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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Beste lezer, 

 

 

Aan alle dingen komt een eind. Eén van die 
volkswijsheden waar we soms te weinig bij stil-
staan. We zijn het immers gewend dat er elke 
dag wel een einde aan iets komt. De zomer is al 
een eindje voorbij, een fijne vakantie is nog 
slechts een herinnering. Een bijzonder moment, 
een heuglijk feest, een goed gesprek, een boei-
ende ontmoeting, een heerlijke zeeklas… Alles 
gaat voorbij. De dagen, weken hebben geen 
pauzetoets, hoe graag we die soms zouden wil-
len. 

Dit hoeft niet erg te zijn, want dagelijks begint er 
iets nieuw. Na de nacht is er weer een dag, met 
nieuwe ontmoetingen, nog meer mensen, steeds 
weer nieuwe kansen… 

Zo is het ook bij ons op school … mooie herinne-
ringen die we blijven koesteren, voorbije activi-
teiten waarvan je dacht: dit mocht blijven du-
ren…maar telkenmale, wanneer een nieuwe dag 
aanbreekt staan we voor nieuwe uitdagingen… 
zo ook op school. 

Wat voorbij is, en goed is geweest, zelfs top, kan 
je herzien en herlezen in deze nieuwe editie van 
de schoolkrant. Geniet er alvast van en laat je 
nog even meevoeren met alle schitterende acti-
viteiten die reeds voorbij zijn. 

Een school is nooit af maar blijft steeds groeien, 
elke dag opnieuw, nieuwe uitdagingen aangaan, 
nieuwe ontmoetingen, verrassende momenten, 
momenten van vreugde en soms verdriet,  kin-
deren meenemen in het dagelijkse leren en le-
ven… kortom… steeds weer op weg naar iets 
nieuw, iets boeiends, zodat we steeds kunnen 
zeggen … een nieuwe dag brengt een nieuw be-
gin.  

Samen gaan we ervoor! 
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Hallo lieve ouders,  

Dag vrienden van onze school, 

  

De weken voor Kerstmis zijn meestal koud, don-
ker en somber. 

Daarom probeert iedereen het extra gezellig te 
maken door overal lichtjes en kerstversiering te 
hangen. 

En nu de Sint terug is naar Spanje, zullen we 
ook in de klassen en op school hier en daar een 
kerstbal, slinger of kerstboom zien opduiken. 

Die warme gloed van deze laatste decemberda-
gen wakkert ook het gevoel aan van gezellig sa-
menzijn met vrienden en familie. 

Hoe kan je dit beter doen dan door samen een 
gezelschapsspel te spelen, een glaasje te drin-
ken en iets te knabbelen? 

We hopen dan ook dat we jullie allemaal mogen 
verwelkomen op onze Winterbar & Games op 
15/12! 

Geniet verder nog van alle verhalen en foto’s in 
onze schoolkrant. 

Onze kinderen hebben weer heel wat leuke en 
leerrijke uitstapjes gedaan die ze zich hopelijk 
nog lang zullen herinneren!   

Dan rest ons alleen nog om jullie alvast het al-
lerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. 

We wensen jullie veel liefde, vriendschap en ge-
zondheid toe met veel aandacht voor de kleine 
dingen die het leven zo mooi maken. 

  

Inge en Nathalie 
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P + K1  
Kabouteropdrachtjes in het Poekebos 

Op dinsdag 17 oktober vertrokken de jongste kleuters naar Poekebos voor een bosuitstap. 
De kleuters waren héél erg onder de indruk van het mooie Poekekasteel. Tijdens een lange 
boswandeling konden de kleuters herfstmateriaal verzamelen. Onderweg deden we heel wat 
kabouteropdrachtjes. 
 
We genoten van de herfstsfeer in het bos en vonden het super om net zoals kabouter kled-
dernat-van-t-blad met blaadjes in de lucht te gooien. Helemaal aan het einde van de bos-
wandeling zagen we een echte kikker en mooie paddenstoelen.  
 
De verzamelde herfstmaterialen kregen in onze klas een plaats in de speelbak. De kleuters 
konden zich volledig uitleven in die natuurhoek.   
 

Juf Karen 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-Omy2-jXAhVjOMAKHSvxA3YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.culinaireproducties.nl%2Fherfst.html&psig=AOvVaw1j49WkM8MVJYsctveKICEr&ust=1512214284163945
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-Omy2-jXAhVjOMAKHSvxA3YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.culinaireproducties.nl%2Fherfst.html&psig=AOvVaw1j49WkM8MVJYsctveKICEr&ust=1512214284163945
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 K2-3  
Slakken 

Tijdens ons thema ‘herfst’ gingen we in de schooltuin op zoek naar kriebeldiertjes.  We von-
den regenwormen, spinnen, pissebedden, een lieveheersbeestje en heel wat slakken. Na 
heel wat waarnemen, beslisten we dat we enkel de slakken even in onze klas zouden hou-
den. De andere diertjes lieten we weer vrij.  
 

