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  WOENSDAG = FRUITDAG 

Via deze weg willen we nog eens een oproep doen om op woensdag 

enkel een stuk fruit mee te geven. (Koeken zullen op woensdag 

NIET meer toegelaten worden). Het is uiteraard ook aan te raden 

om alle andere dagen de koek in te ruilen voor een heerlijk stuk 

fruit. 
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Beste ouders, beste schoolkrantlezers, 

Het schooljaar 2015 – 2016 is al flink gevorderd en met de kerstvakantie in zicht zijn we alweer toe aan de eer-

ste editie van de schoolkrant. 

Vooreerst wil ik alle sponsors bedanken die het dit schooljaar opnieuw mogelijk maken om 

drie edities van dit goedgevulde krantje gratis aan al onze gezinnen te bezorgen. Ook een 

welgemeende dankjewel aan Steven, die de lay-out verzorgt. 

Het is steeds leuk vast te stellen dat wij u via deze weg schitterende beelden en verslagen 

kunnen bezorgen van wat leeft binnen onze school. Maar ook via GIMME hebben jullie gedu-

rende de voorbije maanden reeds tal van foto’s van activiteiten zien verschijnen. 

 

 
 

Voor het komend trimester wil ik, naast de vele klasactiviteiten, waarover jullie in het tweede schoolkrantje 

opnieuw artikels en foto’s zullen vinden, reeds vermelden dat jullie zullen uitgenodigd worden om deel te ne-

men aan ons 3-jaarlijks tevredenheidonderzoek. Hoe meer ouders dit invullen, hoe relevantere informatie 

wij hieruit kunnen halen om aan de kwaliteit van onze school en ons onderwijs te werken. Alvast reeds bedankt 

om hiervoor tijd uit te trekken. 

 

Het bouwcomité, dat gedurende het jaar 2015 zeer actief bezig was met de verfijning van het dossier,  hoopt, 

nadat de laatste onderhandelingen met de gemeente Zingem afgerond zijn, in 2016 de start van de werken te 

kunnen aankondigen. 

Voor het komende jaar hopen wij om, net zoals het voorbije schooljaar, samen met de kinderen te werken bin-

nen een veilige en positieve leeromgeving. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leerkracht en 

kind willen we ervoor zorgen dat iedereen zich op school goed in zijn vel voelt. 

 
Als je het nieuwe jaar 

aanvangt met een gul gebaar. 
Als je zonder veel gepraat 

anderen helpt met woord en daad. 
Als je steeds naar beter streeft, 

heb je in dat nieuwe jaar 
goed geleefd. 

 

 

Aan jullie allen een vredevolle Kersttijd en een voorspoedig en gelukkig 2016 toegewenst !  

Mia Van Steenkiste 

Ons jaarthema  “ GO 4 TALENT “ loopt goed.  

Onze grootste uitdaging is om elke dag gelukkige en zelfverzekerde kinderen op onze school te zien. We geloven 
erin dat wij dit kunnen bereiken door bij kinderen te focussen op hun passie, op hun talent… in plaats van te 

kijken naar waar ze minder sterk in zijn. 

Kiezen voor je talenten bezorgt je een blijvende zin om te leren en te werken. Want door te doen waar je goed in 
bent, laad je niet alleen voortdurend je energie terug op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veer-

kracht en zelfvertrouwen. 

In dit verband zag ik reeds hoe verschillende “sterretjes van de week” hun talent voorstelden aan hun klas-

genoten. Elke week kan ook één leerling uit elke klas zichzelf voorstellen op de “Wall of talent” in de gang 

beneden. Ook de speelklas, waar leerlingen over de middag kunnen deelnemen aan hun favoriete activiteit, 

is een succes.  
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In het kader van ons jaarthema "go 4 talent" organiseerden enkele leerlin-

gen van het 6de leerjaar een spelnamiddag voor de kleuters.  

