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Dus... staken we met een
aantal vrijwilligers serieus de handen uit
de mouwen: graven, meten, denken, uitstippelen,
tekenen, materialen ronselen, stenen zoeken,
denappels rapen, boren, zagen, sleuren, schuren,
kruien, schilderen, vernissen, timmeren, planten,
wieden...
Er werd heel wat werk geleverd !
Hiervoor kregen we een beperkt budget. Door
hier creatief mee om te gaan én dankzij de hulp
van heel wat vrijwilligers, kunnen we nu genieten
van een prachtig resultaat en blije kinderen.
Een aantal mensen gingen aan de slag met de
tuin. Zij zorgden ervoor dat onze school groener
en mooier werd, dat we van bloemen en kruiden
kunnen genieten, eraan ruiken en voelen, ervan
proeven, ernaar kijken en ontdekken hoe alles om
de beurt groeit en dan weer afsterft.
Maar dat vroeg heel wat voorbereiding: eerst
moest er flink gegraven worden en de tuin moest
mooi proper gemaakt worden. Verschillende
mensen schonken ons mooie planten, boompjes
en heesters. Dit moest allemaal geplant worden.
En om het helemaal af te maken, zorgde diegene
die dit tuintje trok ook nog eens voor mooie zelfgemaakte kunstobjecten ertussen !
Anderen gingen aan de slag met een nieuwe overdekte fietsenstalling voor de groten en een nette
opbergruimte voor de skeelers. Bij de kleuters
kwam er een parkeerplek voor fietsjes bij. Ook een
gezellige rustige ruimte mocht niet ontbreken.
Er werden banden geschilderd die multifunctioneel waren: ze waren nodig bij de bochten op
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onze fietsroute, maar tegelijkertijd werden de bovenste banden ingericht als schattige minituintjes
waar allerlei kleine (speelgoed)diertjes vertoeven.
Omdat we graag willen dat onze kinderen kunnen
experimenteren en zo hun creativiteit willen
bevorderen, kozen we ook voor een strook met
allerlei natuurlijke materialen: stenen, denappels,
noten, kurk, wilde kastanjes... : Wie kan met stenen
de hoogste toren maken? Wie kan het
evenwicht van de stenen
behouden? Gaan we met
elkaar vergelijken? Wie bedenkt een origineel kunstwerk ermee ? Wie kan een
tafereel uit het bijbelverhaal met deze materialen
maken? Wie kan met kurk of
denappels letters vormen?
Kunnen de anderen mijn
gemaakte letter lezen? ...
Hiertussen liggen ook prachtige vertelstenen, die de kinderen zélf beschilderden: Kies 3 stenen en bedenk er een verhaal mee.
Doe een raadselspel met de stenen... ik heb... ik
heb... wat jij niet ziet... ra ra ra... wat is het ?
Ook maakte er iemand alfabetstenen waarmee
de kinderen naar hartenlust woorden kunnen
vormen, of galgje spelen...
Weer anderen bedachten hoe ze de speelplaatsregels visueel konden integreren. We vonden het
belangrijk dat de regels positief en speels werden
verwoord.
Er werden basketbal-lijnen geschilderd en de paal
werd veilig verankerd.
De vrijwilligers probeerden ecologisch en creatief
aan het werk te gaan : van oude materialen
maakten ze prachtige nieuwe dingen : een grote
buitenweegschaal die hoort bij een gezellige buitenkeuken, een fietsenstalling, extra verharding
die nodig was, kunstwerken, houten stoelen en
tafeltjes, speelplaatsregels...
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Voorwoord
Beste lezer,

U heeft weer een prachtig informatie bulletin in handen.
Terwijl ik dit schrijf is het heerlijk warm weer. De zomer is in het land en we genieten volop. Nog even
en dan is het vakantietijd. Gaat u nog weg? Naar het buitenland of blijft u in Nederland? Of blijft u
thuis? Uiteindelijk maakt het niet uit waar je heen gaat. Belangrijk is dat je tot rust kunt komen. Even het
drukke leven achter je laten, even niet aan je werk denken. Het is belangrijk om af en toe is even afstand
te nemen van alles wat je bezig houdt. Soms kunnen we gebukt gaan onder zorgen en drukte, worden
we volledig in beslag genomen door het leven.
De Here Jezus zegt zelf:

“Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.”

