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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,
Met de paasvakantie in het vooruitzicht
zijn we hier met de tweede editie van de
schoolkrant 2015 – 2016.
Het tweede trimester was weer druk gevuld met tal van activiteiten en uitstappen. Verslagen en foto’s hiervan vind je verder in dit krantje.
Na het lezen van de verschillende artikels durf ik met heel veel overtuiging
zeggen dat onze school een schitterende school is, waar keihard gewerkt wordt
met een team van leerkrachten dat steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen.
Maar ook het bouwcomité zat niet stil. In de afgelopen periode werd
goed doorgewerkt, waardoor de bouwaanvraag begin maart kon worden
ingediend.
De architect kreeg ook van het schoolbestuur de opdracht om het dossier
voor Agion ( = subsidiërende overheid ) klaar te maken. We hopen om dit
in de loop van de maand mei te kunnen indienen.
Zoals beloofd wil ik jullie via dit schoolkrantje de resultaten van het tevredenheidsonderzoek doorgeven. Ik wil alvast alle ouders bedanken die tijd hebben
vrijgemaakt om deze enquête in te vullen.
101 van de 132 gezinsbrieven en 155 van de 211 leerlingenbrieven kwamen ingevuld terug. Hierdoor krijgen wij toch een vrij volledig beeld van wat ouders
denken over onze school. Een algemeen overzicht van de resultaten en enkele
bedenkingen vindt u verder in dit schoolkrantje.
Hopelijk hebt u reeds de datum van ons schoolfeest, nl. zondag 19 juni
in uw agenda genoteerd. Wij willen jullie weer volop verwennen met een
lekkere barbecue en een spetterend optreden van de leerlingen.
Zo, ik zie al onze leerkrachten en leerlingen graag terug op maandag 11 april
om met opgeladen batterijen het derde trimester aan te
vatten… een drukke, maar gezellige periode…
Laten we eerst met z’n allen genieten van een welverdiende paasvakantie !
Mia Van Steenkiste
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VBS Huise tevredenheidsonderzoek

A. Schoolgebouw.
1. Hoe tevreden bent u over de sfeer en inrichting van het gebouw ?
2. Hoe tevreden bent u over de hygiëne en netheid binnen de school ?
B. Omgeving van de school.
3. Hoe tevreden bent u over de speelmogelijkheden op de speelplaats ?
4. Hoe tevreden bent u over de veiligheid op de speelplaats ?
5. Hoe tevreden bent u over de veiligheid van de weg naar school ?
C. Opvang.
6. Hoe tevreden bent u over de voor - en naschoolse opvang ?
D. Het leerkrachtenteam.
7. Hoe tevreden bent u over het engagement en de betrokkenheid van
het leerkrachtenteam ?
E. Contact met de school.
8. Hoe tevreden bent u over de informatie over wat er op school gebeurt
?
9. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten ?
F. Oudercomité.
10. Hoe tevreden bent u over de werking van het oudercomité ?
11. Hoe tevreden bent u over de driemaandelijkse schoolkrant ?
G. Schoolraad.
12. In welke mate bent u op de hoogte van de werking van de schoolraad ?
H. Rapportering.
13. Hoe tevreden bent u over de rapporten die de school hanteert ?
I. Schoolmaaltijden.
14. Hoe tevreden bent u over het aanbod en kwaliteit van de schoolmaaltijden ?
J. Communicatie.
15. Hoe tevreden bent u over GIMME ?
16. Hoe tevreden bent u over de website van de school ?
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K. Begeleiding.
17. Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met leerproblemen ?
18. Hoe tevreden bent u over de extra mogelijkheden voor goede
leerlingen ?
19. Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met sociaal-emotionele problemen ?
20. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor pestgedrag ?
L. Sfeer.
21. Hoe tevreden is uw kind over de sfeer in de klas ?
22. Hoe tevreden bent u over de omgang van de kinderen met elkaar
?
23. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor normen en waarden ?
24. Hoe tevreden bent u over het plezier waarmee uw kind naar
school gaat ?
M. Persoonlijke ontwikkeling.
25. Hoe tevreden bent u over de kennisontwikkeling ? (rekenen, taal
…)
26. Hoe tevreden bent u over de creatieve vakken ? (zang, drama,
beeldopvoeding …)
27. Hoe tevreden bent u over de turn - en zwemlessen ?
28. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor sociaal – emotionele
ontwikkeling ?
29. Hoe tevreden bent u over de tips die de leerlingen krijgen i.v.m.
leren studeren ?
30. Hoe tevreden bent u over het werken met de computer ?
31. Hoe tevreden bent u over het aanbod en de inhoud van de leeruitstappen ?
N. Contact met de leerkracht.
32. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de ontwikkeling van uw kind ?
33. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er in
de klas gebeurt ?
34. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de leerkracht te
praten ?
O. Huiswerk.
35. Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid huiswerk ?
36. Hoe tevreden bent u over de inhoud van het huiswerk ?

