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Spanjeschool – de Tassche 
Vierwegstraat 195 – Roeselare / Krommestraat 2 - Ardooie 

www.spanjeschool-detassche.info 

 

 

 

Bib-box: digitaal lezen via Bingel 

Sinds kort kan uw kind in de 

lagere afdeling tot eind april zijn 

of haar favoriete verhaal kiezen 

via Bingel.  De boeken die het 

best aansluiten op het leesniveau 

van uw kind staan telkens 

bovenaan in de boekenkast. 

Kinderen kunnen elk boek 

evalueren en de 'sterren' die andere lezers gaven, bekijken. Via 

een handige zoekfunctie kunnen kinderen zoeken op titel of 

thema. De korte inhoud is gemakkelijk te verkennen. Bingel biedt 

ook leesondersteuning, zowel vóór, tijdens als na het lezen. Vóór 

het lezen van het boek kan een kind de uitspraak van moeilijke 

woorden inoefenen en de woordenschat verkennen. Na het 

lezen lossen de kinderen leuke vragen op over de 

verhaalvolgorde en de inhoud. Kortom heel wat mogelijkheden 

die reeds heel positief onthaald werden door onze leerlingen 

meer info: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=NxRabq44kzI 

 

Geplande 

evenementen 

31-3-2018 

Start van de paasvakantie  

14-4-2018 

Open peuterklas Spanjeschool 

(nieuwe instappers) 

Open 1ste kleuterklas C 

Spanjeschool (nieuw) 

16-4-2018 

Instapmoment nieuwe peuters 

16-4-2018 

Sportklassen 1ste leerjaar 

Spanjeschool 

17-4-2018 

Vergadering ouderraad 

22-4-2018 

Instapviering de Tassche 

24-4-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

25-4-2018 

Vergadering oudercomité 

30-4-2018 

Facultatieve vrije dag – geen 

school 

http://www.spanjeschool/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=NxRabq44kzI
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Afwezigheid van juf veerle 

De 1ste graad van juf Veerle (de Tassche) is sinds enkele weken 

in de handen van juf Lore.  We wensen juf Veerle een spoedig 

herstel toe.  

Spanjeschool: 1ste Communie  

Op donderdag 10 mei nodigt de ouderraad de kinderen en 

hun ouders van het eerste leerjaar uit naar de receptie ter ere 

van hun eerste communie of lentefeest.  Via de brief, die volgt 

worden jullie na de viering uitnodigd om een glaasje te klinken.   

Tot 13u staan de poorten van de school open. 

5de quiz@spanjeschool 

Op vrijdag 23 maart waren 33 ploegen present voor de 5de 

Quiz@spanjeschool.  De opbrengst van deze avond gaat 

integraal naar de kleuterwerking.  Met de opbrengst wensen 

we de muur in de esplanade om te toveren tot een kijkmuur 

(wat leeft er in de klassen, waarmee zijn we bezig, nieuwtjes, 

weetjes, …) voor kinderen en ouders. 

Sneukelroute ouderraad 

Op zondag 25 maart was er de 7de editie 

van de Sneulroute.   

Onder een stralende zon gingen kinderen, 

ouders, grootouders en vrienden op stap 

in de buurt van de Spanjeschool.   

Op verschillende plaatsen werden zij, 

dankzij de talrijke sponsors,  verwend met 

lekkers. Bedankt aan de vele deelnemers en de ouderraad 

voor de organisatie. 

1-5-2018 

Geen school  

2-5-2018 

Medisch consult2de kleuter  

5-5-2018 

Open peuterklas – instappers 

Hemelvaart 

6-5-2018 

Vormsel Spanjeschool 

10-5-2018 

Eerste Communie 

Spanjeschool 

10-5-2018 

O.L.H. Hemelvaart – geen 

school 

11-5-2018 

Brugdag – geen school 

12-5-2018 

Vormsel Tassche 

15-5-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

16-5-2018 

Vergadering ouderraad 

19-5-2018 

Vergadering oudercomité 

18-5-2018 

Bedevaart Arkorum (3de graad) 

19-5-2018 

Eerste Communie Tassche 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Spanjeschool – Fludootje  

De donkere periode is stilaan achter de rug.  Het zichtbaar blijven in het 

verkeer blijft echter wel belangrijk.  Fludootje deed op regelmatige basis een 

controle aan de schoolpoort.  Voornamelijk het vierde leerjaar van juf 

Charlotte en de jongste kleuters van juf Isabelle en juf Glauke waren hier de 

trouwe winnaars van Fludootje. Blijf je fluojas en/of boekentashoes gebruiken.  

Zeker de kinderen die met de fiets of te voet naar school komen. 

Initiatie petanque - Spanjeschool 

In januari en februari was er een initiatie en een tornooi petanque spelen.  Enkele leerlingen 

tekenden present om hier aan deel te nemen.  De ballen rolden alvast vlot en misschien wel voor 

herhaling vatbaar. 

 

 

 

 

 

 

Maandopener / maandsluiter 

Wist je dat er op de school maandelijks een ‘maandopener of 

maandsluiter’ doorgaat?  Voor de kleuters kreeg dit moment de naam 

‘Hé, doe maar mee show’.   