Klassieke tik- en kringspelen werden op een heel originele en creatieve manier 

aangebracht door de leerlingen zelf. De kleuters vonden het heel leuk. Zeker 

voor herhaling vatbaar!  
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Een supergrote kerstboom siert onze speelplaats. 

 

 

Wat een boom! Hoe krijgen we die naar school? Hoe gaan 

we die rechtzetten? 

Wel…enkele "sterke beren" van het 6de leerjaar hebben 

Etienne geholpen om de spar in de aanhangwagen te la-

den. 
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ACTIE VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 

ACTIE OPBRENGST 

Actie sober maal  €443.50 

1e leerjaar : verkoop popcorn  €25.50 

2e leerjaar : verkoop popcorn  €51.40 

3de leerjaar : rijstwafelverkoop €42.20 

4de leerjaar A : verkoop wafeltjes   €11 

4de leerjaar B : verkoop wafeltjes  €22.50 

5de leerjaar : verkoop mandarijntjes €9.10 

6de leerjaar : verkoop cupcakes  €128.57 

TOTAAL         € 733,27 

Bedankt voor uw steun! 
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Beste ouders, 

 

Net als de kinderen zijn ook wij van het oudercomité weer vol en-

thousiasme van start gegaan. We zijn blij dat we ook dit jaar een 

aantal nieuwe leden en losse medewerkers mochten verwelkomen. 

De eerste vergaderingen zijn achter de rug en we zijn volop de ac-

tiviteiten van dit schooljaar aan het plannen. 

Onze eerstkomende activiteit is de kersthappening. Na het grote 

succes van vorig jaar mocht deze dit jaar zeker niet ontbreken. We 

heten jullie graag welkom op 18 december 2015 vanaf 16u30. 

Volgend jaar staan er ook nog onze Kaas - en wijnavond, 27 fe-

bruari 2016, en de eerste editie van onze wijnverkoop op het pro-

gramma. Op 17 maart 2016 kunnen jullie de wijnen alvast komen 

voorproeven. Houd deze datums vrij in jullie agenda’s! 

Bezoek zeker ook eens onze facebookpagina. We houden jullie er 

op de hoogte van al onze activiteiten en jullie kunnen er meegenie-

ten aan de hand van de sfeerfoto’s.  

We hopen dat we jullie op 1 van de komende activiteiten mogen 

verwelkomen. 

 

Groeten uit het oudercomité. 
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Een kijkje in de 1e kleuterklas 

Hiep, hiep, hoera voor Nijn!   Nijntje wordt 3 jaar! 

 

Een baby’tje in onze klas!   Welkom Ramon! 

 

Het is Werelddierendag & wij kregen bezoek van verschillende diertjes! 

 

Wij zijn niet bang voor de boze wolf! 
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Hiep, hiep, hoera voor Nijn!   Nijntje wordt 3 jaar! 

 

Een baby’tje in onze klas!   Welkom Ramon! 

 

Het is Werelddierendag & wij kregen bezoek van verschillende diertjes! 

 

Wij zijn niet bang voor de boze wolf! 

  Kermis in het kabouterbos! 

 

Nijntje en Nina, op reis naar Afrika! 

 

Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje! 

       

Relaxatie met het 2de leerjaar 

De kleuters van de 1ste kleuterklas en de leerlingen uit 2A verzorgden samen een relaxatie 

voor 2B en het 1ste leerjaar! Zij werden verwend met een voetbadje en daarbij ook een voet-

massage! 
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Goudlokje en de 3 beren ….  

 

begint stilaan een klassieker te worden in de 2de kleuterklas. Daar 

hoort dan ook traditiegetrouw een "toneelvoorstelling" bij voor een 

echt publiek (dat zijn de kleuters van de 1ste en de 3de kleuterklas). 

Ze deden het fantastisch! En van plankenkoorts was er geen sprake. 

 

Goed zo kindjes! 