0
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Een paar bedenkingen bij de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek …
Net als 3 jaar geleden blijkt dat onze ouders in het algemeen overwegend tevreden tot zeer tevreden zijn. Meer zelfs… de meeste items scoren nog iets
beter dan bij vorige afname. Als school mogen we dus stellen dat we positief bezig zijn… al moeten we toegeven dat sommige zaken nog wel voor verbetering
vatbaar zijn.
In het onderdeel “schoolgebouw” kwamen voornamelijk een aantal negatieve
opmerkingen ivm de geur in de jongenstoiletten. Nochtans worden deze
elke dag grondig gepoetst tussen de middagspeeltijd en de speeltijd van 15
u. Dit dagelijkse onderhoud kan pas het gewenste effect hebben als ook de
gebruikers van de toiletten, namelijk onze leerlingen, willen meewerken
om dit probleem te verhelpen. Vaak worden wij geconfronteerd met toiletten die niet doorgespoeld worden, waardoor er logischerwijze een onaangename geur ontstaat.
We volgen dit zeker verder op door leerlingen te blijven aansporen om na elk
toiletbezoek door te spoelen. We kijken uit voor extra geurverstuivers en
bekijken de haalbaarheid van een ventilatiesysteem.
De speelmogelijkheden op de speelplaats blijven laag scoren. Ik ben dan ook
heel blij dat een groep ouders en leerkrachten de handen in elkaar geslagen hebben om een subsidiedossier “Pimp je speelplaats” in te dienen. We
duimen met z’n allen voor een goede afloop. ( zie ook krantenartikel in dit
schoolkrantje en filmpje op Youtube : https://youtu.be/_r4qS_45tEs )
Het aanbod en kwaliteit van de schoolmaaltijden zijn in vergelijking met vorige afname van het tevredenheidsonderzoek lichtjes gedaald.
Uw opmerkingen hieromtrent zullen zeker met de traiteur besproken worden.
Uw antwoorden op deze vraag zijn uiteraard volledig gebaseerd op wat uw
kind over de maaltijden vertelt. Ik blijf er nochtans van overtuigd, gebaseerd op eigen proeverijen en ook het oordeel van leerkrachten die regelmatig warm blijven eten, dat het aanbod gevarieerd en kwaliteitsvol is en
de verhouding prijs-kwaliteit best OK is.
Daarom zou ik durven voorstellen, dat wie echt twijfelt, steeds welkom is om
gratis eens te komen proeven. Het volstaat om ’s ochtends voor 8.45 u. een
mailtje te sturen naar vbshuise@skynet.be zodat we voor u een extra
maaltijd kunnen bestellen.
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Naast deze bovenstaande minder goed scorende items, wil ik zeker uw aandacht vestigen op het feit dat de begeleiding van onze leerlingen, zowel voor de
leerlingen met leerproblemen als voor de sterke leerlingen er flink is op vooruit
gegaan en wil ik eindigen met 2 positieve boodschappen die nauw met elkaar samen hangen…
Het engagement en de betrokkenheid van het leerkrachtenteam scoort nog
hoger dan bij vorige afname, en daar ben ik terecht fier op. Aan alle leerkrachten van mijnentwege een dikke dankjewel voor jullie dagdagelijkse
inzet voor onze leerlingen.
Maar waar ik als directeur het gelukkigst mee ben, is dat de overgrote meerderheid van onze leerlingen met plezier naar school komt en daarover
willen we als team blijven waken. Want een kind kan maar optimaal tot
“leren” komen, als het zich goed voelt op school, als het er zich thuis kan
voelen, als het elke dag met de glimlach naar school kan vertrekken…Aan dit welbevinden van al onze leerlingen willen we ook in de toekomst blijven werken.
Dankjewel aan alle ouders die dit tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld !
Voor ons als school levert het nuttige informatie op, waarmee we in de toekomst
aan de slag kunnen.
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Een kijkje in de 1e kleuterklas
We vieren kerstfeest!

Grootouderfeest: “Op zoek naar een vriend”

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed!
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Doosje hier, doosje daar, allemaal doosjes bij elkaar!

Clowntje heeft een rode neus!

Ballonne lonne liere, ballonne lonne la…
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We eten lekker en gezond ons buikje rond!