Tijdens deze samenkomsten worden de jarigen in de bloemetjes gezet, 

wordt het speelgoed van de maand voorgesteld, kijken we naar de 

talenten van de kinderen, kondigen we familienieuws aan, …  en staan 

we stil bij het axendier van de maand.  

Leerlingen van de lagere afdeling vinden deze axendieren (sociale vaardigheden) terug in de 

agenda.  Om de ouders ook kennis te laten maken met de dieren van de axenroos wordt er 

gewerkt aan een infoboekje.  Meer info volgt dus nog.   

 

Bloemenverkoop – oudercomité de Tassche 

Tot 23 april verkoopt het oudercomité van de Tassche 

prachtige surfinia’s en begonia’s.  De surfinia’s zijn 

beschikbaar in de kleuren wit en blauw.  De begonia’s zijn te 

krijgen in wit en roze.  Te verkrijgen voor de democratische 

prijs van 3 stuks voor €5 of 8 stuks voor €10 of 15 stuks voor €18. 

Bestellen doe je via het oudercomitedetassche@outlook.be of inschrijvingsstrookje bij de brief.  

http://www.spanjeschool/
mailto:oudercomitedetassche@outlook.be
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Legokings uit de Tassche grijpen nipt naast het podium 

First Lego League Beneluxfinale te Leeuwarden, Friesland, Nederland 3 februari 2018 

Dat  de Legokings van de kleine Tasscheschool  de Benelux finale in het Nederlandse 

Leeuwarden haalden  was op zich al een hele prestatie. De kinderen hadden zich na de 

plaatselijke wedstrijd in Kortrijk dan ook geen moment rust gegund. Direct na deze voorronde 

begonnen ze zich toe te leggen op de finale der  finales, de Beneluxfinale in het Friese 

Leeuwarden .  

Met behulp van de coaches Kathy Rosseel en Craig Vanbecelaere werd  alles opnieuw 

geoefend en terug op punt gezet. De Lego robot, waar heel de wedstrijd om draaide, moest 

tot in de perfectie geprogrammeerd worden. De robot- en projectpresentatie werden nog 

meer geperfectioneerd. De core values van het hele project moesten zelfs nog opgesteld 

worden, want dit was een bijkomende opdracht. 

Ook moest er voor alles deelnemers aan de wedstrijd, 

toch zo’n 300 kinderen, een geschenkje 

meegenomen worden. Gelukkig sprongen de 

sponsors hiervoor bij.   Ondertussen werd door de 

mensen van het oudercomité een locatie afgehuurd 

in Blesdijk waar de hele ploeg met ouders, 

leerkrachten en supporters konden overnachten. 

“Hoe de kinderen naar de dag toeleefden dat was  

op zich al een hele belevenis” zegt meester Bart 

Strynck, leerkracht van de derde graad in de 

Spanjeschool De Tassche te Ardooie. “ Het zijn 

ondertussen vrienden voor het leven geworden.” 

De wedstrijd in Leeuwarden werd een Nederlands 

onderonsje. Slechts drie ploegen, en allen dan nog 

uit West Vlaanderen, kwamen uit het buitenland. “Er 

moest met allerlei factoren rekening gehouden 

worden.” zeggen  Kathy en Craig, de beide 

coaches. “In de enorme massa mensen moesten we 

vooreerst onze weg vinden, maar ook hun zenuwen moesten de kinderen onder bedwang 

houden. Heel wat teams waren ook samengesteld uit oudere kinderen. En dan natuurlijk mocht 

de techniek ons niet in de steek laten…”  Jammer genoeg was dat wel het geval:  een van de 

sensoren van de Legorobot liet het op een cruciaal moment  afweten waardoor heel wat 

kostbare wedstrijdpunten verloren gingen. Spijtig , maar de kinderen hielden zich kranig.  

De ontgoocheling ruimde al snel plaats voor dankbaarheid en fierheid. “Misschien komt er 

nooit meer een team uit onze kleine school in een buitenlandse finale terecht en dan hebben 

wij toch wel een puike prestatie geleverd “ juichten Senne , Lara, Zinaïs,  Yorun, Maxim, Daan 

en Lennert.  

In het vakantiehuis De Markestee te Blesdijk  werd de wedstrijddag afgesloten met een 

spetterend feest voor groot en klein. De volgende middag trok heel de ploeg terug huiswaarts, 

moe, maar heel tevreden.  

 

http://www.spanjeschool/
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First Lego League junior – 2de graad meester Michiel 

In februari nam de 2de graad van meester Michiel voor de 1ste keer deel aan de First LEGO 

League Junior. Het thema dit jaar was ‘Aqua Adventure’! De leerlingen werkten gedurende 3 

weken het LEGOproject uit in 4 grote stappen. 

1. Ontdekken: 

Ze onderzochten via allerlei opdrachten hoe onze ‘waterweg’ werkt en probeerden zo 

antwoorden te vinden op de volgende vragen: Hoe komt het water bij ons? Welke problemen 

ondervinden wij? Hoe kunnen we de waterweg verbeteren?  