Wat is er aan de hand in de 2e kleuterklas? 
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Ontdekken en experimenteren met allerlei materialen 

 

De kleuters kunnen doorheen de verschillende thema's steeds nieuwe 

dingen ontdekken. Er worden materialen meege-

bracht waarmee ze aan de slag gaan. 

 

Met allerlei planken en blokken maakten de kin-

deren al bruggen, glijbanen, torens, schoorstenen 

en nog zoveel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de timmerhoek maakten we paddenstoelen met stippen. 

De golven van de zee werden gemaakt met scheerschuim en verf. 
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De derde kleuterklas is ook goed op dreef 

Mijn schoenen groeien! 

 

“Echt?” 

“Ja, want als ons voeten groeien, hebben we 

grotere schoenen nodig.” 

”Zo groeien onze schoenen mee met onze voe-

ten.” 

We beleefden heel wat pret in onze schoenwin-

kel waar we volop konden passen, klepperend 

op hoge hakken of met papa’s voetbalschoenen 

aan rondstappen. We gingen op zoek naar onze 

schoenmaat en we konden onze voeten meten 

met een schoenvoetmeetlat. 

 

We gingen naar een echte kinderschoenwinkel, 

waar we de kneepjes van het vak ontdekten. 

Met koffers vol leuke kinderschoenen, schoen-

dozen en toffe veters keerden we huiswaarts . 

We gingen als echte bouwers aan de slag met 

de schoendozen in de bouwhoek. De veters wer-

den autobanen waar we met de auto’s van de 

klas scherpe bochten namen. Stien onze klas-

pop was een dagelijkse klant in de schoenwin-

kel, iedere dag koos ze een paar schoenen uit 

de nieuwe collectie.  

We deden ons best om ons knoop- of veterdiplo-

ma te behalen en we poetsten onze schoenen. 

We genoten van het sprookje “Assepoester” en 

onze 5 prinsen dansten op het bal met de 3 

prinsessen uit onze klas. Wie paste het glazen 

muiltje? 

We knutselden een leuke schoen en stiekem 

waren we al een beetje aan het dromen :” als 

zwarte piet mijn mooie schoen ziet zal hij zeker 

gauw komen”. 

Voetje per voetje over het nok van het dak 

stappen en tellen hoeveel voetjes dat we nodig 

hebben om bij de schoorsteen te komen…en weer waren we aan het dromen…

zou hij wel komen? 
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Welkom Sint en Piet! 

 

Eindelijk was het zover. Vol spanning 

stonden we te wachten op de sint en 

zwarte piet. En wat duurde het wach-

ten lang…tot plots in de verte brom-

merpiet (of was het crosspiet) ver-

scheen.  

Hij was alleen, de sint was in “ de Va-

derlander” dus allen daarheen. 

Toen de sint eindelijk in onze klas 

kwam, opende hij zijn boek, wat een 

wijze man. Alles weet hij over de kind-

jes en niemand heeft ooit geweten hoe 

dat kan…. 

 

De meisjes noemde hij engeltjes en de 

jongens werden bengeltjes. 

Maar het was reuzefijn om samen met 

sint, piet en de hulppietjes in onze klas 

te zijn. 

 

Dankjewel sint, piet en hulppietjes 

voor de leuke cadeautjes! 
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Het 1e leerjaar in actie 

Schrijven in scheerschuim 

 

Onze kleuterjaren vlogen voorbij en daar 

leerden we spelenderwijs heel wat bij.  

Nu in het eerste leerjaar kunnen we nog 

steeds spelend leren. Af en toe halen de juf-

fen eens het scheerschuim uit de kast… niet 

om onze baard te scheren maar om in te 

schrijven! 

We kunnen oefenen op het vormen van onze 

lusletters en cijfers. Een foutje maken kan 

want we kunnen deze vlot uitwissen en op-

nieuw proberen. “Want wie probeert die 

leert!!!” 