We vieren ka, ka, ka, kaboutercarnaval!
De kleuters vierden allemaal samen carnavalsfeest in de eetzaal!
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De 2e kleuterklas
Werken rond techniek
Het kriebelde al een hele tijd bij de kleuters om als echte
techniekers en ontdekkers aan de slag te gaan.
Met bouten en moeren maakten we “gatendingen”vast
aan elkaar.
Best moeilijk hoor om uit een groot aanbod de moer te
vinden die bij de bout past.
Met een plank en een houten blok probeerden we een
knuffel zo hoog mogelijk in de lucht te katapulteren.
Onze appeltjes hoeven we niet meer te schillen want we
hebben in de klas een toestelletje dat appels schilt en in
schijfjes snijdt.
Leuk om te doen en die appels zijn ook heel lekker!!!!

Pagina
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Werken aan hygiëne : tanden poetsen, handen wassen
Wanneer we elke dag onze tandjes goed poetsen, verdwijnen de tandenmonstertjes uit onze mond en blijven onze tanden mooi wit.
Zeep is glad en ruikt lekker…spelen in de zeepbak is dan ook heel
leuk!
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Samenknap: we knutselden een draaipop samen met de leerlingen van het 6de leerjaar
Lijmen met een lijmpistool, gaten maken met een grote schaar, een
ijzerdraad in de juiste vorm plooien…allemaal dingen die grote vrienden al kunnen. Wij mochten helpen bij het vasthouden en versieren
van het popje.
Dankjewel grote vrienden voor het mooie resultaat.
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De 3e kleuterklas: GO 4 TALENT! Aan de slag als ...
Astronaut

Auto-mechanieker
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Tandarts

Dokter
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Het 1e leerjaar
Tijdens de donkere winterdagen hebben we even kunnen wegdromen in de klas.
Tijdens het thema “dromen” hebben we onze slaaprituelen besproken en bekeken. Om nog beter in te slapen hebben we onze eigen kussensloop ontworpen.
Een lap witte stof aan elkaar stikken met de naaimachine van de juf. Verder
hebben we ook een dromenvanger geknutseld want deze laat de mooie dromen
door maar zorgt ervoor dat enge dromen of nachtmerries helemaal weg blijven.
Onze werkjes zullen ook te zien zijn in het gemeentehuis van Zingem tijdens de
Erfgoeddag op 24 april.

Auteurslezing: Veerle Derave
Veerle Derave kan als geen ander de kinderen warm maken om schrijver en/of
illustrator te worden. Ze vertelde met enthousiasme over hoe het voelt een
boekje te maken. We hadden heel wat kriebels om zelf ook aan de slag te gaan!

Schoolkrant VBS Huise
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Thema kunst
Tijdens dit thema hebben we vooral heel goed leren kijken naar kunstwerkjes
van echte kunstenaars. Eén kunstenaar ‘Fabergé’ maakt wel heel mooie eieren… deze eieren willen we graag zelf eens namaken. Net op tijd want we vieren Pasen… een mooi en kunstig paasei kan er vast wel bij! Onze handen uit de
mouwen en hier zien jullie ons aan het werk.
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Het 2e leerjaar
Dinsdag 1 maart : Bezoek aan de boerderij van Marie De Pourcq.
Op de boerderij was heel wat te beleven.
Om te beginnen heel wat varkentjes die veel lawaai maakten.
Daarna een bezoekje aan de melkkoeien.
We waren net op tijd om het melkmoment te zien.
En de kalfjes waren heel schattig. In een ander gebouw zagen we een grote berg
aardappelen. Daar was ook een machine om de aardappelen te sorteren.
Daarna gaan ze naar een fabriek waar ze er lekkere kroketjes en frietjes van
maken " Schatjes van patatjes ".
Tot slot werden we getrakteerd met heerlijke pudding, gemaakt van verse koeienmelk.

Donderdag 3 maart : Ontbijtbuffet en hygiënedag.
Het was eens speciaal om met een knorrende maag naar school te gaan om daar
aan te schuiven voor een gezond ontbijt aan een mooie versierde tafel.
Het was gezellig en lekker, samengesteld volgens de voedingsdriehoek.
Daarna mochten we naar het toneel van " Koning Suikerbuik ".
De rest van de dag volgden werkmomenten betreffende zorg voor de tanden,
handen- en voetenverzorging en zorg voor de haren.
Zo werd het ganse lichaam eens verwend.
En nu volhouden !
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In het 2e leerjaar leerden we de voorbije weken heel wat over gezonde voeding.
We namen onze eigen voeding onder de loep en keken wat we goed deden
en waar we nog moeten op letten.
In de les muzisch taalgebruik leerden we een elfje schrijven. Dat is een gedichtje
dat precies bestaat uit.... 11 woorden! We schreven er allemaal eentje over gezonde voeding.
Daarna mochten we op de computer ons gedichtje typen. We hebben het lettertype gekozen
en een passende afbeelding bijgevoegd. Wat vinden jullie ervan? Goed gedaan
hé.
Gezonde groetjes uit 2B!