2. Maken: 

De 4 LEGOteams kozen elke één waterweg om uit te werken.  

De LEGOnderzoekers: Poetswater opnieuw gebruiken als toiletwater. 

De LEGOfonteintjes: Zwembadwater op een betere manier reinigen. 

De WaterKings: Drinkbaar water ecologisch bezorgen in Afrika. 

De LEGO Dragons: Onze moestuin efficiënter bewateren.  

Met behulp van LEGOblokjes en de programmeerbare WeDo 2.0 bouwden  

de teams constructies om de gekende waterwegen te verbeteren. 

3. Testen: 

Alle constructies werden meermaals getest en indien nodig bijgewerkt. Geloof ons vrij, deze 

stap nam heel wat tijd in beslag. 

4. Delen: 

Als kers op de taart stelden de 4 trotse LEGOteams hun project voor aan het publiek.  

Op woensdag 28 februari hielden ze een expo voor alle ouders en sympathisanten. Daar 

mochten de leerlingen hun projecten tentoonstellen. Dit deden ze met heel veel enthousiasme 

voor alle ouders en sympathisanten. Op 1 maart stelden beide klassen nogmaals hun project 

voor op de LEGO League Juniorfinale in Torhout. Daar gingen de klassen elk naar huis met een 

LEGObeker! 

De LEGO League Junior was een verrijkende ervaring voor alle leerlingen, waar we volgend 

jaar met veel plezier opnieuw aan deelnemen.  

Bekijk zeker eens het bijhorende filmpje op de klasblog: http://2degraadtassche.blogspot.be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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STEM-project 4de en 6de leerjaar Spanjeschool 

Klas 4 en klas 6 nemen dit semester deel aan een STEM-project dat uitgaat 

van Vives.  De leerlingen leren met deze activiteiten “computationeel” 

denken.  Een moeilijk woord voor "leren redenerend denken".  De leerlingen 

vinden het alvast een hele boeiende uitdaging! 

Klas 4 heeft ondertussen al gewerkt met Edison-robotjes die ze zelf 

programmeerden en een bepaalde weg lieten afleggen.  Ook leerden de 

leerlingen een tuin maken op een plaats waar er heel weinig plaats is -> 

een verticale tuin.    

Een volgende opdracht is een promo-affiche maken met licht. 

Klas 6 heeft geprogrammeerd met lego-mindstorms onder leiding van 

meester Geert.  Tijdens de tweede opdracht leerden de kinderen 

virtueel reizen met de Amsterdamse Metro, tijdens een stadsbezoek in 

Amsterdam. 

Mocktails maken is een volgende opdracht.  Met een beperkte 

maateenheid mengen de leerlingen allerlei fruitsappen en watertjes om tot een lekker geheel 

te komen.  

 

Om in de agenda te noteren  

 

 

 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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‘Onze helpende handen’  

  

 

Onze helpende handen                                  

project van Sofie Rycquart in samenwerking met de school 

 

Graag zouden we het project ‘ Onze helpende handen’ nog 

even in de kijker zetten … 

 

 

‘Onze helpende handen’ je vraagt je waarschijnlijk af, wat is dit nu? 

Hierbij nog even een woordje uitleg. 

 

Je kent zeker het gevoel wel, je bent de kledij van je kinderen aan het sorteren die te klein zijn en je kent niemand die 

je ermee een plezier kan doen, dus vliegt het in de kledingcontainer, jammer want je zou er zeker iemand dichtbij mee 

kunnen helpen, niet iedereen heeft de mogelijkheid om nieuwe kledij te kopen voor de kinderen, of moet andere 

leuke dingen uitstellen om iets nieuws te kunnen kopen voor hen.  

 

Vandaar komt het idee van ‘onze helpende handen’ we zouden de kledij dan voor zeer voordelige prijzen kunnen 

aanbieden aan diegene die er nood aan heeft.  

 

Met de centen die we ‘verdienen’ , kunnen we de bos-/ zeeklassen voor iedereen proberen goedkoper te maken. Zo 

krijgt u het dubbel terug, u helpt er iemand anders mee, en u doet er profijt aan. 

 

We zouden dan ook iedereen zijn hulp kunnen gebruiken,  

 Heeft u nog mooie – propere kinderkledij , schoenen die nog een 2de leven verdienen 

 heeft u nog mooie – propere kinderjassen? 

 Heeft u kapstokken teveel of een kledingrekje, wij zullen dit zeker kunnen gebruiken.  

 

Breng ze dan gerust binnen op de Spanjeschool afdeling de Tassche (Krommestraat 2 8850 Ardooie) 

Er zullen wasmanden staan, waar je alles mag inleggen. 

 

 

DANK U WEL 

 

 

De verkoop gaat telkens door de 1ste woensdagnamiddag van de maand 

tussen 14 uur en 18 uur in de eetzaal. 

http://www.spanjeschool/
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Rommelmarkt op de Tassche – organisatie oudercomité 

 

http://www.spanjeschool/