Grey Rabbit
Poederleeseweg 3
2290 Vorselaar
n
Voor meer informatie
raadpleeg onze website :
www.stichtingssbg.nl
administratie@stichtingssbg.nl
www.ipco.be
secretariaat@ipco.be
De stichting SSBG heeft van de
Belastingdienst de goedkeuring
gekregen voor deelname aan de
ANBI-regeling (Alg. Nut Beogende
Instelling). Uw gift aan SSBG is
derhalve fiscaal aftrekbaar.

(Matth. 11:28)

Het is goed te weten dat Hij op de hoogte is, Hij kent ons. Als het ons teveel wordt mogen we naar Hem
gaan. Onze last bij Hem neerleggen, onze last aan Hem bekend maken.
Tot rust komen is voor ieder mens belangrijk. Je krijgt nieuwe energie en kunt daarna weer verder.
Ik wens u een heel goede vakantieperiode toe. Veel leesplezier en boven alles Zijn zegen.
Namens het bestuur,
Bas Pellikaan

Dank aan zoveel mensen die op een of andere manier meegeholpen hebben aan dit speelplaatsproject: ouders, grootouders, familieleden van kinderen
op school, leerkrachten, buschauffeurs, sponsors,
directie..., maar mijn grootste dank gaat uit naar ons
bestuur: Valentin, Lisette en Maria, die dit allemaal
zo hard hebben getrokken en hierin hun hart en ziel
hebben gestoken! En natuurlijk : Dank aan God die
onze school telkens opnieuw zegent !

Juf Evy

Kwartaaluitgave van SSBG
de stichting die in Vlaanderen
scholen met de Bijbel ondersteunt
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BASIS

BASIS

GEBEDS
BOEKENWIJZER

Een hele tijd geleden namen we op school een
“goed-gevoel-enquête” af bij onze kinderen.
Daaruit kwam een duidelijk actiepunt naar voren:
de speelplaats. Kinderen hadden nood aan meer
duidelijkheid, aan een plek om tot rust te komen
en aan meer mogelijkheden.

BASIS

Alle trouwe en zeer trouwe
schenkers hartelijk dank !

Leve onze speelplaats !

LOMMEL

BILZEN

Mag ik u meenemen naar Lommel? Kerkhoven om precies te zijn… . Daar is onze
school: de School met de bijbel ‘den Akker’.
0p dit moment hebben we 143 kinderen
die hier naar school gaan, meer als vorig
jaar, dus we zijn een groeiende school! :p.

‘Onze’ kinderen
komen van alle
uithoeken: van het
Hageland, de Antwerpse Kempen tot
het uiterste hoekje
van Limburg. Om
dit voor de ouders
allemaal praktisch
haalbaar te maken
en houden, zijn er
de bussen. Deze
bussen worden ter
beschikking gesteld door OPECO,
een vzw die o.a.
verantwoordelijk is voor het busvervoer. Maar het bijzondere van deze dienst
zijn niet, hoewel onmisbaar, de bussen,
maar de chauffeurs! Door weer en wind,
op bar koude winterochtenden en op de
hete zomermiddagen, dagelijks zetten deze
vrijwilligers zich in om onze kinderen warm,

droog en veilig van huis naar school en weer
terug te brengen! Op dit moment rijden er
tien busjes met plaats voor acht kinderen,
en één grotere bus met plaats voor 15 kinderen. In totaal brengen zij een 80-tal kinderen met de bus naar school! Een groot deel
van deze bussen heeft een ‘vaste’ chauffeur,
en verder werken we met een rotatiesysteem (week om week, of zelfs afwisselend
ochtend en namiddag). We hebben ook een
klein ploegje vrijwillige chauffeurs dat inspringt als een vaste chauffeur tijdelijk niet
in de mogelijkheid is om te rijden. Al deze
chauffeurs zijn onmisbaar voor onze school!
Naast hun vaste taak ochtend en avondrit,
zorgt een deel van deze mensen ook nog
eens voor het vervoer tijdens uitstappen,
zoals naar de maandelijkse uitstap naar de
bib, naar het theater, naar de boerderij,... .
Wij weten ons gezegend met deze mensen,
die zich zo engageren en inzetten voor
onze kinderen! Dank u chauffeurs!

LOMMEL

Voor de schoolbestuurders voor inzicht en wijsheid
voor alle uitdagingen waar ze voor staan : verbeteren
van schoolinfrastructuur, taak- en middelenverdeling,
sollicitatiekeuzes, nieuwe groei-initiatieven…Volhardend
geloof om Zijn visie voor ogen te blijven houden;

GEBEDSPUNTEN:
Voor de komende inspectie vanuit Brussel i.v.m. de nascholing en begeleiding van onze scholen; dat het werk
van de voorbije 4 jaren erkend en herkend zal worden en
dat de verbeterpunten ons verder zullen sterken in onze
identiteit en ons geloof in Hem;
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Voor de diverse projectwerkgroepen die door samenwerking sterk coherente resultaten neergezet hebben.

