kerk en Leven : 01/10/18 

Juf Wendy en Juf Vicky van de VBS Sint-Katrien in 
Steenhuize hebben samen met hun peuters en kleuters 
uit de eerste kleuterklas een film opgenomen.  
Met hun filmpje feliciteerden ze Kaatje van Ketnet met 
haar verjaardag.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bron HLN : 05/10/18 



 
De verkiezingskoorts stijgt in het hele land, maar ook in 
VBS Sint-Katrien in Steenhuize. Daar trokken de 
leerlingen vrijdag al naar de stembus. 
 
De kandidaten zijn alle leerlingen van het 1ste  tot het  
6de leerjaar. Per klas worden twee afgevaardigden 
gekozen voor een plaatsje in de leerlingenraad. Zij zullen 
de leerlingen vertegenwoordigen en om raad worden 
gevraagd wanneer bepaalde beslissingen worden 
genomen op school. 
 
Tijdens de lessen werd onder meer uitgelegd hoe een 
gemeenteraadsverkiezing in zijn werk gaat, wat het 
verschil is tussen een lijst- en naamstem en hoe je geldig 
moet stemmen. De leerlingen kregen ook allemaal een 
oproepingsbrief. 
 
De kandidaten voerden ook campagne. Ze ontwierpen 
allemaal hun eigen affiche en tijdens de speeltijd spraken 
ze vol overtuiging de andere leerlingen aan in de hoop 
hun stem te bemachtigen. Allemaal hebben ze eigen 
flyers gemaakt. 
 
Zondag vinden de echte lokale en provinciale 
verkiezingen plaats in VBS Sint-Katrien. Het was dan ook 
voor de leerlingen leuk om in een echt verkiezingslokaal 
met echte stemhokjes hun stem te mogen uit brengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bron Nieuwsblad : 13/10/2018 

Op woensdag 5 december bracht Sinterklaas met zijn 
zwarte piet een bezoek aan Vrije Basisschool Sint-Katrien 
te Steenhuize. Omstreeks 8.50 uur vormden de leerlingen 
een erehaag om de Sint en zijn piet welkom te heten. Elke 
klas bracht vervolgens een bezoek aan de Sint in de 
turnzaal. Er werd gedanst, gezongen & toneel gespeeld. 
De Sint was zeer tevreden want er bleken dit jaar geen 
stoute kinderen in VBS Sint-Katrien te zijn. De leerlingen 
werden dan ook verwend met snoepgoed en een mooi 
klascadeau. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bron HLN : 06/12/2018 
 
 
 
 

 



In Vrije Basisschool Sint-Katrien uit Steenhuize maakten 
ze de voorbije dagen voldoende tijd vrij voor sneeuwpret. 
Er werd met sneeuwballen gegooid, sneeuwmannen 
gemaakt, geravot in de tuin, … De leerlingen lager en 
kleuters hebben met volle teugen genoten van de sneeuw 
in hun prachtige tuin!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron HLN : 23/01/2019 

 

 
Afgelopen weekend werd Maria-Lichtmis gevierd. Voor 
veel mensen is Maria Lichtmis een dag waarop 
pannenkoeken worden gegeten. Vandaar ook het 
gezegde: "Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis 
haar pannetje warm." Maar het is ook een christelijk feest 
waarop kaarsen worden gewijd, processies uitgaan en 
pasgeborenen worden gezegend in de kerk. Nogmaals 
dank aan het OC Sint Katrien Steenhuize voor de lekkere 
pannenkoeken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bron Kerk & Leven : 05/02/2019 