Aardbei
Smaakt lekker
En is zoet
Heeft heel veel pitjes
Fruit
Ona en Finn

Appels
Zijn zoet
Het is lekker
Moet je echt eten
Mmmmm
Alicia en Fien
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Appel
Is gezond
Smaakt super lekker
Het is mooi rood
Njam !
Mats en Ernest

Kaas
Smaakt lekker
Kaas met gaatjes
De muis eet gaatjeskaas
Op
Louise en Leonore

Kersen
Lekker gezond
Eet ze op
Smaken heel erg zoet
Lekker
Lara en Ella
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Kiwi
Heeft haar
Met zwarte pitjes
Smaakt heel lekker zoet
Op
Enia en Ian

Wortel
Mooi oranje
Super lekker eten
Heel lekker hard knabbelen
Konijn

Julie en Justyna
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Het 3e leerjaar
Met het derde leerjaar deden we mee aan de poëziewedstrijd die uitgeschreven
werd door de gemeentelijke bibliotheek van Zingem.
We schreven een elfje.
Wat zijn we super fier op onze klasgenoot Joran Thienpont want hij won in onze categorie de wedstrijd.
Een dikke duim Joran!
DE
TIJD TIKT
TIK TAK TIK
DE TIJD GAAT TRAAG
TIJD

PIMP JE SPEELPLAATS !!!!
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NIEUWS 4 YOU
Redactie: de kinderen van de 4de klas A Huise
S.M.A.K. en plantentuin
We maakten op 12/01/2016 een daguitstap naar Gent. We gingen er met
de trein naartoe. Daar zijn we naar
het museum S.M.A.K. geweest.
We zagen er veel mooie kunstwerken. Boven op het gebouw stond een
raar kunstwerk van Jan Fabre. Het
heet : De man die de wolken meet.
Toen gingen we een lekker boterhammetje eten in de cafetaria van
het S.M.A.K.

Na het smullen zijn we doorgestapt
naar de plantentuin van de universiteit van Gent. Daar hebben we veel
bijgeleerd over bomen en bloemen. We
zagen zelfs de dikste boom ter wereld
(op foto). Na de lange dag zijn we terug gestapt naar het station. Met de
trein gingen we terug naar huis.
Iedereen was moe. Roselie en Tess

Bezoek aan het ziekenhuis van
Oudenaarde
Toen we binnenkwamen, kregen we
een rondleiding van de papa van
Emmeline. Eerst gingen we naar
het operatiekwartier. Daar werden
heel wat zaken over het skelet uitgelegd : soorten beenderen, hoe de
gewrichten werken, …
Daarna gingen we naar de röntgenkamer. Daar word je op een tafel gelegd om te zien

of je een breuk hebt of niet.
Na de uitleg van de röntgenfoto’s gingen we naar de EEG. Dat is een ronde
scanner die bv. kijkt naar de werking
van je hersenen.
Twee kinderen mochten in het gips !
Net een echte breuk !
We keerden blijgezind terug naar
school !
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Reclame recycling
In de les knutselen
maakten we kunstwerkjes van reclamepapier.
Je hebt een tijdschrift
nodig. Je scheurt een
kleurrijk blad uit, pakt
een stokje en rolt het papier rond het stokje.

We plakten de rolletjes aan
elkaar. Zo maakten we vormen, figuren en kaders.
Het was heel leuk om te
doen !
Maya en Emiel

Nieuw kindje in de klas
Er is een nieuw kindje in onze klas. Ze heet
Tiany. Ze heeft bruin haar en bruine ogen.
Tiany kan mooi schrijven. Ze kan ook heel
mooi voorlezen. Tiany houdt van schaatsen.
Ze schildert graag en was direct mee in de
klas. Ze is een super goede leerlinge !
Laure en Jonas

Tussen 4 vuren
Tussen 4 vuren is een balspel
waarbij in 2 velden gespeeld
wordt.

Als je wordt aangegooid, moet je aan de
buitenkanten
van
het veld staan. Als
je opnieuw iemand
kan aangooien, kom
je terug in het spel.
Als
er
gefloten
wordt, moet je gaan
zitten. Wie dan de
meeste spelers heeft,
is gewonnen.