We hebben ontdekt dat die slakken toch echt wel super zijn:  
 

   
   
   
 

We hebben heel goed voor onze ‘klasdiertjes’ gezorgd en werden beloond voor onze goede 
zorgen: één van onze naaktslakken heeft een hele hoop eitjes gelegd. Het wordt gespannen 
afwachten wanneer ze zullen uitkomen… 
 

Juf Annelies 

 Ze kunnen zich goed verstoppen in hun huisje, maar als we het met de water-
spuit laten regenen, komen ze er snel uit 
 

  
ze laten mooie slijmsporen na op zwart papier 
 

  
 ze houden ervan een race te houden 
 

  
ze eten onze restjes fruit op 
 

 het zijn goede ontsnappers: een naaktslak kan zich superlang en smal maken, 
waardoor ze door een klein gaatje weg kan 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jsjZ3ejXAhWKCcAKHZ41DU0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fslak&psig=AOvVaw00GeZ8f6ZNp4KNRUM5ElmF&ust=1512214916201542
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jsjZ3ejXAhWKCcAKHZ41DU0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fslak&psig=AOvVaw00GeZ8f6ZNp4KNRUM5ElmF&ust=1512214916201542
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L1 
Schrijven in het eerste leerjaar 

De eerste periode van het schooljaar is voor kinderen van het eerste leerjaar altijd heel druk. 
Het is een enorme verandering om vanuit de kleuterklassen te starten in het eerste leerjaar. 
Daarom proberen we de lessen zo leuk mogelijk te maken, waarbij de kinderen zo veel mo-
gelijk zelf kunnen doen.  
 
Zo mogen de kinderen bij het leren schrijven ook zelf aan het bord werken. Dat maakt het 
schrijven een stuk leuker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds kort hebben we in onze klas ook een volledig nieuw, digitaal bord. Het lijkt op een hele 

grote televisie, maar het is veel meer dan dat. Je kan er zelfs woorden op maken met je  
vinger, kijk maar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meester Bert 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSuZmh7ejXAhUIK8AKHS46A2wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.toonpool.com%2Fcartoons%2Feducated%2520school%2520overeducated_162143&psig=AOvVaw1GN5oqgX48yvyLxGjFBCNp&ust=
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 L1-2  
Een fijne bosdag 

   

Ook het eerste en tweede leerjaar kon mee genieten van een bosdag met de hele lagere 
school.  Wil je weten wat we daar precies deden? Los dan het woordraadsel op.  
Onder het rooster vind je onze bosdag in zeven stappen. Lees de tekst en zoek telkens het 
ontbrekende woord. Schrijf dit woord op de juiste plaats in het rooster. Dan verschijnt in het 
midden een klein wezentje dat in het bos leeft! Rarara… 
 

 
 
Op 23 oktober trokken we met de lagere school naar het … in Beernem. Daar brachten we de 

hele dag door in een groot bos rond een prachtige vijver. 
 
Tijdens het … verzamelden we in ons kamp zo veel mogelijk kaarten. Om kaarten te verza-

melen, voerden we opdrachten uit bij de juffen, die goed verstopt zaten in het speelbos.  
 
We konden ook kaarten krijgen door met andere kinderen een wedstrijdje blad - steen - … te 

spelen. Wie dat won, kreeg de kaart van de ander. Spannend! 
 
Voor het middagmaal konden we ravotten in de speeltuin. Klimmen, glijden en heen en weer 

zwieren op de … Leuk! 
 
We smulden van onze boterhammetjes op een rustig plekje onder een afdak in de  … Daar 

zagen we allerlei soorten kruiden en planten. We maakten er ook kennis met  speciale 
kippen en andere dieren van het neerhof. 

 
In het ontdekbos stonden prenten met opdrachten. Op een mooi gekleurde grote plaat kon 

je op zoek gaan naar meer dan tien verschillende kleine …   
 
We sloten de fijne bosdag af met een rustige wandeling door het gekleurde bos. We hadden 

echt genoten van al het moois wat de  … ons biedt.  
 

                            Juf Mieke 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   
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Alweer een fijne fietstocht 

 

De jaarlijkse fietstocht van ’t 
schoolke is weer een geweldig 
succes geworden. 
 