DANKPUNTEN:
Voor de goede relaties tussen IPCO en de bevoegde
godsdienstinspectie PEGO en het recentelijk constructief overleg over de interlevensbeschouwelijke
competenties.

Een bouwproject van deze omvang brengt
de nodige uitdagingen met zich mee. Het is

Om het toch een beetje concreet te maken
hebben we volgende gebedspuntje waarvan
we ze appreciëren als jullie ze meenemen in
jullie dagelijkse, wekelijkse om maandelijkse
gebedskalender.
1. Dat Zijn wil mag geschieden. Wij zijn er van
overtuigd dat als de Heer het “huis” niet
bouwt is onze moeite tevergeefs.
2. Dat Hij ten alle tijden zal voorzien in de
juiste mensen op de juiste plaats en de
middelen ‘ter beschikking stelt’ wanneer
we ze nodig hebben.

Voor de nieuwe initiatiefnemers voor het opstarten
van een nieuwe school met de Bijbel in de regio van
Brugge (waar er nog geen Protestants-Evangelische
Basisschool is !!!); Voor inzicht, wijsheid en vertrouwen
in Zijn plannen.

De architect heeft reeds het eerste voorontwerp voorgesteld. Een voorontwerp
gebaseerd op input doorheen het afgelopen
jaar verzameld door het leerkrachtenteam.
Momenteel wordt het voorontwerp door
de verschillende betrokken partijen onder
de loep genomen om de nodige feedback
zo snel mogelijk terug te koppelen. Als alles
goed gaat kunnen we over enkele jaren een
spliksplinternieuw schoolgebouw in gebruik
nemen,… maar zover zijn we nog niet.

een test voor ons geduld met elkaar, een test
van de flexibiliteit van de talloze vrijwilligers,
maar ook (en misschien vooral) een test voor
ons vertrouwen in God. Er zijn immers talloze
aspecten die waar we slechts zeer beperkt vat
op hebben en die toch bepalend zijn voor een
gebouw dat decennia lang moet meegaan.

Nieuwe dosis kracht voor de directies en hun team, dat
ze de laatste maanden van het schooljaar met vrede en
voldoening mogen afronden;

Een aantal onder jullie hebben er al eens
iets van gehoord, sommige hebben er in het
verleden zelfs al mee hun schouders onder
gezet, maar het is nog nooit zo concreet
geweest als vandaag de dag: Onze school
gaat BOUWEN!!!

3. Dat het bouwproject, wat uiteindelijk maar
een hoop stenen is, de mensen dichter bij
elkaar mag brengen. Zowel ouders, kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, …
We hopen van harte dat jullie volgende keer
kunnen berichten over wat onze machtige
God al heeft kunnen verwezenlijken door ons
als Zijn handen en voeten in deze wereld.