Het was een heuse
uitdaging ! De meisjes werden 2de en de
jongens 3de. We hebben echt ons best gedaan. De andere
scholen hebben ook
goed gespeeld. Deelnemen is belangrijker dan winnen.
Het was heel tof !
Lore en Berk
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De sportdag in Brakel

Op dinsdag 2 februari waren we op
sportdag in Brakel. We waren lekker
sportief en we werkten samen !
Het leukst was muurklimmen omdat
het leuk is om steeds hoger te gaan en
dan te zweven? Het was een fijne, en
natuurlijk ook heel toffe dag !
Tiany en Lucas

Dag carnavalsvrienden, op vrijdag 5
februari vierden we carnaval op
school.
We hebben in de voormiddag leuke
lessen gevolgd in onze verkleedkledij. ’s Middags was er tomatensoep,
puree met vissticks.
Toen was het moment aangebroken :
we mochten al dansend de catwalk
op. Dit ging door in het rusthuis.
De mensen in het rusthuis genoten
er heel erg van !
Emma en Elise

Op dinsdag 23 februari
gingen we naar een toneelstuk kijken. Oslim
speelde de hoofdrol, samen met Tim, Els en de
Free. Oslim werd gepest
door Emma, Els en de
Free. Tim kwam op
voor Oslim.
Oslim nodigde Tim uit
voor een potje monopoly
omdat Tim voor haar opkwam.

Tim nam het dagboek
van Oslim mee en las
erin.
Het ging over mama’s
buik. Elke keer dat ze
zich verdrietig voelde,
kroop ze in mama’s
buik. Haar mama was
dood. Mama’s buik was
een kast. In mama’s
buik zette Oslim rustige
muziek op. Emma werd
uiteindelijk
bevriend
met Oslim.
Amandine en Jente
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Auteurslezing van Wally De Doncker

Wally De Doncker kwam op 25 februari
boven de bib aan het 3de en het 4de leerjaar
vertellen over zijn boeken.
Hij vertelde over zijn nieuwe boek ‘Schim’.
Hij las er ook een stukje uit voor. Hij
schrijft ook over zijn familie. Hij schrijft
bij sommige boeken ook een liedje. Hij
heeft ook over zijn boek van het alfabet
verteld.
Wally De Doncker heeft ons ook laten
meezingen met zijn liedje over het boek
‘Schim’. We hebben er heel veel van genoten !!!
Lune en Manou

Redactie: de kinderen van de 4de klas B Huise
Tussen 4 vuren
Op woensdag 17 februari om 13.30 uur speelden we in de
sporthal van Kruishoutem. Samen met het 3de leerjaar deden
we mee aan het tornooi van tussen 4 vuren. We moesten tegen Ouwegem, Nokere, Kruishoutem A, Kruishoutem B en
Zingem spelen. Onze ploeg bestond uit: Arjen, Len, Maurice,
René, Mathis, Roderick en Sem.
We werden met onze school tweede!
Arjen en Len
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Julius Caesar
Op 22 februari hebben we geleerd over Julius Caesar.
Het was een leuke les. We hebben veel geleerd zoals: Julius Caesar had een
zoon, Caesar Augustus. Het woord keizer is gelinkt aan Caesar. We hebben
ook gezien welke landen hij had veroverd…
Het was een boeiende les. Kort samengevat: superleuk!
Rémy en Juliette VC
Zwemmen met het vierde leerjaar
Tot en met de krokusvakantie gingen we met het vierde leerjaar zwemmen. We doen altijd
superleuke opdrachten en ongeveer 4 keer in het jaar is
het vrij zwemmen. 1 keer in het jaar is het brevet zwemmen. Dat krijgen we 1 uur de tijd om zoveel mogelijk te
zwemmen. Er zijn brevetten van 25 m, 50 m, 100 m, 500
m, 800 m, 1000 m, 1500 m… Dit jaar waren er ook orkabrevetten. Daarvoor moet je leuke opdrachten zoals kip
aan ’t spit, watertrappelen… Als alles goed is, krijg je je
brevet!
René en Mathis
Sportdag Brakel
Op dinsdag 1 februari zijn we met het vierde leerjaar op
sportdag geweest naar Brakel. Het was héééél leuk. We
hebben veel gedaan zoals: judo, korfbal, atletiek, muurklimmen, badminton…
Wij vonden muurklimmen het allerleukste want we werden
met touwen vastgemaakt en dan moesten we klimmen, om
ter hoogst! Daarna gingen we met de bus naar huis. Het
was een echte superdag!
Amber en Nina
Topspel
Op 29 februari zijn we begonnen met Topspel. Het spel begon met een
mannetje die een spel wou uitvinden voor de kinderen van Huise school.
Je kan het met veel kinderen spelen.
De juffrouw hangt 3 afspraken aan het bord. Die afspraken zijn regels
die we moeten opvolgen. Daarna deelt de juf sterren uit, de laatste ster
is een rode ster. Als we nog minstens 1 ster over hebben, krijgen we een
beloning.
Elise en Hanne
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Carnaval op school
Op vrijdag 5 februari vierden we carnaval op school. Het was
een groot feest! We waren verkleed in leuke, mooie maar ook
griezelige kleren. In de namiddag zijn we naar de home gegaan voor de modeshow. Het was een leuke dag!
Gilles, Sem en Thor
Kersthappening
Op vrijdag 18 december was het op onze school kersthappening. Het
was op de kleine speelplaats. Er was veel te doen: we konden spelen,
chocomelk drinken, popcorn en pannenkoeken eten…
Onze klas zong een liedje van Frans Bauer. Er waren veel mensen,
ook die we niet kenden.
Het was echt de leukste avond ooit!
Alix, Florine en Juliette
Uitstap Gent
De klassen van het 4de leerjaar zijn op 19 januari 2016 op uitstap naar Gent geweest. Eerst gingen we naar het S.M.A.K. We
bekeken er mooie kunstwerken van Jan Hoet, Jan Hoet Jr. en
nog vele andere beroemde kunstenaars. Daarna gingen we
naar de plantentuin. We hadden een toffe gids en mochten veel
leuke opdrachtjes doen in de serre met exotische planten. Een
hele leuke dag in Gent dus!
Anna en Saartje
Voetbal op school
We spelen de hele week voetbal. Altijd van 11.55 uur
t.e.m. 12.20 uur. We spelen op steentjes. Ons team bestaat uit:
Maurice: kapitein
Len: aanvoerder
Mathis: assist-gever
René: middenvelder
Sem: verdediger
Gilles: goalgetter
Roderick: keeper
We spelen tegen het 3de leerjaar, 4A, het vijfde leerjaar en het zesde leerjaar. Fairplay is
heel belangrijk!
Maurice en Roderick
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Het 5e leerjaar
Carnaval
Het was carnaval !!! Iedereen mocht verkleed naar school komen. Sommigen waren in een clown verkleed. Anderen waren in een piraat of
cowboy verkleed. Er was zelfs een brandweerman en een koe. In de
namiddag gingen we naar de home en daar moesten wij door de gangen
lopen, precies zoals in de mode
show. Iedereen keek naar jou. Ik
vond het een beetje eng maar ik
heb het toch gedaan. Het was een
super leuke dag !!!
einde!!!