Op 17 september sprongen 49 
volwassenen en 45 kinderen ge-
zwind op de fiets voor een route 
van zo’n 25 kilometer. Na een snel 
drankje en een laatste sanitaire 
stop vertrok de groep rond 14 uur 
op school. Een platte batterij van 
de bevoorradingswagen mocht de 
pret niet drukken. Meester Bert 
was de reddende engel. Hij leende 
zijn auto aan Inge en Sara, zodat 
zij de fietsers onderweg van een 
drankje en een hapje konden 
voorzien.  
Onder een stralend najaarszonne-
tje reden we naar de eerste halte, 
Serrelys in Aarsele. Een heerlijk 
ijsje en een glaasje chocomelk, 
fruitsap of water stonden bij aan-
komst al op ons te wachten. Van-
daar ging het via allerlei vooral 
kleine wegen in het groen richting 
het voetbalveld van Grammene, 
waar iedereen muffin en een ge-
zond mandarijntje kreeg.  
Zo konden we er weer tegen voor 
het laatste stukje van de tocht. 
Intussen hadden enkele ouders op 
school al gezorgd dat de barbecue 
en de bar er klaar voor waren.  
Met een heerlijke hamburger en/of 
braadworst sloten we deze zeer 
geslaagde editie van de fietstocht 
af.  
 
Nog een speciaal bedankje gaat 

naar Sven (papa Vienna en Ilio) 

en Joost (papa Sebastien en Ca-

mille) voor het uitstippelen van 

mooie parcours en naar Inge 

(mama Sebastien en Camille) en 

Sara (mama Vienna en Ilio) voor 

de geweldige organisatie van de 

stops. En ook een pluim steken we 

op de hoed van Nathalie (mama 

Enid en Linde) voor het 

‘bevrouwen’ van de volgwagen.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgu8XW8ejXAhUJDcAKHfftDaUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Ffietsen&psig=AOvVaw0vwcjYPm3R1kRHkbIEGSqW&ust=1512220256880543
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L3-4  
Milieuvriendelijke school 

Tijdens de voorbije weken werden kinderen van het derde en vierde leerjaar aangezet meer 
en betere ‘milieuvrienden’ te worden. 
WOENSDAG 6 SEPTEMBER 2017 kwam een animotor van LABO (= Leren Afval Be-
heren op School) om hen leren te begrijpen hoe belangrijk het is afval correct te sorteren, 
de soorten afval te leren kennen, te  recycleren en te hergebruiken. Daarbij mochten ze zelf 
aan de slag. Kijk maar naar de foto’s. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MAANDAG 9 OKTOBER  2017 brachten we in de namiddag een bezoek aan het re-
cyclagepark in Deinze. Daar werden de kinderen rondgeleid door een gids die hen wegwijs 
maakte door de verschillende delen van het containerpark. Bij elk gedeelte werd verteld 
welke materialen daar hoorden, of al dan niet betaald moet worden voor het afval, wat met 
de containers afval gebeurt,… Tot slot mochten de kinderen een meegebracht stuk afval 
proberen te sorteren in de juiste  container.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de klas werd heel wat herbruikbaar materiaal verzameld en met veel enthousi-
asme in groep enkele knappe werkstukjes gemaakt .  De kinderen leefden zich uit bij het 
maken van een minion, voederhuisje, vlot, raket, … 
Ook de vuilnisbakken op de speelplaats en in de refter werden door enkele kinderen en de 
juf verfraaid met pictogrammen die het sorteren van het afval voor de kinderen en de vol-
wassenen van de hele school gemakkelijker wil maken. 
Binnenkort zullen twee ‘afvalridders’ controleren of in de klassen en op de speelplaats juist 
gesorteerd wordt, of de lampen niet te lang blijven branden, of deuren tijdens de winterpe-
riode niet onnodig open blijven staan of de verwarming niet te hoog staat… 
 
Op die manier hopen we onze school te laten uitgroeien tot een nog milieuvriendelijker 
school! 
 

Juf Dorine 
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 L3-4  
Elfjes 

 

HOE SCHRIJF IK EEN ELFJE (11 woorden) 
 

Regel 1: kleur (over het onderwerp) 
 
Regel 2: korte omschrijving van het onderwerp 
 
Regel 3: plaats 
 
Regel 4: vrij in te vullen 
 
Regel 5: een woord om het elfje af te ronden 
(een totaalbeeld, je indruk, wat je voelt) 

bruin 
pluimige staart 
in een boom 

een hele goeie klimmer 
eekhoorn 

(Emiel en Tybe) 

bruin 
mooie blaadjes 

in het bos 
bomen 

leuk om te spelen 
(Lizan en Katho) 

oranje 
veel bomen 
in het bos 

leuk om te spelen 
blaadjes 

(Noor en Niel) 

rood 
veel bomen 

veel in België 
heel erg leuk 

bos 
(Helena en Luna) 

groen 
lange poten 
in de boom 

hij springt heel hoog 
sprinkhaan 

(Tiemen en Kane) 

oranje 
het hangt aan een linde-

boom 
in het speelbos 

hartjesvorm 
tof 

(Lucie en Yero) 

bruin 
een boom 

in de natuur 
heel veel blaadjes 

bos 
(Emilio en Danaë) 

groen 
hangt hoog 
in het bos 

dicht bij een boom 
blad 

(Niels en Siebe) 