Sinterklaas 

 

Tijdens de wero lessen kregen we 

enkele (s)interessante dingen te ho-

ren. We gingen samen met Conchi-

ta de kledij bespreken en benoe-

men. In onze klas liepen er soms 

kleine Zwarte Pieten, Sinterklaas-

jes en Conchita’s. Af en toe was er 

zelfs een paard op bezoek! 
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Verder hebben we een werkmap waar we enkel Sinterklaaswerkblaadjes kon-

den vinden! Ook gingen we heel muzisch aan de slag…zingen en dansen van 

Sinterklaasliedjes en natuurlijk hebben we ook aan een kunstig knutselwerk 

gewerkt! Oud speelgoed kreeg nieuw leven ingeblazen... zelfs Sinterklaas en 

Zwarte Piet konden hun ogen niet geloven wat wij allemaal kunnen maken van 

een beetje klei en enkele stukken speelgoed! 
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Nieuws uit het tweede leerjaar …… wist je dat ... 

- Mats, Ona, Léon en Lieze verdienden een medaille bij de scholenveldloop. 

- De herfstwandeling begonnen we met een zonnegroet. 

- We wandelden in ons dorp en bestudeerden het 

huis van Sara en Jonas en Enia. Bij Lieze moch-

ten we wat spelen en haar papa heeft ons ge-

trakteerd met een drankje en een koekje. 

-We houden van de natuur en gingen op speur-

tocht in Lozerbos. Ook op het natuurleerpad in 

Zingem zochten we naar sporen van mensen, 

dieren en planten. 

 Bedankt juffen voor de lekkere soep.  

- We plantten bloembollen 

onder de bomen.  In de lente 

zullen we kunnen genieten 

van kleurrijke tulpen, kro-

kusjes, ……. 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 17 

- Olaf het konijn was in onze 

klas. Hij was heel tam en we 

konden hem aaien.   

- Kinderen hebben af en toe 

nood aan rust. Inspanning en 

ontspanning horen elkaar af te 

wisselen, dat brengt het kind in 

balans. Door yoga komen de 

kinderen meer in contact met 

zichzelf en hun innerlijke we-

reld. Ze vinden het heerlijk al-

lerlei lichaamshoudingen te on-

derzoeken, met de adem te spe-

len of hun zintuigen te gebrui-

ken. 

-In het hoekenwerk gingen we als echte bakpieten aan de slag. We maakten 

speculaas. 

- We gingen naar spelcarrousel en konden allerlei kunstjes uitproberen. 

- Bij het klasconcert mochten we op een zelfgemaakte trompet blazen. Wat een 

geluid ! 

- We maakten popcorn klaar en verkochten het. Zo verdienden we  55  euro 

voor de vluchtelingen. 
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Tijdens de lessen over de herfst leerden we natuurlijk ook over de paddenstoe-

len. We zochten in gidsen op welke paddenstoelen we gezien hadden in het 

bos. In de klas zelf mochten we proeven van rauwe champignons. Voor sommi-

gen een lekkernij, voor anderen minder… 

Tijdens het hoekenwerk maakten we toast champignon klaar. De geur van 

look en kruiden vulde de hele school. Voor vele klasgenoten was dit wel een 

schot in de roos! We delen met plezier ons geheim recept. 

Misschien een tip voor de komende feestdagen? 

Toast met champignons 

een doosje champignons 

een teentje look 

2 soeplepels olijfolie 

2 soeplepels boursin of boursin cuisine of andere kruidenkaas 

een doosje toastjes of geroosterd brood 

peper en zout 

Snipper het teentje look fijn en stoof het in de olijfolie. Reinig de champig-

nons en snij ze in schijfjes. Voeg ze bij de look en laat ze meestoven. Wan-

neer de champignons gaar zijn voeg je er de boursin bij. Kruiden met peper 

en zout. Je kan er ook nog altijd een beetje fijne peterselie op strooien.  

Schep een lepel op een toastje… smullen maar! 

Ziehier het resultaat! 