Van Juliette

Project : Pimp je speelplaats
Op dinsdag 8 maart 2016 mochten we een nieuw speelattribuut kiezen.
We kregen posters met foto’s van speelattributen bv: heuveltjes, muziek instrumenten en we mochten ook een tekening maken voor mee te spelen bv:een Gocart parcours. Op de tekeningen en de posters moesten we dan ook stickertjes kleven.
De foto die de meeste stickertjes heeft dat
mogen we dan hebben !!!

Van Michiel
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Gezond ontbijt
We hebben op donderdagochtend gezond ontbijt gedaan. Het was super lekker
en natuurlijk gezond! Er waren broodjes (bruin brood)en yoghurt, fruitsalade
en nog veel meer! Ik denk dat iedereen het lekker vond. We mochten in groepjes zitten. De banken werden de dag ervoor klaar gemaakt en we hadden de
banken verzet. Dat was leuk natuurlijk! Iedereen had zijn eigen spullen mee
vork, mes, lepel, bord, beker, kommetje en een handdoek. En in de voormiddag
was er een toneeltje van koning Suikerbuik, dat was ook leuk en grappig. En
in de namiddag hebben we met playmobiel, lego, … foto ’s gemaakt en met
fruit en we hadden geen lessen. Het was een top dag!!
Elise xx
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Spreekbeurten in het Woonzorgcentrum
Op een maandag gingen de eerste 9 kinderen hun spreekbeurt geven.
Ze vullen een blaadje in over hoe goed de spreekbeurt was. De ene na
de andere gaf een fantastische spreekbeurt. Maar wel een paar minpuntjes. Of ze spraken niet duidelijk genoeg, het was een te korte
spreekbeurt , ze waren te snel of te traag. Maar voor de rest was het
tip top in orde! Er waren ook nog blaadjes waar je moest invullen hoe
goed het was; je kon kiezen tussen : zeer goed/bijna zeer goed/goed en
nog wat beter inoefenen. Het blaadje is bedoeld om te kunnen gaan
met kritiek. De oudjes vonden het heel leuk om nog een keer iets leuk
te beleven! En we hebben ook allemaal goede punten gekregen dus :
het is zeker iets om nog te doen !
Einde !!!
Van Alix
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Het 6e leerjaar
Gezond ontbijt in het 6e leerjaar

Reanimatie in het 6e leerjaar (oefenen natuurlijk)
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M.E.G.A.
Mijn Eigen Goed Antwoord

Het 6de leerjaar heeft de vorige 4 weken over het project MEGA geleerd.
MEGA staat voor: Mijn Eigen Goed Antwoord.
Dat wil zeggen dat we geleerd hebben over drank en drugs.
Er zijn veel mensen op bezoek geweest zoals een mevrouw van de politie, een mevrouw van PISAD, en een mevrouw die kwam getuigen
over haar zoon die drugs gebruikte.
We hebben heel veel bijgeleerd maar we hoorden altijd hetzelfde: begin er niet aan, het maakt je hele leven (en dat van je familie) kapot!
Op het einde van het project kregen we allemaal een bandje, om het
project af te sluiten en om te tonen dat we allemaal tegen drugs zijn!
Kato VDM 6de leerjaar
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Workshop hygiëne
Vandaag was het thema op school hygiënedag.
Bij meester Kris hebben we geleerd om onze handen te verzorgen.
Eerst moesten we onze nagels knippen en het vuil er vanonder halen.
We hebben geleerd wanneer, waarom, en hoe we ons handen moeten wassen.