Zon, zee en strand… drie woorden die je zo
een beetje direct een vakantiegevoel geven.
Nu weet ik ook wel dat we nog een klein eind
verwijderd zijn van onze heerlijke zomervakantie. Toch mochten de Koningspages(
= leerlingen 3de graad) van ’t Piepelke ‘de’
zeeklassen van hun leven meemaken met,
ja, jullie geloven het niet, maar het is echt
waar…zon, zee en strand.
Ik wil jullie even terug meenemen naar de
week na de paasvakantie… ja, inderdaad
juist toen er zomerse temperaturen voorspeld werden voor de ganse week. Het is
eigenlijk te mooi om waar te zijn, maar dit
maak je niet vlug mee…midden april en
zomerse temperaturen. Het was wel degelijk
voor ons weggelegd.
Ik ben er klaar voor om jullie even te laten meegenieten van een bijzondere week aan zee.
Maandagmorgen ben ik op tijd op school
om de zeeklassers en hun ouders gerust te
stellen, ze hun plekje in de bus te geven en
ze rustig afscheid kunnen nemen van hun
ouders. Nadat alle kussen en knuffels in
ontvangst genomen zijn, worden we door
een erehaag van de overige schoolkinderen
uitgewuifd…prachtig.
Na een voorspoedige reis arriveren we rond
de middag in Oostduinkerke, een kleine kustplaats gelegen tussen Koksijde en Nieuwpoort. Daar zullen we in een jeugdherberg
onze week volmaken. Het leuke aan deze
jeugdherberg is dat hij op wandelafstand van
de zee is gelegen.
De week is goed volgepland met allerlei
leuke activiteiten en bezienswaardigheden.
Zo staat er in de namiddag al direct een duinexploratie in natuurgebied ‘de Doornpanne’
op het programma. Kennismaken met bijzondere fauna en flora en genieten van deze
mooie natuur. Ook verblijven er een aantal
wilde ezels en Shetlandpony’s…. jammer,
maar deze keer bleven ze zich verstoppen in
het uitgestrekte natuurgebied.
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De Koningspages op zeeklassen in Oostduinkerke
Dag twee stond in het teken van de
Eerste Wereldoorlog. Al vroeg namen
we de kusttram naar Nieuwpoort.
Van daaruit zouden we dan met de
boot via de IJzer naar Diksmuide
varen…goed voor een tochtje van
meer dan anderhalf uur. Alvorens
aan te meren in Diksmuide, hielden
we halt aan de Dodengang. Het bezoek aan de loopgraven laat je keer
op keer stilstaan bij de verschrikking die er 100 jaar geleden plaatsvond. Na de middag bezochten we
de IJzertoren of beter gezegd het Museum
aan de IJzer, een prachtig museum dat je
ook alleen maar doet stilstaan bij het feit dat
oorlog een verschrikkelijke gebeurtenis is en
dat er alleen maar verliezers zijn.
Op dag drie werden we om 8 uur ’s ochtends
al verwacht aan de laagwaterlijn voor een
bezoek aan de garnaalvisser te paard…oef
dat was even vroeg uit de veren en een beetje hectisch te weten 21 kinderen die tussen
half acht en kwart voor acht klaar moesten
zijn, zelf hun lunchpakket moesten maken
en ontbeten moesten hebben. Eenmaal daar
was het enkel genieten van een opkomende
zon, een heerlijke stilte op het strand en in de
verte… de garnaalvisser te paard.
De garnaalvissers te paard uit Oostduinkerke zijn sinds 4 december 2013 immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid.
Unesco neemt de garnaalvissers te paard
uit Oostduinkerke op in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de mensheid. Oostduinkerke is
wereldwijd de enige kustplaats waar de
garnaalvisserij te paard nog bestaat. Na
deze mooie bezienswaardigheid, pikte
de huifkar ons op om deze gevangen
lekkernij te koken en op te eten… een
versgevangen garnaal uit onze Noordzee, velen dromen ervan.
In de namiddag werd er gestreden om
de titel ‘ mooiste zandkasteel 2018’. Een
zandkastelenwedstrijd waar je zandkasteel moest voldoen aan een aantal
voorwaarden.
Inmiddels zijn we alweer bij dag vier en
eigenlijk de laatste dag qua activiteiten. We zijn in de voormiddag met een
gids op stap gegaan om de rijkdom
van het strand te leren kennen.
Uiteindelijk was het de beurt aan de
kinderen om zelf garnalen te kruien
en ik mag zeggen dat er heel wat
garnaaltjes ( en andere leuke visjes,
krabben, …) gevangen werden…tot

groot jolijt van de kruiers.
Kletsnat maar voldaan keerden we terug naar
de jeugdherberg om ons klaar te maken voor
onze laatste activiteit: het bezoek aan het Navigo, het Nationaal Visserijmuseum, gelegen
in hartje Oostduinkerke. Ook hier voorzag
een gids ons van de nodige uitleg en animatie. en druk, maar leerrijk programma, waarbij
het avondprogramma bestond uit een stille
tijd moment, een quiz, spelletjesavond, ravotten in de duinen of een avondwandeling
aan zee met zonsondergang als apotheose.
Zo een ‘stille tijdmoment’ tijdens zeeklassen
is toch wel heel bijzonder…met je klasgroep
stil worden voor onze grote God, samen
nadenken en beseffen dat Hij degene is die al
dat moois gemaakt heeft en aan ons geeft en
wij er met heel veel zorg en respect mee mogen omgaan. Zijn trouw kleurt de morgen,
elke dag opnieuw. Zalig.
Ik denk dat we veel bezig zijn geweest met LEREN en de pracht van het LEVEN, wat minder
met leerstof. Eigenlijk met zin krijgen in leren
en zin krijgen in het mooie van het leven…
doet jullie dat niet aan iets denken?? Als we
dat onze kinderen kunnen meegeven, zullen
we lang genieten van de kinderen die we
gedurende hun loopbaan mogen begeleiden.

Een ZILL groet van meester Luc

