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COMENIUS @ D4T 
En toen stond Malta op het programma … . 

Vorig jaar begonnen we aan een avontuur dat 2 jaar zou duren. We 
stapten met 5 andere scholen uit 5 andere landen in het comeniusproject: 
Move your Buddy. Doel: Europees burgerschap promoten, communicatie 
over de landsgrenzen vergroten, kinderen laten bewegen via verschillende 
sporten, … .  


We kregen hiervoor een budget van 20 000 euro.


De uitwisselingen gebeuren voornamelijk tussen leerkrachten. We gingen  
op werkbezoek in Tourcoing en in Leicester. Op hun beurt kwamen de 
mensen van de andere landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Malta) reeds 2 keer bij ons kijken. 


Wat staat er dit jaar in grote lijnen op het programma?
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Wat we zeker hopen te 
zien ;)
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Werkbezoek Malta 
Zes mensen van het team trekken van woensdag 5 tot 
vrijdag 7 november op werkbezoek naar Valetta.


De vervangingen zijn, op Frieda na, zo goed als 
geregeld:


Ann, Katrien => Bart Kindt (voorzitter RVB) vervangt en 
verzorgt de permanentie (ondertussen neemt hij tevens 
allerlei ICT klussen voor zijn rekening)


Frieda => Vervanging was al 3 keer in orde. Nu echter weerom niet meer . We 
zoeken verder.


Sofie => Haike vervangt


Nille => Emilie vervangt


Lotte => Bart Rossel en Iris DV vervangen


Uitwerken virtuele olympische spelen 

Op het einde van het schooljaar houden we olympische spelen op basis van de gekozen sporten 
door de diverse landen. Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan is één van de items die we zullen 
bespreken in Malta.


Er komt alvast een dvd-box waarin alle uitgewerkte sporten zitten alsook de voorstellingsfilmpjes 
van de verschillende landen (voor onze filmpjes => zie www.deviertuinen.be). De sport die wij 
kozen is “Tussen 4 vuren” (te spelen door alle leeftijden in de schooltuin).


Werkbezoek Firenze 

In de maand maart brengen Lut, Marie, Iris en Treze een werkbezoek aan de school in Firenze. 
Ze geven er samen verder vorm aan het project.


Uitwisseling tussen leerlingen in Tourcoing 
De week voor de paasvakantie trekt leefgroep 5 richting Noord-Frankrijk. Zowel op de heenreis als op de 
terugreis houden ze halt op 1 van de deelnemende scholen in Tourcoing. Ze zullen er kennis maken met 
leeftijdsgenoten en ook samen activiteiten ondernemen. We denken oa. aan een gezamenlijk bezoek van 
de stad Lille.

Nieuwsbrief comenius 
�2

Anna, Antonio en Meat 
zullen ons in Malta 
verwelkomen. 

http://www.deviertuinen.be