Bij juf Karlien hebben we technieken geleerd om onze tanden te poetsen.
Daarna moesten we een tandenverklik-snoepje eten.
Als je je tanden of tong niet goed had gepoetst werden ze paars.
Dat was grappig om te zien. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Het was dus een heel leerrijke en hygiënische dag vandaag.

Matisse & Cato M
Eerst zijn we bij meester Kris geweest.
Daar hebben we handhygiëne geleerd en onze nagels verzorgd.
Dat was interessant om te weten hoeveel bacteriën er op onze handen zitten.

Dan zijn we naar juffrouw Karlien gegaan voor mondhygiëne. Daar kregen we
een tandverklikker. Als je het laat oplossen, worden je tanden en tong paars
als je niet goed gepoetst hebt.

EINDE!
Baptiste De Backer en Basiel Van Lancker. 

Schoolkrant VBS Huise
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De doe-dagen in Oudenaarde
Op donderdag 4 en 23 februari gingen veel scholen naar het Bernardus college in Oudenaarde.
We vertrokken om 8u 15min. naar de school in Oudenaarde.
Dan kwamen alle scholen te samen in de resto (refter).
Daar stond de directeur van de eerste graad ons op te wachten (Meneer De
Vijver). Aan de hand van bandjes met kleurtjes konden we weten naar welke
school we moesten gaan (bv .Bernardus Technicum ,Bernardus Bron en Bernardus college.) Daar kregen we dan een workshop van het gevraagd vak. Dat
duurde tot ‘s middags. We kregen dan lekkere frietjes en de andere dag worst
met appelmoes en aardappelen. In de namiddag gingen we naar onze tweede
workshop dat ons bandje aangaf .
En dan kregen we als tussendoortje
een ijsje.
Het waren leuke, leerrijke dagen!
Florian & Quinten

Op 18 februari zijn we op doe-dag in
Deinze geweest. Op de doe-dag kon
je verschillende dingen doen. Zoals:
hout, voeding, laat je eens verwennen, mechanica en elektriciteit. Bij hout kon je een auto maken die echt rijdt.
Bij voeding kon je een pizza maken! Mmmmm!
Bij laat je eens verwennen kon je je nagels lakken, kreeg je een massage en
leerde je verschillende vlechten maken.
Bij mechanica en elektriciteit kon je een vliegtuig maken op zonne-energie. Je
kreeg elk 2 vakken en die werden verdeeld over de voormiddag en namiddag.
Het was een superleuke en leerrijke dag!
Lies Kint en Leontine Verscheure
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Weetjes ziekenhuis
Met het 6de leerjaar zijn we op 19 februari naar het ziekenhuis Onze
Lieve Vrouw van Lourdes in Waregem geweest. Daar hebben wij enkele leuke weetjes over!
Er zijn ongeveer 279 kamers.
Er zijn ongeveer 700 werknemers.
Op een drukke dag zijn er ongeveer 60 à 70 spoed/ambulance gevallen.
Nadeel : Je moet op kerst- en
feestdagen werken.
Voordeel : Het werk dat je moet
doen is nooit hetzelfde.
Armanthe en Lena
We zijn vrijdag naar het ziekenhuis van Waregem. En hebben daar een fantastische rondleiding gekregen van Olivier Vinck en van Birgit. We zijn met
Birgit naar buiten geweest om naar de ambulance te gaan kijken. Ze legde
daar uit wat ze soms moeten doen in de ambulance. Dat er als het ernstig is,
de MUG ook mee moet. Daar zit altijd een dokter in. Net toen de rondleiding
klaar was, kreeg de ambulance een oproep. Dat was ook leuk om mee te maken. Ze toonde ook welk belangrijk materiaal de ambulance mee heeft om
mensen te verzorgen. Olivier heeft ons wat verteld over een operatiezaal. Hij
heeft ook nog wat verteld over de geschiedenis want het ziekenhuis is helemaal nieuw. Het is een echt mooi gebouw geworden. Met luiken precies in de
kleuren van het ziekenhuis. De kleuren van het ziekenhuis zijn als eerste
geel, dan in het midden blauw en ten slotte rood. Ik raad zeker aan om er je te
laten verzorgen. Ten slotte kregen we nog een drankje in de cafetaria. Het
was een onvergetelijke vrijdag. Ik ben zeker dat iedereen er ZEER goede herinneringen aan over heeft gehouden. Ik wil zeker nog eens Olivier Vinck en
Birgit bedanken voor deze vrijdag. Dank u.
Emile