 

groen 
valt op de grond 

in het bos 
vliegt weg 

blaadje 
(Thibault en Ilio) 

groen 
mooie dieren 

in het bos 
heel veel mooie blaadjes 

leuk 
(Linde en Toke) 

groen 
is klein 

in de vijver 
hij kwaakt heel veel 

kikker 
(Ferre) 

11 
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L5-6 
Het groot zeeklasgedicht 

 
Op 25 september, een vroege morgen, 
liepen veel ouders van de vijfde en zesde klas met 
zorgen… 
Hoe zou dochter- of zoonlief met veel bagage en toe-
behoren, 
vlotjes in Middelkerke geraken, aan die zee, zo beko-
ren? 
 
Op het kerkplein heerste een gezellige drukte 
en oh ja, alles lukte. 
De auto’s zaten barstensvol 
en de kinderen werden bijna dol! 
 
In Del Huzo aangekomen, 
konden de ouders bij koffie beginnen dromen… 
Vijf volle dagen zonder hun kind, 
dat ondertussen al bij de bolderkar stond, heel ge-
zwind! 
 
Toen trokken we met de kar naar het strand, 
we speelden samen in het zand. 
Daarna lonkten de golven van de zee, 
we gingen met gids Ken mee. 
 
De kinderen sleepten met de netten om levende gar-
nalen te zien, 
tot hun middel in de zeegolven mochten ze gaan 
staan of wat dacht je misschien? 
Dit gebeurde met de lieslaarzen aan en daarboven 
een oranje jas 
we proefden er zelfs een levende garnaal, LEKKER 
dat dit was! 
 
Maar ’t zwaarste lag in het verschiet: 
de bagage moest langs de trappen naar het derde 
verdiep! 
Na het middageten werden de bedden voor de eerste 
keer gemaakt, 
hierbij werd soms een kleine zucht geslaakt… 
 
Daarna gingen we op strandexploratie, 
een onvergetelijke sensatie! 
Krabben, schelpdieren, schelpkokerwormen en zee-
pieren 
we leerden veel over deze dieren! 
 
’s Avonds deden we een onvergetelijke lantaarntocht, 
we hebben dan met kleine lichtjes de juiste weg ge-
zocht. 
We poseerden voor een foto, dat was voor korte duur 
waarna het tijd was voor onze eerste lange dut op 
een nachtelijk uur! 
 
De volgende morgen bezochten we aan de westkust 
een natuurreservaat. 
Een leuke trip: met de kusttram kom je nooit te laat! 
’s Voormiddags kwam een heus duinenreservaatspel, 
hierbij moest je rennen in die duinen, héél snel! 
 
Buiten picknicken deden we in de volle zon, 
midden in de duinen, we dachten dat dit niet kon! 
Een leerrijke workshop over strandvondsten liet ons 
een wuivende zeeanemoon zien. 
Daarvoor geven we een dikke tien! 
 

 
 
Op woensdag vertelde een gids ons hoe we krabben 
konden vangen. 
Vanaf de pier van Oostende zag je onze mandjes 
hangen. 
Na een krachtige worp met de manden en met wat 
geduld 
werden deze met prachtexemplaren gevuld… 
 
Na een tochtje met een overzetboot brachten we een 
bezoek aan een speciale boot. 
De Amandine was de laatste IJslandvaarder en ie-
dereen genoot… 
Leven op een kleine schuit, met slaapkabines, heel 
erg klein 
Als visser moest je toen hard, ruw en stoer zijn… 
 
’s Avonds was het voor iedereen douchetijd, 
het vele zand moest eens weggespoeld, daarvan had 
niemand spijt. 
Daarna mochten we creatief aan de slag. 
Het werd een leuke afsluiter van deze dag. 
 
’s Anderendaags beleefden we dolle pret! 
We begonnen met een muzikaal pakket… 
De opdrachten kwamen snel na elkaar 
en met de snoepverrassing waren we snel klaar! 
 
Dan was het tijd om nog eens naar het strand te 
gaan… 
We maakten een reuzekasteel of zochten schelpen, 
heel spontaan… 
In de namiddag bezochten we het museum 
‘Kusthistories’: 
daar zagen we veel memories… 
 
Tijdens de laatste avondactiviteit hielden we een 
quiz! 
Volle ambiance met recente muziek, dat was niet 
mis! 
We mochten ook proeven, striphelden werden her-
kend, 
raadsels werden opgelost, de quiz werd een leuk 
event! 
 