Vrijdag 8 februari was het dubbel feest in Vrije 
Basisschool Sint-Katrien Steenhuize! De tweede en 
laatste FLITS-campagne voor dit schooljaar werd 
afgesloten! Heel wat kinderen kwamen opnieuw massaal 
in fluo hesje naar school. De kerndoelstelling van de 
FLITS-campagne is ouders en kinderen stimuleren om ook 
in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, 
met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. 
Daarnaast werd VBS Sint-Katrien voor al de geleverde 
inspanningen op vlak van verkeersveiligheid beloond met 
een bronzen medaille van de organisatie Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. Verkeerseducatie is een 
belangrijk onderdeel in het pedagogisch beleid van VBS 
Sint-Katrien! Ze zijn dan ook bijzonder fier op deze 
medaille! Om dit alles te vieren werden de leerlingen 
getrakteerd op een fluo/flitsfuif tijdens de laatste 
speeltijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bron HLN : 09/02/2019 



Op dinsdag 12 december stond in VBS Sint-Katrien uit 
Steenhuize alles in het teken van het klimaat naar 
aanleiding van Dikketruiendag. Alle leerlingen kwamen ‘s 
ochtends goed ingeduffeld naar school en warmden zich 
op door te dansen op de speelplaats. De oproep om deel 
te nemen aan de actie ‘blauw van de kou’ kreeg heel wat 
gehoor want het gros van de leerlingen was van top tot 
teen in het blauw uitgedost. Na de middag werd het 
maandpunt ‘duurzaamheid’ uit het jaarthema ‘Stap je 
mee’ door het 3de leerjaar op een originele manier 
voorgesteld. De klas had duidelijk zijn mosterd gehaald bij 
de klimaatbetogingen van de afgelopen weken. Als 
afsluiter werd de klimaat top-10 gezongen. Een lied met 
tien maatregelen die ons klimaat ten goede komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bron HLN : 13/02/2019 

De kleuters van Vrije Basisschool Sint-Katrien in 
Steenhuize-Wijnhuize brachten een spetterende show 
tijdens het grootouderfeest. De polyvalente zaal van de 
school was voor de gelegenheid gevuld met 140 trotse 
oma’s en opa’s. Het grootouderfeest stond volledig in het 
teken van dierencarnaval. Een bonte stoet van dieren 
waaronder leeuwen, olifanten en pinguïns passeerde de 
revue. Na de show werden de grootouders getrakteerd op 
een Geraardsbergse mattentaart en een heerlijke tas 
koffie. Een topnamiddag voor de kleuters, hun 
grootouders en het kleuterteam van de school. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron HLN :27/02/2019 

 
Vrijdag 15 maart was het de Nationale Pyjamadag van 
Bednet. Directie, leerkrachten en leerlingen van Vrije 
Basisschool Sint-Katrien Steenhuize kwamen massaal in 
pyjama/kamerjas naar school! Want Bednet zorgt ervoor 
dat langdurig zieke kinderen die niet naar school kunnen 
van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen 
kunnen volgen. Door mee te doen, steunen we zieke 
kinderen en maken we Bednet meer bekend.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bron Pano : 20/03/2019 



Op vrijdag 29 maart organiseerde het vierde leerjaar van 
Vrije Basisschool Sint-Katrien traditiegetrouw de jaarlijkse 
koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. De 
Koffiestop voor het basisonderwijs werd in een nieuw 
jasje gestoken. Dit jaar ging de school samen met het 
monstertje Mokka de strijd aan tegen ongelijkheid! 
Omdat iedereen, waar ook ter wereld, dezelfde kansen 
moet krijgen en een waardig leven verdient. De 
weergoden waren het initiatief gunstig gezind en het 
werd een fijn moment van samen zijn. De school wil graag 
alle leerlingen, ouders en grootouders bedanken, want 
hun aanwezigheid bracht maar liefst €442.12 in het laatje 
dat integraal naar Broederlijk Delen gaat. 
 