 

Proeven van de herfst in het derde leerjaar 
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Het vierde leerjaar 

Wecken 

 

Op maandag 12 oktober kregen we in de klas bezoek van 4 mama's die ons 

kwamen tonen hoe we kunnen wecken om onze groenten langer te kunnen be-

waren.  Stap voor stap werd ons getoond en uitgelegd hoe dit in zijn werk 

gaat.  We mochten natuurlijk ook meehelpen ! Wortels, boontjes en pompoen 

werden gesneden en gingen de pot in !  Nadien kwamen we te weten dat onze 

potten, inmaakringen en deksels brandschoon moeten zijn, zodat onze potten 

goed sluiten en er geen bacteriën kunnen binnendringen.  De klemmen wer-

den vastgemaakt en de potten werden in de weckketel geplaatst en ondergezet 

in water. Vervolgens moesten de potten een uurtje koken.  De volgende och-

tend mochten we de afgekoelde potten met een speciale tang uit de weckketel 

halen. Na het verwijderen van de klemmen, werden alle deksels grondig ge-

controleerd ! Wat spannend !  Elk deksel zat muurvast !  Missie geslaagd !  
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Bezoek aan Jo Daily Katess 

 

Wij brachten (ook ter voorbereiding van de land-

bouwcontactdag) een bezoekje aan Jo Daily Ka-

tess.  We leerden opnieuw heel wat bij ! We 

maakten kennis met enkele manieren om voedsel 

langer te bewaren : vacuüm verpakken, in de 

koelkast bewaren en in de diepvries bewa-

ren.  We vonden het al fris in de grote koelkast 

(4° C), in de diepvries was het pas écht koud ! (-

21°C) Brrr ! 

Landbouwcontactdag 

 

Op maandag 26 oktober was het eindelijk zover !  De kinderen van de 4de klas 

konden alles wat ze leerden over groenten en de bewaring ervan, vertellen en 

uitleggen aan de kinderen van het 3de leerjaar.  Via een doorschuifsysteem 

kwamen de kinderen van het 3de leerjaar bij 6 verschillende groepjes terecht :  

1. Emmeline, Lune en Roselie : groenten leren kennen en benoemen, groenten-

voeldoos 

2. Maarten, Berk en Jonas : een 'blikje' in de tijd 

3. Emiel, Lucas en Jente : groenten wecken 

4. Lore en Tess : diepvriesgroenten 

5. Amandine, Elise en Maya : collages i.v.m. groenten 

6. Emma, Manou en Laure : groenteraadsels en -spelletjes en proefopdrachten 

Dikke pluim voor de uitleg door de kinderen van de 4de klas en voor de flinke 

medewerking van de kinderen van de 3de klas ! 
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Natuurleerpad 

 

Op dinsdag 10 november gingen we op stap met na-

tuurgids Marijke.  We gingen op speurtocht : sporen 

zoeken !  We vonden heel wat : eischalen, burchten, ka-

davers, veren, uitwerpselen, 

nesten, bladvraat, wissel, kik-

kers, ... Over al deze vondsten 

gaf Marijke interessante uitleg. 

We begrijpen nu ook waarom we 

ons in de 'Dam'straat bevonden. 

Marijke leerde ons ook nog 2 

leuke spelletjes.  We leerden 

hierbij de prooien en de vijan-

den van de steenuil ken-

nen.  Via het spelletje van de mieren leerden we dat de 

mieren kampioenen zijn in het samenwerken ! 

Wat een leuke en leerrijke uitstap ! 

 

 

Tot 24 januari 2016 kunnen jullie op onze 

school oude GSM’s en smartphones bin-

nenbrengen. Naargelang het aantal verza-

melde toestellen en de waarde ervan zal 

de school beloond worden met extra ICT-

materiaal. 

Sparen jullie mee ? Je kan de toestellen 

deponeren in de daartoe voorziene doos, 

die op de vensterbank van het bureel 

staat.  