De laatste dag brak veel te vroeg aan, 
we moesten inpakken om naar Zeveren terug te 
gaan. 
In de voormiddag hebben we dan nog de 
‘dronkenput’ bezocht 
en op de fotozoektocht heel wat plekjes in Middel-
kerke gezocht. 
 
Na het laatste middagmaal, 
mochten we op het speelplein, allemaal… 
Maar toen kwam het moment van de waarheid, 
we moesten terug naar huis, ’t was tijd! 
 
We hebben ons allemaal goed geamuseerd 
en vooral… we hebben veel bijgeleerd! 
Aan allen, die dit evenement mogelijk maakten, be-
dankt, ’t was tof! 
Maar jammer… de zeeklasdagen liggen nu onder ’t 
stof! 
 

Juf Inge 
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DAGBOEK p 15 en  p 16 
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Maandag 25 september 2017 

Ik vond het heel leuk, maar ook zeker opwindend toen we vertrokken. Ige, Uwe en ik waren samen een ga-

me aan het spelen in de auto. En toen kwamen we aan en we mochten al direct vrij spelen op het strand. Ik 

maakte een zandkasteel, maar wat later vond ik het leuker om putten te graven en water ‘op te vissen’. 

Daarna gingen we garnalen vissen met gids Ken en we hadden een goede vangst: garnalen, tong (die een 

high five gaf), krabben, een Pieterman (giftig!!!) en pladijs. Het was zeer leuk. 

Er zijn superleuke kamers. En o ja, het eten is heerlijk hier. ’s Avonds gingen we op lantaarntocht. Het 

was echt een heel speciaal gevoel met het ruisen van de zee. Morgen mogen we knutselen met de schelpen die 

we deze namiddag gevonden hebben. Ik hoop dat het mooi wordt. We moeten bijna slapen en ik ben heel moe 

van de superleuke dag en ik hoop dat elke dag even leuk wordt. 

Matisse Vlaeminck , 6de leerjaar 

Dinsdag 26 september 2017 

Hey! Vandaag hebben we ’s morgens als ontbijt een groot buffet gehad. Toen we vertrokken, mochten we 

als picknick wat kiezen tussen water, fruitsap, koek en fruit. Toen iedereen zijn voedsel had gekozen, konden 

we op weg met de kusttram naar het natuurreservaat ‘De Nachtegaal ’ in De Panne. Eens op de kusttram, 

moesten we een uur zitten of rechtstaan. Sommigen moesten rechtstaan voor oudere of zwangere mensen, want 

die gaan voor! 

Het museum was echt de moeite waard! ’t Was echt supermooi en leuk! We moesten 57 woorden vinden die 

te maken hadden met planten of dieren aan de kust. We zochten in groepjes alles zelf op. 

Toen kwam het weer… terug één uur in die tram! Toen we terug in Del Huzo waren, mochten we nog 

warm eten: stoofvlees met frietjes! Ik was nog iets vergeten: we hebben een leuk duinenspel gedaan: elke 

groep is één keer gewonnen. Het was een soort van sjaaltjesroof. We hebben twee spelletjes in de duinen ge-

speeld!  

’s Avonds mochten we knutselen met gipsfiguren, schelpen, verf en maakten we elk een zoutflesje! 

Marischka Joliet, 6de leerjaar 

Woensdag 27 september 2017  

 

Om 6:00 was iedereen al wakker in mijn kamer. Eerst maakten we ons klaar en toen speelden we twister en 

drakenwoud! Toen we ontbeten was het een echt buffet! Een beetje later zaten we al op de tram en passeerden 

we de paardenrenbaan Wellington in Oostende (Koning Leopold 2 had dit gemaakt!) Een poosje later wa-

ren we er al, toen moesten we krabbenvangen met een gids. Dit heb ik gevangen: 3 kleine krabben, 2 mosse-

len, 6 oesters en 2 gewone krabben. De Amandine, dat is de laatste IJslandvaarder, daar gingen we ook een 

bezoekje aan brengen. Daarna gingen we weer met de tram naar het vogelopvangcentrum van Oostende. Het 

was daar super, ik heb daar deze vogels gezien: De Jan Van Gent, Grote Mantelmeeuw,…! Toen keerden 

we terug met de tram naar Del Huzo. Dan was er het avondmaal: vis, broccoli en puree, daarvoor eerst 

erwtensoep. Daarna mochten we ons douchen en ons dagboek schrijven en knutselen! Het was alweer eens 

een TOP dag!                                                                          

