
 

NIEUWS UIT TEN PARKE 

 

         Beste lezers  
 

Het is zover! 
 

In de week van 9 februari starten we de projectweek  
  
 
 

 

 

 

Tijdens deze week maken oudste kleuters en kinderen uit de 
lagere school kennis met het land Bangladesh en met de 
Banglakids. We willen onze kinderen laten kennismaken met dit 
land, de pracht ervan, maar ook de problemen. Eén van de 
problemen is de povere huisvesting. Men leeft er vaak in 
overstromingsgebied waartegen de huisjes vaak niet bestand zijn, 
als mensen al een huisje hebben… 

Het doel is om arme Bengalen van een veilig huis te voorzien, 
zodat het bestand is tegen de weersomstandigheden. 

Onze visie op school vertrekt vanuit het idee dat we voor 
iedereen ‘een thuis’ willen bieden, een veilig huis is daarvoor al een 
eerste vereiste. 

 



 

We vinden dat onze kinderen belangrijke levenslessen kunnen 
leren uit dit project en willen er ons ten volle voor in zetten. Dit 
doen we aan de hand van: 

 
- Verkoop sleutelhangers 
- Sponsorloop 
- Pannenkoekenverkoop 
- Sober maal 
- Opendeur in thema Banglabari 

 

Dus lieve mensen, alle hulp is welkom! 

 Zorgcontact 
 

Begin februari worden de jongens en meisjes uit de lagere 
school getest op rekenen, spelling en lezen. De derde 
kleuters krijgen een test die taal-en denkontwikkeling in 
kaart brengt.  Deze resultaten krijgt u echter niet te zien. 
Ze worden zorgvuldig met het zorgteam besproken en 
vergeleken met resultaten en observaties uit de klas. 
Indien we een gedeelde bezorgdheid hebben, nodigt de 
school u uit voor een zorgcontact. Op dit zorgcontact 
bespreken we samen met u welke verdere acties we 
ondernemen om uw kind verder te brengen in zijn of haar 
ontwikkeling. 

 

 Junior Journalist 
 

Voor het tweede schooljaar op rij komt de winnaar uit 
onze school. Myrthe Van de Ginste  won de wedstrijd, 
georganiseerd door het Davidsfonds van Torhout. Het 
thema was sport,  Myrthe schreef volgend verhaal: 



 

Het voetballende meisje 

Op een dag zaten we in de turnles  en de juf zei : “Oké, de sport van 
vandaag is voetbal.” “ Joepie!”,  riepen alle  jongens in koor.  Maar de 
meisjes waren minder blij, alweer voetbal dachten ze.  Behalve Celest, 
zij was wel blij want  zij voetbalde heel graag. Zij weet er dan ook alles 
over en haar grootste idool  is Dries Mertens.  Ze droomde iedere 
nacht over een voetbalclub waar ze bij mocht maar helaas, dat mocht 
niet van haar ouders.  Ze wilde het nochtans super graag. Dus op een 
dag schreef ze zich stiekem toch in bij de voetbalclub KM Torhout.  
Ze zaten er maar met 2 meisjes namelijk Celest en Fleur  maar dat vond 
Celest niet erg hoor.  Ze speelde eerst als verdediger maar ze was zo 
goed dat ze toen spits werd. Na vele maanden trainen mocht  ze 
eindelijk haar eerste match spelen. Ze droomde van een grote beker 
die ze zouden krijgen omdat ze hadden gewonnen.  Intussen waren 
Celest en Fleur al beste maatjes geworden, niemand kon hen nog 
scheiden. Tijdens de match scoorde  Celest  het ene doelpunt na het 
andere. Na 90 minuten was de  wedstrijd  afgelopen en won KM 
Torhout  met 12 – 0, allemaal dankzij de voetbalster Celest. Toen ze in 
de kleedkamer kwamen begon iedereen te juichen: “Hoera Celest,  je 
hebt 12 doelpunten gemaakt!”  Toen de coach binnenkwam was het 
onmiddellijk stil. Hij vertelde dat hij net telefoontje had gekregen van 
de trainer van club Brugge. Hij wou heel graag Celest in zijn team. 
Celest was dolgelukkig maar haar ouders moesten het contract ook 
ondertekenen en  dat was dus een probleem. Al maanden speelde ze in 
het geniep voetbal en nu zou ze  alles moeten opbiechten aan haar 
ouders.   

Toen ze thuiskwam stond ze te bibberen op haar benen. Ze riep haar 
ouders en vertelde hen dat ze beter eventjes zouden gaan zitten.  En 
toen begon ze:” Ik…  zit… in … een … voetbalclub.” “Wat!”,  riepen 
moeder en vader tegelijkertijd. “Wij hadden nog zo gezegd dat je niet 
mocht.”  “Ja ik weet het, maar ik kon het niet laten en ik mag toch 
doen wat ik wil zeker.”  Toen zei moeder: “Ja dat klopt  maar je moet 
het toch begrijpen hé we willen niet dat je wordt uitgelachen door de 



 

andere meisjes omdat jij voetballer bent.” Toen legde Celest uit dat er 
nog een meisje bij haar voetbalde, Fleur Goossens, en dat zij 
ondertussen haar beste vriendin geworden was. Uiteindelijk gingen 
moeder en vader akkoord en Celest was dolgelukkig.  