 

Alvast een welgemeende dankjewel ! 

GSM-inzamelactie op onze school  

11 – 24 januari 2016: GSM-inzamelactie  
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Feestje meester Kris  

 

Meester kris was jarig en we hadden een 

feestje gevierd. En we hadden de dag ervoor 

gevraagd aan iedereen van de klas voor 

snoep, chips, drinken en slingers mee te 

doen en iedereen had iets mee!! Tijdens de 

speeltijd hebben we ons verstopt achter het 

tuinhuisje van de kleuters tot de meester 

weg was en we hebben gevraagd aan juf 

Kathy om de meester bezig te houden. Tij-

dens de speeltijd hebben we alles klaarge-

legd en de snoep en chips in potjes gedaan 

en ons verstopt achter de banken. Het 

duurde even voor de meester er was. Toen 

hij binnen kwam riepen we : “HAPPY 

BIRTHDAY!!” Hij was erg verrast! We heb-

ben gedanst en al de snoep en het drinken 

was op.  

Het was een super feest! 

 

Kate en Elise  

Het vijfde leerjaar 
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Het bos 

 
We hebben dinsdag 22/9/15 het bos van Ename be-

zocht. En daar hebben we diertjes mogen zoeken en 

in een potje gedaan. 

Daar zagen we ook grote paddenstoelen. 

En we vonden er veel kevers. 

We zagen sporen in de modder. 

Ook zagen we de konijnenheuvel. 

Dat vonden we of zagen we in het natuurreservaat. 

Het was heel erg leuk ! Want het was jammer dat 

het gedaan was. 

 

Sanne van het 5 de leerjaar. 

Het museum ‘T Ename 

 

Dinsdag zijn we naar het museum geweest in 

Ename. De gids leidde ons rond. We hebben 

scherven aan elkaar moeten plakken en dan 

moesten we iets bekomen: een pot of een drinkbe-

ker of botten van een dier. In het museum waren 

er ook poppen en er waren ook groene knoppen. 

Als  je er op drukte,lichtte een pop op en op het 

scherm was hij aan het praten over wat hij deed 

van werk. 

Het was een leuke dag en we hadden veel plezier. 

Hopelijk gaan jullie het ook eens doen. 
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Oriëntatieloop in park Liedts 

 

Maandag 21 september 2015 zijn we naar het park Liedts in Oudenaarde ge-

fietst. In het park Liedts hebben we een oriëntatieloop gedaan. 

 

We moesten met een kaart en een kompas allemaal letters zoeken en daar een 

woord met vormen. Soms raakten we in de knoei op de kaart en moesten hele-

maal terugkeren. Een keer wisten we de weg niet meer en waren we een 

beetje verdwaald. Gelukkig hebben we de weg weer terug gevonden. 

Toen we moesten stoppen, hadden we nog niet alle letters gevonden. 

Maar toen had de meester alle letters gezegd en wat tips en dan hadden we 

toch nog het woord gevonden. Het was heel leuk in Oudenaarde !! Jammer ge-

noeg is het nu al weer gedaan en moeten we alweer naar school.  

 

   

 

 

HARTELIJK DANK AAN ALLE BEGELEIDERS TIJDENS DE UITSTAPPEN  

NAAR OUDENAARDE EN ENAME!  

Leerlingen 5de lj en meester Kris 
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De stad Oudenaarde 

 

We zijn met de fiets naar Oudenaarde geweest. 

We hebben een fotozoektocht gedaan in kleine 

groepjes. 

We moesten ook met het kompas en de kaart 

werken. Het was superleuk. Het was zeer inte-

ressant; we zagen veel gebouwen van vroeger. 

Het was een superleuke dag!  

 

Van Marit en Chloe, 5de lj 

  

Scholenveldloop 15 september 
 

Van het 1ste tot het 6de leerjaar doe je mee. 

We moesten tegen 3 scholen lopen. 