Kobe Aerssens, 5de leerjaar  
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Donderdag 28 september 2017  

 

Wow… Het is supersnel gegaan, we zijn nu al donderdag! Het was zo lekker ’s morgens, het smaakte 

hoor! We zijn de ochtend begonnen met een spel: het muzikaal pak. Hoe werkt dit? Er speelt een liedje af 

en terwijl dat de muziek draait, moet je de doos doorgeven en als de muziek stopt, moet je de verpakking open-

doen. Daar zit een opdracht in. Vb. Doe een zeehond na, fluister een zin door aan de persoon naast je. Na 

het spel met de doos, mochten we eventjes vrij spelen. Dan gingen we eten, zo een groot buffet!: broodjes, ge-

kookte pasta, perzik,…  

Dan gingen we naar het museum van kusthistories, daar moesten we opdrachten invullen, het was zeer leuk! 

Nu zijn we al weer avond, door al dat leuks vliegt de tijd, we hebben goed gewerkt! Juf, ik kan bijna mijn 

mama zien. Ik kreeg 3 brieven en moest een traantje laten. Het was terug een SUPER dag!!!!!!!!!!!!! 

Ik wil de juffrouwen bedanken voor de leuke zeeklas!  

 

Kylian Michels,5de leerjaar  

 

Vrijdag 29 september 2017  

 

Goeiemorgen dagboek, vandaag waren we nu eens allemaal samen wakker geworden. We hebben samen een 

spelletje gespeeld. Toen kwam de juf zeggen dat we de kamers moesten opruimen en ons klaarmaken. Dat 

deden we dan natuurlijk ook. Toen we daarmee klaar waren, hebben we ontbeten en onze picknick gemaakt. 

Het waren deze keer ovenkoeken. Toen zijn de Zesdes een beetje vroeger vertrokken op zoektocht. Wij, de 

vijfdes, deden ondertussen nog Chinese voetbal met juf Charlotte. Toen zijn wij ook vertrokken, maar het ge-

vaar was dat de juf ons kon misleiden in de zoektocht, dus we moesten heel goed samenwerken! Wij hadden 

wel geluk, juf Charlotte kan niet zo goed liegen, dus wij hadden het door! Op het einde van de fotozoektocht 

kwamen we op het park uit met een speelpleintje. Daar mochten we spelen en picknicken. Wij stapten daarna 

terug naar Del Huzo en daar stonden de mama’s en papa’s ons op te wachten! Het personeel die daar werk-

te kwam er ook bij en wij deden een ‘dankuwel-dansje’. Toen zat ons zeeklasavontuur er op! Het was een 

heeeeel leuke zeeklas en zonder de ruzies zou het een TOPzeeklas geweest zijn!  

 

Febe Afschrift, 5de leerjaar  
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Lager 
kwartiermakers 

Leesplezier op school!  
Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk 
kinderen te stimuleren in vrij lezen.  
Dit schooljaar heeft het hele team van de lagere school ervoor gekozen deel te nemen aan 
het leesproject Kwartiermakers.  Aan de hand van dat leesproject willen we het leesplezier 
vergroten en van onze kinderen vaardige lezers en/of de grootste boekenwurmen maken! El-
ke dag een kwartiertje lezen (voorlezen) in de klas, ook de juf of meester geeft het goede 
voorbeeld.   
Onze ervaring, die we tot nu toe hebben opgedaan, leert dat kinderen het zonder problemen 
muisstil maken, hun leesboek nemen en aan het lezen gaan. Het is een moment dat zij niet 
vergeten.  
Een mooie uitdaging 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0az8--jXAhVMJ8AKHSPDDiMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lees15minutenperdag.nl%2Findex.php%2Fkwartiermakers&psig=AOvVaw0Pc5e2j2lGSP-AqpIe8OrF&ust=1512222995289183
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXk7Sz_OjXAhUiLMAKHe_1AL8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBookwormsPage%2Fstatus%2F918706850270294016&psig=AOvVaw31m768Z_S9WnMNyO1QlmYZ&ust=1512223157640759
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GRIEZELTOCHT 
4  november 

  Pop-upcafé  
  “In ‘t Leeuwke” 

kerkplein ZEVEREN 

 