 
Op zaterdag 15 juni organiseerde VBS Sint-Katrien een 
schoolfeest met als thema ‘(S)t(r)ap je mee’ naar analogie 
met hun jaarthema ‘Stap je mee’. Dit jaar werd gekozen 
voor een nieuw concept en stonden voor het eerst geen 
traditionele optredens van de leerlingen op het 
programma. Er werd wandel- en fietszoektocht 
georganiseerd met keuze uit drie parcours: 3km-8km-
18km. Meer dan 200 leerlingen, ouders en grootouders 
schreven zich in! Elke deelnemer maakte kans op één van 
de drie bongobonnen of de hoofdprijs: een waardebon 
van €300 van het vakantiecentra Vayamundo. Het nieuwe 
concept viel alvast in de smaak want de reacties van 
ouders en grootouders waren lovend! Na de wandel -en 
fietstochten was er een interactieve show van Splash. Het 
werd een wervelende kinderdisco vol spektakel, dans en 
top entertainment. Om de dag af te sluiten schoven een 
350-tal eters aan voor een lekkere barbecue. Een topdag 
voor leerkrachten, leerlingen, ouders en grootouders van 
VBS Sint-Katrien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron HLN : 03/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron HLN : 17/06/2019 

  
  
 
 
 
 
 



 
De Vrije Basisschool Sint-Katrien van Steenhuize-Wijnhuize neemt deel aan een uniek educatief 
project rond koolmeesjes, georganiseerd door het Museum voor Natuurwetenschappen en Google. 
 
Het project bestaat erin dat de leerlingen wetenschappelijke gegevens over mezen verzamelen door 
middel van een vogelkastje met kleine computer en camera. De informatie wordt gedeeld op de 
interactieve website XperiBIRD.be. Het XperiBIRD.be-project kan op heel wat belangstelling rekenen 
in de school en daarbuiten. Leerlingen en leerkrachten zijn in de ban van het koolmeesje. Om ook de 
ouders en buitenstaanders bij dit project te betrekken werd op Youtube een kanaal (Vrije Basisschool 
Sint-Katrien) met livestream gerealiseerd. 
 
Begin februari werd het nestkastje omhoog gehangen en vrijwel meteen werd het nestkastjes 
bevolkt door een koppel koolmeesjes. Veel heeft natuurlijk te maken met de groene en bosrijke 
omgeving waarover school beschikt.Eind maart begonnen de koolmezen hun nest te maken en half 
april volgden de eerste eitjes! Op Pasen werden de eerste koolmeesjes geboren. Op dit moment kan 
je via de livestreamverbinding elk moment van de dag observeren hoe de ouder koolmezen hun 
kleine koolmeesjes voederen met rupsjes. In de derde kleuterklas werd een volledig thema aan dit 
project gewijd. Dagelijks observeert juf Kathleen en haar kleuters de evolutie van de jongen in het 
nest. Xperibird is een geslaagd project dat de leerlingen van VBS Sint-Katrien nog dichter bij de 
natuur brengt. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Nieuwsblad : 07/05/2019 

 



 
Deze leerlingen van het zesde leerjaar verlaten onze school: 



 

Zoveel jaren hebben we je zien komen, bijna dag na dag, en weer weggaan, 

opgewekt of weemoedig, en je wist niet waarom, rustig of gloeiend van 

boosheid, en we zaten allemaal wel eens fout,  dromend of vinnig, verdrietig of 

uitgelaten, of hoe dan ook, maar bouwend aan je toekomst, dag na dag, aan 

wat je worden zal,  tot wat je groeien zult.  

Maar eigenlijk, hoe dan ook, hebben we maar één wens : dat je een goed mens 

zal zijn, een zegen voor de anderen, een zegen voor zoveel mogelijk anderen. 

Met genegen groeten vanwege directie en leerkrachten 



Allen die ons en de school steunden : de ouders en andere familieleden, de 

vrienden, de kennissen en alle mensen die zich op de een of andere manier 

hebben ingezet om van onze school een nog fijnere plaats te maken waar 

iedereen zich thuis kan voelen ! 

Het schoolteam. 

 

 

Dankbaarheid is de taal van de vriendschap. 

De band tussen mensen 

begint bij kleine dingen. 

Een groet, een lach 

een hand en blijheid. 

Dan groeit vriendschap 

en genegenheid. 

 

 



 

 

 

 