We moesten 2 toeren rond het voetbalveld van Huise lopen. 

Het was  moeilijk en spannend , zeker op het einde. 

In het 5de waren er 3 winnaars : Femke : 3de | Judith : 3de  | Achiel : 1ste ! 

Het was heel leuk ,we hopen dat je het ook mag doen. 

 

Femke en Achiel, 5 de lj 

  

 

 

Proficiat aan alle 

medaillewinnaars ! 
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Wild van techniek 

 

Wij hebben met klas 6, de eerste keer  wild van 

techniek gehad. Toen hebben we een bloemen — 

of groentenbakje gemaakt. Eerst gaf de leer-

kracht ons wat uitleg. Dan gingen we aan het 

werk. We freesden de gaatjes nog eens bij. 

Dan moesten we de plankjes in elkaar vijzen, we 

timmerden ook de onderkant goed vast! Dat duur-

de bij sommigen heel lang. Maar we waren op tijd 

klaar, oef! Toen plaatsten we een bloemetje. Of 

we zaaiden er pompoenen en pastinaak in. Toen 

was het  tijd om op te ruimen:-(    

HET WAS EEN TOP VOORMIDDAG!!!!  

Karel,Jelle en Jasper 

Het zesde leerjaar 

Wild van techniek 

 

De juf vertelde ons dat het morgen wild van tech-

niek was. We wisten helemaal niet wat we er ons 

moesten bij voorstellen. Die ochtend dat we wild 

van techniek kregen, dan kwam er een leerkracht 

van het secundair onderwijs in onze klas lesge-

ven. We moesten die man helpen om zijn auto uit te laden. Het waren alle-

maal koffers met hout, vijzen en gereedschap. Toen stelde die man hem voor 

en hij zei dat we een bloembak gingen maken. Toen gingen we aan de slag. We 

kregen vijf lange houten staven en twee korte. We kregen ook nog vier schij-

ven en één bodem. Er was bij elke tafel een schroevendraaier en een boorma-

chine. En tot slot ook nog veel vijzen. We werkten heel ijverig. We moesten het 

hout een beetje uitboren en de vijzen erin draaien. Als we alles aan elkaar 

hadden gevezen, dan moesten we een plantje kiezen: een viooltje, er waren 

paarse, gele en rode. Dat vulde al één van de drie vakjes. We moesten dan ook 

nog twee plantjes zaaien: pastinaak en pompoen. Die leerkracht maakte er 

een heel leuke dinsdagvoormiddag van. Iedereen vond het super leuk en er 

werd nog veel nagepraat.    

           Emile Vinck 
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Sterretje van de week 

 

Elke week komt er een klasgenoot vooraan vertellen over zijn talenten. 

Die persoon wordt een hele week in de kijker gezet. 

Er wordt ook altijd een mooie collage gemaakt waar er leuke foto’s en versierin-

gen ophangen die dan een weekje in de klas uithangen. 

Als een ander kindje komt vertellen, komt de vorige collage terecht op de 

‘WALL OF TALENT’. 

Daar hangen collages van kinderen uit het 1e tot en met het 6e leerjaar. 

Zo kunnen we iedereen zijn talenten te weten komen. 

 

Savannah 

Judoka Kato Dekeukelaere demonstreert de houtgreep.”  

Bloemschikken 
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Hier kan  je leuke spelletjes spelen. 

 

A ) Met welke kleur van brommer reed zwarte piet rond in de Kloosterstraat 

op 4/12?: 

a  blauw 

b  rood 

c  groen 

 

B ) Welk jaarthema is het dit jaar?: 

a  een jaar vol kleur 

b  een betoverend jaar  

c  go 4 talent 

 

C ) In welk café/restaurant kwam Sinterklaas buiten op 4/12? 

a  De Vaderlander 

b  Het Tonneke 

c  De Welkom 

d ’t huis van Lede 

 

D ) Waarom was Sinterklaas zo moe?: 

a Omdat zwarte piet de hele nacht heeft liggen snurken. 

b Omdat hij de hele nacht pakjes en snoep bij de huizen is gaan brengen. 

c Omdat zwarte piet ziek was en hij voor hem moest zorgen. 