Griezelen in de regen 
Op 4 november sloegen de ouderraad en het feestcomité van Zeveren de handen in elkaar 

om jong en minder jong een fijne avond te bezorgen. Terwijl de kinderen  deelnamen aan 

een griezelwandeling, konden hun ouders iets eten of drinken aan de gezellige kraampjes 

op het plein of een bezoekje brengen aan pop-upcafé ’t Leeuwke. Dat eeuwenoude cafeetje 

had het feestcomité voor de gelegenheid ingericht als een ‘café uit de jaren stillekes’. Ook 

de kinderen konden er halverwege de wandeling terecht. Zij mochten een snoepje halen in 

het aanpalende winkeltje. Een vijftigtal kinderen trotseerde de regen en werden daarvoor 

door onze heksen beloond met een toverdrankje en snoepjes.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBicmqgenXAhVqAsAKHYdWDPQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdownloadicons.net%2Fhalloween-black-spider-icon-72566&psig=AOvVaw3t91kBg9vAVf_nceDQHuMH&ust=1512224414656621
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBicmqgenXAhVqAsAKHYdWDPQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdownloadicons.net%2Fhalloween-black-spider-icon-72566&psig=AOvVaw3t91kBg9vAVf_nceDQHuMH&ust=1512224414656621
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Scholenveldloop 

Alle leerlingen hebben zich weer geweldig ingezet op de scholenveldloop in de Brielmeersen. 

Onder een stralend zonnetje liepen ze zich in het zweet, met succes. Vijf medailles haalden 

we binnen. Luna De Prest uit het vierde leerjaar mocht voor het tweede jaar op rij het hoog-

ste schavotje beklimmen. Niels Voet vierde zijn twaalfde verjaardag met een zilveren medail-

le. Ook Toke Bruggemans en Lucie Van Capellen uit het derde leerjaar haalden zilver. En ook 

Siebe Afschrift uit het derde leerjaar liet zich zien. Hij haalde een bronzen medaille binnen 

voor de school. Een dikke proficiat aan onze vijf medaillewinnaars! Maar ook aan alle ande-

ren. Er waren ook leerlingen die een vierde of vijfde plaats behaalden of in de top tien van 

hun groep eindigden. Anderen hebben zichzelf dan weer overtroffen door beter te lopen dan 

ze verwacht hadden.  

Goed gedaan allemaal! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPzqD0genXAhVoCcAKHZAfDg0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbjokkesrun.skynetblogs.be%2Findex-5.html&psig=AOvVaw1beEADq6l2dAYp7Ux_28wC&ust=1512224632648939
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj844eigunXAhVIJsAKHYPtCSwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fphotos%2Fpodium&psig=AOvVaw3ICHM3CPsGes4TtgBO9m0u&ust=1512224725969434
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBzfuzgunXAhUoAcAKHeE6CLUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nachtvandemode.be%2Fpartners%2F&psig=AOvVaw0473ERAnHulGQyCCOYjXtn&ust=1512224766319342
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj10J3GgunXAhUGM8AKHSlzCUcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frunnersfeed.com%2Flive-from-the-middle-of-the-pack-hurry-up-and-slow-down%2F&psig=AOvVaw1NyL0MbdhdUaEmzPA2xIFl&ust
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Interview met juf Annie  
 

Juf Annie was jarenlang een vertrouwd gezicht op onze school, maar nu is ze 
met pensioen. Hoog tijd dus voor een interviewtje, een werkje dat de leerlingen 

van het vijfde leerjaar graag op zich namen. 
 
 

Wat vond jij het leukste om te doen? Op de koer staan? Of in de eetzaal?   
JUF ANNIE: “Ik werk liefst in de eetzaal.”  
 
 
Wat is uw favoriete tv-programma?  
JUF ANNIE: “Ik kijk het liefst naar ‘Blokken’.“ 
 
 
Wat denk je dat je dan zal doen, zo zonder ons?  
JUF ANNIE:  “Ik ga veel naar de markt gaan en terrasjes doen!”  
 
 
Vind je het erg dat je met pensioen gaat? Kom je misschien nog eens terug?  
JUF ANNIE:  “Ik heb er een dubbel  gevoel bij. Als er een activiteit is, ga ik natuurlijk komen 
helpen hoor.”  
 
 
Wat ga je doen in je vrije tijd, als je met pensioen bent?  
JUF ANNIE:  “Heel goed zorgen voor mijn man en mijn mama!” 
 
  
Wat ga je denken als je voor de laatste keer uit de schoolpoort stapt?   
JUF ANNIE: “Dat ik hier een heel leuke tijd heb beleefd, maar nu is het tijd voor iets anders. 
Ik ga emotioneel zijn denk ik, maar heb het hier goed gehad. “ 
 
 
Heb je een huisdier? Zoja, welk? 
JUF ANNIE: “Neen, had vroeger een hondje maar die is jammer genoeg al gestorven."  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj83r6oqtfXAhXjCsAKHTg7AngQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.hallmark.be%2Fkaarten%2Fwerk%2Fpensioen%2Fhallmark%2Foma-bellen-pensioen-2977094.aspx&psig=AOvVaw0kto4Zq6BGsc


 

2017-2018 eerste trimester/ 21 

W
IS

T
-J

E
-D

A
T
JE

S
 

Onze juffen ongeloofelijke groene vingers hebben? 
 