Bij de volgende training stond Fleur haar al op te wachten. “Yes!” riep 
Celest al van ver, “Ik mag van mijn ouders!” “Maar ik heb eens 
nagedacht. Als ik naar Club Brugge ga, dan zit ik niet meer bij jou en 
dat zou pas erg zijn. Maar aan de andere kant laat ik wel een kans 
schieten die ik maar één keer zal meemaken in mijn hele leven. Ik weet 
het echt niet hoor, ik denk er nog over na.” Maar diep vanbinnen wist 
ze al dat ze dit echt zou willen en als ze het niet deed dat ze het 
haarzelf zou berouwen.  Na lang twijfelen besloot ze toch om naar 
Club Brugge te gaan. Dit was voor haar een buitenkans die ze niet 
mocht laten voorbijgaan. 

Op maandag ging ze voor de eerste keer naar de training van Club 
Brugge.  Ze vond het super! Ook daar mocht ze weer als spits op het 
veld. Het enige jammere was dat haar vriendin Fleur er niet bij kon zijn.  

Maar op een vrijdagavond, enkele weken later, stond Fleur op de 
training van Club Brugge.  Ze had fantastisch nieuws. Ook zij mocht 
zich aansluiten bij Club Brugge en met hen meetrainen. De volgende 
match wonnen ze met 2-0, elk maakten ze een doelpunt. Ze speelden 
zelfs zo goed dat ze als beloning eens mochten meetrainen met de 
Rode Duivels. Celest was door het dolle heen want haar allergrootste 
droom werd werkelijkheid: samen spelen met haar idool Dries Mertens. 

 

Myrthe Vandeginste 

6de leerjaar – Ten Parke 

 

 
 
 



 

 Ouderraad 
 

Op zaterdag 28 februari 
organiseert de ouderraad een 
eetfestijn. Die avond kan je 
genieten van een gezellig 
samen zijn, een buffet van 
stoofvlees met frietjes en/of 
groentenquiche of spaghetti. 

Achteraf kan je smullen van een heerlijke 
chocomousse. Vergeet je kaarten niet te bestellen.  
Er is kinderopvang voorzien. 
 
 

 Sociale vaardigheden  
 
Kat en Hond leerden de kleuters 
dat iedereen anders is en daar zijn 
we fier op. We leren elkaar 
respecteren en waarderen, ook al 
zijn we allemaal anders. 
 
Bert en Ernie leerden de leerlingen van de lagere school 
hulp te vragen en te geven.  
 

 Leren leren  
Deze slogans kwamen in de lagere school aan bod in 
januari en februari: 
 

 



 

                         
     
De kleuters oefenden verder om goed te kijken en te 
luisteren.   
 

 Wist je dat? 
 
Wisten jullie dat de juffen en meesters af en toe ook op 
de schoolbanken zitten om bij te leren? Op die manier 
investeren we in kwaliteitsvol onderwijs in eigen huis. 
 

 Leerlingenraad 
 
De leerlingen van de leerlingenraad zijn volop bezig met 
het maken van vlaggetjes om boven de kapel te hangen. 
Op de vlaggetjes noteren ze een mooie wens voor 2015. 
 
 

 



 

 Verkeer 
 

Oriëntatie bij kleuters is belangrijk, ook in het verkeer. 
Weten waar je best stapt of staat is dus een belangrijk 
lesje. Uitstappen aan de stoepkant 
is een goed idee!  

 

We vinden het ook onwaarschijnlijk 
‘choko’-tof, als je op een 
milieuvriendelijke wijze naar school 
komt.  

 

 Supervlieg 
 

Kinderen uit het derde en 
vierde leerjaar werken rond 
Musée Maison, het doe-
het-zelf-kunstboek van 
Mooss vzw. Hierin worden 
tot de verbeelding 
sprekende hedendaagse 

werken uit de collecties van SMAK, M HKA, Mu.Zee en 
M (Cera Collectie) toegelicht en aan de hand van een 
educatieve doe-opdracht verder uitgediept. De kinderen 
kunnen hiermee aan de slag gaan en het resultaat is te 
bewonderen in het Cc, in de tentoonstellingshal van 
vrijdag 20 maart t.e.m. zaterdag 4 april 2015.  

 

 



 

 Inschrijven 
 
Ik kreeg de vraag van enkele 
mensen wanneer we 
inschrijven op onze school. 
Inschrijven voor het 
schooljaar 2015 - 2016 kan 
steeds na contact met 
sylvia.deschacht@sint-rembert.be of via telefonische 
afspraak op 050/22 05 46. Ook tijdens de opendeurdag 
van 9 mei kan men inschrijven. 
 

 Communie 
 
Eerste communie 2015 gaat door op 1 mei om 10 uur, 
In 2016 gaat de eerste communie door op 7 mei om 10 
uur. 
 
De plechtige communie 2015 gaat door op 25 april om 
16u30, in 2016 gaat de plechtige communie door de 
eerste zaterdag na de paasvakantie. 
 
 

 Vriendelijke groet  

         Sylvia Deschacht 
 
         Directeur Ten Parke 

mailto:sylvia.deschacht@sint-rembert.be