 

 

Oplossingen achteraan bij de sponsors op p.33 

Spelletjes 
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Een greep uit de activiteiten van het tweede trimester : 

8 jan. :  5de + 6de lj. : Veilig internet 

12 jan. :  6de lj. : Wild van techniek 

   3de + 4de lj. : bezoek aan SMAK + plantentuin Gent 

18 jan. :  Film + bespreking Damiaanactie voor alle lagere klassen. 

19 jan. :  6de lj. : sportdag Brakel 

   6de lj. : ouderavond studiekeuze in de school van Ouwegem 

21 jan. :   1ste lj. : sportdag Brakel 

   20 u. : vergadering oudercomité 

22 jan. :   Perioderapport 3 

   16 u. – 18 u. : Openklasdag 1ste lj. : voor ouders van kleuters in 

   de 3de kleuterklas. 

25 jan. :   1ste lj. : medisch onderzoek op school 

26 jan. :  3de lj. : sportdag Brakel 

28 jan. :   2de lj. : sportdag Brakel 

1 feb. :   5de lj. : sportdag Brakel 

2 feb. :   4de lj. : sportdag Brakel 

   2de kl. : schoolconcert De Woeker : Alle klanken van de regen 

   boog 

   6de lj. : infoles ivm studiekeuze 

3 feb. :   Pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen 

4 feb. :   6de lj. : Kennismakingsdagen Onderwijs Oudenaarde : deel 1 

   3de kl. : schoolconcert De Woeker : Rafke 

   2de + 3de lj. : Toneel Creakindo : Roodkapje en de weerwolf. 

8 t/m 12 feb. : Krokusverlof 

15 t/m 26 feb. :  6de lj. : Megaproject 

16 feb. :   1ste en 2de kl. : toneel Creakindo : Rosa Marie 

   20 u. : vergadering schoolraad 

17 feb. :   NM : 3de + 4de lj. : Tussen 4 vuren : Sporthal Kruishoutem 

   6de lj. : Doedag VTI Deinze 

19 feb. :   4de lj. : Alles met de bal : Aalter 

23 feb. :   4de + 5de lj. : toneel Creakindo : Pestactieplan  

   6de lj. : Kennismakingsdagen Onderwijs Oudenaarde : deel 2 

   20 u. : vergadering oudercomité 
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25 feb. :  2de graad : auteurslezing Wally De Doncker 

27 feb. :  Kaas- en wijnavond oudercomité : De Griffel 

2 maart :  Ouderavond MEGA-project 6de lj. 

3 maart :  Gezond ontbijt op school 

4 maart :  Lokale verlofdag 

7 maart : Infoavond overgang 3de kl. – 1ste lj. 

9 maart :  NM : 5de + 6de lj. : Netbal : sporthal Kruishoutem 

10 maart :  5de lj. : American games : Zwalm 

14 maart :  1ste + 2de lj. : workshops illustrator Veerle Deraeve 

15 maart :  3de graad : auteurslezing Bavo Dhooge 

  Perioderapport 4 + oudercontact kleuter + lager 

17 maart :  Wijndegustatie oudercomité 

20 maart :  Opendeurdag nieuwe kleuters 

24 maart : 3de kl. – 1ste lj. : Toneel Creakindo : Sol de mol 

  20 u. : vergadering oudercomité 

25 maart : 2de kl. : medisch onderzoek Oudenaarde 

28 maart – 8 april : Paasvakantie 

 

Henk Ballet 

Kinesitherapeut 

Ouwegemsesteenweg 102 

9750 Ouwegem 

09/384.54.63 

Antwoorden spelletjes 

A) b    B) c    C) a    D) b 