-Dat er zelfs wordt gemoestuinierd en geoogst tijdens het zomerverlof.  
 
-Dat het tuinieren in het zesde zelfs plaats krijgt in de wiskundeles: hoeveel 
kubieke meter teelaarde kan in de tuinbak,... 

Ook de papa van Helena en Saskia groene vingers heeft? 
 

Joeri zorgde er vorige zomer stilletjes voor dat de kale plek-
ken in de grasmat nu weer groen zijn.  

Ludovic, de papa van Emiel, Jules en Marcel, zorgt er dan 
weer voor dat al dat groen niet te hoog groeit.  

Bedankt papa’s! 

We weer enkele nieuwe leden hebben mogen verwelkomen 
in de ouderraad? 

 
Welkom Ingrid, Chris en Evelien 

Duupje er helaas niet meer is, maar… 
 

… de Duupjes Jill en Lin nu ook hun schouders onder  
 
de ouderraad zetten? 

We nieuwe gezichtjes verwelkomen 
 

Na de herfstvakantie zijn zes nieuwe peutertjes gestart bij  

juf Karen. 
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Het jaarthema ‘spel en plezier’ is  
En dat onder dat thema weer allerlei leuke activiteiten zullen plaatsvinden. We 
beginnen op 15 december met een spelletjesnamiddag op school. ’s Avonds zijn 
ook de ouders welkom.  

Er weer gestrapt is 
 

Op vrijdag 22 september kwamen de kinderen te voet of met de fiets naar 
school. 

Er dag van de leerkracht geweest is 
 

Die dag is een extra be-
dankje op zijn plaats. 
Daarom trakteerde de ou-
derraad de leerkrachten 
op 5 oktober op taart. 
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Er dit jaar voor het eerst een Droomklas is 
 
 

Er waren al stadsklassen (derde en vierde leerjaar) 
en zeeklassen (vijfde en zesde), maar vanaf dit 
jaar gaat ook het eerste leerjaar van meester Bert 
en het tweede leerjaar van juf Mieke een paar da-
gen weg. Zij gaan drie dagen op Droomklas. 

De school heel dankbaar is 
 

Voor het ICT-materiaal dat ze gratis kreeg van Avocom.  
Bedankt voor dit mooie gebaar! 
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Wedstrijd: 
Zoek de muis 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………. 

 
Klas: ……………………………………………………………………………………… 

 
                   De muis staat op bladzijde: ……………….. 
 

Strookje indienen bij Juf Stefanie voor 20 december 2017! 

zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek  
 

In deze schoolkrant zit één (1) muis verborgen. 

 

 

 

 

Blader aandachtig door ons krantje en je zal hem zeker vinden! 

Natuurlijk tellen de muizen op deze bladzijde NIET mee! 

 

Noteer je naam, klas en de bladzijde op het antwoordstrookje en  

geef het voor 20 december af aan juf Stefanie!  

Succes! 
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SPONSOR 
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BERT VAN POUCKE 

vastgoedmakelaar 

 
 

Een huis kopen of  
verkopen is waarschijnlijk 
de grootste transactie die 
de meeste mensen in hun 
leven doen. 
 
Zorg dat u goed  
voorbereid bent! 
 
Waar moet u allemaal aan 
denken: keuringen,  
stedenbouwkundige  
opzoekingen, kadastrale 
gegevens verzamelen,  
een juiste prijs bepalen,  
de juiste belastingen  
incalculeren, genoeg  
reclame maken,… de lijst 
is lang. 
 
Kom ne keer klappen, 
ne keer klappen kost niets. 
 
 
 

  Tel : 0486/67.86.01 

Bert Van Poucke  
Kouterstraat 5 

9800 Deinze 
BIV 510.484 

vastgoedfluisteraar@telenet.be 
www.vastgoed-schepens.be 



 

2017-2018 eerste trimester/ 29 



 

30/ 2017-2018  eerste trimester 



 

2017-2018 eerste trimester/ 31 

   

       
 
 

 

   

   

   

   

   

   

 



 

32/ 2017-2018  eerste trimester 

 
 
 
 

 
   

   

   

   

   

   

   

   



 

2017-2018 eerste trimester/ 33 

   

       
 
 

 

   

   

   

   

   

   

 



 

34/ 2017-2018  eerste trimester 

   

   

   

   

   

   

   

   

Cafe Sportwereld 
 

Aalterstesteenweg 130 
Zeveren 

Vangeersom Rita 
 

UIT SYMPATHIE 
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