Schoolkrant VBS Huise
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Bezoek aan bedrijf “Kartonnage Joye”
Op vrijdag 19 februari is klas 6 op bezoek geweest naar een bedrijf van de vader van Baptiste de Backer .
Toen we met de bus toe kwamen stond zijn papa ons al op te wachten. Eerst
gingen we in een zaaltje, daar mochten we vragen stellen. Daarna kregen we
een rondleiding en tijdens de rondleiding mochten we af en toe eens een beetje
helpen.
Het personeel vond dat natuurlijk heel tof.
Na de rondleiding kregen we een drankje en we bedankten hem nog even met
een fles wijn en een zelf gemaakte tekening.
Iedereen vond het heel leuk het was een top dag!!

Jelle en Jasper
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Op vrijdag 19 februari bezochten we het kartonbedrijf van Baptiste
zijn papa.

We verzamelden om 8.30 op de speelplaats en vertrokken 8.45 richting Ronse
met de bus.
Toen zaten we een klein half uurtje in de bus.
We werden zeer warm ontvangen door de papa van Baptiste.
Eerst kregen we uitleg over de studierichting die hij had gevolgd en daarna
dan over de historiek van de fabriek.
Dat was heel boeiend!
Daarna gingen we een kijkje nemen in de fabriek zelf.
We zagen waar de rollen werden opgeborgen, hoe ze werden versneden en hoe
ze werden beplakt.
Daarna mochten we grote versneden rollen op een houten pallet zetten.
Daarvoor hadden we wel 2 a 3 man voor nodig want het was redelijk zwaar.
Dan mochten we in de droogkast, dat is een grote ruimte waar alle net beplakte rollen
worden gedroogd.
Na de zeer boeiende uitleg kregen we een blikje frisdrank en stelden we vragen aan de papa
van Baptiste die hij vervolgens beantwoordde
Na het interview maakten we ons klaar om te vertrekken.
En voor wie wou mocht nog een paar kleine rolletjes nemen om bijvoorbeeld
mee
te knutselen,....
Het was een zeer, leuk en boeiend bezoek!

Savannah & Paulien
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Een greep uit de activiteiten van het derde trimester :
13 april :

Zwerfvuilactie

14 april :

6de lj. : Stadswandeling + Oorcollege Bijloke Gent
1ste kl. : medisch onderzoek op school

15 april :

13.30 u. : lenteviering in de kerk ( voorbereiding 2de graad )

18 april :

19.30 u. : Infoavond taalproblemen : de Griffel

20 april :

Luizencontrole

21 april :

3de lj. : Gent : School van toen + rondleiding
20 u. : vergadering oudercomité

22 april :

6de lj. : Wild van techniek : Welzijn / zorg

25 april :

1ste lj. : wandeling natuurleerpad
3de graad : Brussel : VRT + gidsbeurt

26 april :

3de t/m 6de lj. : bezoek tentoonstelling “Erfgoeddag” : gemeentehuis Zingem
20 u. : vergadering schoolraad

30 april :

Vormsel

3 mei :

2de graad : schoolreis Planckendael

5 mei :

Eerste Communie

10 mei :

3de lj. : wandeling natuurleerpad

11 mei :

Schoolfotografie : klasfoto’s

12 mei :

2de – 3de kl. : sportdag in de school van Ouwegem

13 mei :

rapport 5

16 mei :

Pinkstermaandag : vrijaf

19 mei :

20 u. : vergadering oudercomité

25 mei :

Pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen

26 mei :

Verkeerspark + behendigheidsparcours op school
3de kl. : Vredeshuis + Gravensteen

27 mei :

Verkeerspark + behendigheidsparcours op school

30 mei :

5de lj. : wandeling natuurleerpad

31 mei :

3de graad : schoolreis Pairi Daiza + Technopolis
1ste en 3de kl. : De Kaaihoeve

9 juni :

20 u. : vergadering schoolraad

19 juni : Schoolfeest
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23 juni :

20 u. : vergadering oudercomité

27 juni :

2de kl. : medisch onderzoek
Fietsdag 5de en 6de lj.
Proclamatie 6de lj. + afscheidsreceptie

28 juni :

2de lj. : schoolreis zee

29 juni :

Doe-aan-sportbeurs 6de lj.

30 juni :

Perioderapport 6 + Jaarrapport
SANGRIAFESTIJN georganiseerd door het oudercomité

Henk Ballet
Kinesitherapeut
Ouwegemsesteenweg 102
9750 Ouwegem
09/384.54.63

