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Alweer een schooljaar voorbij…
Tijd om even terug te blikken…
Het voorbije schooljaar was alweer rijkelijk gevuld. Voor sfeerbeelden van klas- en
schoolactiviteiten kan u terecht in deze schoolkrant of op de website van de school
( www.gvbhuise.be ).
Op het vlak van het bouwproject werden de afgelopen periode belangrijke stappen
gezet. Begin maart werd de bouwaanvraag ingediend. We mochten reeds
vernemen dat er tijdens de periode van het openbaar onderzoek geen bezwaren
werden ingediend bij de gemeente. Nu is het afwachten tot de bouwvergunning
wordt afgeleverd. Op woensdag 11 mei werd de aankoopakte voor het oude
kloostergebouw ondertekend en ondertussen stelt de architect alles in het werk
om tegen 1 juli het bouwdossier bij de subsidiërende overheid Agion in te dienen.
Positief nieuws dus….
Nog meer goed nieuws… Op vrijdag 29 april kwam er een mailtje binnen dat onze
school werd geselecteerd als één van de winnaars van het project “Pimp je
speelplaats”… een subsidie van € 4000 en de begeleiding door een coach om van
de speelplaats een groene, gevarieerde speelplek te maken. Dankjewel aan de
werkgroep die een doordacht dossier opstelde. Dankjewel aan Domien en de
acteurs voor het prachtig filmpje…

Tijd om “dankjewel” te zeggen…
Dankjewel aan de leerlingen voor hun inzet. Iedereen, van de eerste kleuterklas tot en met het
zesde leerjaar, heeft alweer volgens eigen kennen en kunnen zijn of haar beste beentje voorgezet om
er ook dit schooljaar het allerbeste van te maken.
Voor onze zesdeklassers is hun loopbaan op onze school afgelopen.
Op 1 september gaan voor hen de deuren van het secundair onderwijs open.
Wij wensen hen alvast heel veel succes toe en hopen hen op één van onze
volgende activiteiten nog eens terug te zien…

Dankjewel aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school. Een
extra woord van dank aan alle ouders die zich op één of andere manier
vrijwillig engageerden om onze schoolwerking te ondersteunen…

Dankjewel aan alle personeelsleden voor hun dagelijkse inzet voor onze kinderen en voor de
school.
Voor ons allemaal wenkt nu de vakantie…
Tijd om te genieten en tot rust te komen zodat we er in september
opnieuw met volle energie tegenaan kunnen gaan.

Prettige vakantie !
Mia Van Steenkiste

Pagina 4

Schoolkrant VBS Huise

Een kijkje in de 1e kleuterklas
Tikke, tokke, tei… de kip legt een ei!

Alle kleuren van de regenboog…

Mie, moe, mama, lieve, lieve mama …

Papa is mijn superheld!
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Op de grote boerderij, staan veel koeien in de wei!

Uitstap naar de Kaaihoeve
We gingen op bezoek bij Wiebel en Kriebel op de Kaaihoeve.
Wiebel, de zonnebloem was jarig en Kriebel, de bij
organiseerde een echt feestje!
Daarbij had hij wel onze hulp nodig.
Wij moesten op zoek gaan naar blaadjes, takjes, stenen,
hooi, water en aarde om daarvan een lekkere
verjaardagstaart te maken! Wiebel kreeg ook een mooi
cadeautje. Hij kreeg van iedereen een beetje aarde voor
in zijn nieuwe bloempot.
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De 2e kleuterklas
Naar de boerderij
De oma en opa van Xander en Wout Lammens wonen op
een boerderij. Onze kleuters waren dan ook heel blij met
het voorstel om eens op bezoek te gaan.
Met z'n allen op de
bus en weg waren
we. Op de
boerderij zagen we
heel veel koeien en
kalfjes. We
mochten helpen
om de kalfjes eten
te geven.
We zagen hoe een
koe wordt
gemolken en hoe
ze na het melken
terug naar de
weide gaat.
We mochten in
een grote tractor
zitten en
rondrijden met
fietsjes, steppen
en tractors.
De mama had voor
iedereen een potje
pudding gemaakt
met verse melk
van de koetjes
Lekker, lekker!
Smullen van radijsjes
Eindelijk waren de radijzen groot
genoeg om te oogsten.
Voorzichtig trokken we de grote
uit. De groene blaadjes werden
verwijderd en de radijsjes
gewassen.
Met een scherp mesje sneed de juf
ze in hele dunne schijfjes. Enkele
kleuters smeerden broodjes met
platte kaas en belegden ze met de
radijsjes.
En nu proeven van het pittige
aperitiefhapje.

Pagina 7

Schoolkrant VBS Huise

Kleutervoetbal
Eindelijk mooi weer.
Zoals beloofd mochten al de voetballertjes hun
voetbalkleren en schoentjes dan eens meebrengen.
Wie niet graag voetbalt mocht supporteren.
We speelden België tegen de andere. Heksemie kwam
meespelen met België.
Het was super om te zien hoeveel gedreven
voetballertjes er in onze klas zitten.

Kleuters naar het circus
Circus "PEPPINO" slaat zijn tenten op in Ouwegem.
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3 OP EEN RIJ
leuk om te maken, leuk om te spelen
wat heb je nodig ?
- een blad of karton(dit is steviger)
- stift, schaar en meetlat
- 6 pionnen ( 2 keer 3 dezelfde)
vb. 3 rode en 3 blauwe dopjes van flessen.
3 grijze en 3 witte steentjes
1. Maak van het blad een vierkant en verdeel het in 9
gelijke hokjes.
2. De twee spelers nemen elk 3 dopjes van dezelfde kleur.
3. Om beurt leggen de 2 spelers 1 dopje ergens in één van de 9 hokjes.
4. Het is de bedoeling om zo vlug mogelijk je 3 dopjes op een rij te leggen.
5. Wanneer al de dopjes op het spelbord liggen en je hebt nog geen 3 op een rij,dan mag je om beurt
één dopje verplaatsen naar een leeg hokje.
Wie het eerst zijn 3 dopjes op een rij heeft, is gewonnen.
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WANTED…
Pss… Wisten jullie al dat we “Pimp je speelplaats” wonnen?
Met de centen die we kregen, willen we van onze speelplaats
een groene oase vol speel- en experimenteerkansen maken!
Tolt je hoofd van ideeën?
Heb je groene vingers?
Kriebelt het om de handen uit de mouwen te steken?
Heb je stammen, planken, stenen,… te veel?
Weet jij van wanten bij graafwerken?
Laat je graag je spieren rollen?
Samen kunnen we ervoor gaan!
Contacteer ons “Pimpteam”:
speelplaats.vbshuise@gmail.com/ Facebook: "Pimp je speelplaats: VBS Huise"
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De 3e kleuterklas
Nestkastjes maken voor moederdag.
Tikke takke tuisje, we maken voor mama een vogelhuisje!
Zwoegen , zweten, timmeren, schilderen, we doen hard ons best.
Hopelijk komen er veel vogeltjes wonen in mama’s nest.

Welkom ridders en jonkvrouwen in ons kasteel!
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Wat onze papa allemaal kan!
Van buschaffeur papa Jan kwamen we te weten wat een gelede bus, een ontwaarder en een reispas
is .Hij vertelde ons ook welke talenten je moet hebben om buschauffeur te worden.
Wij oefenden alvast de knepen van het vak met onze zelfgemaakte lijnbus.

Chefkok papa Frederick verklapte ons zijn keukengeheim om eitjes te
pocheren.
Van ons kon hij de gouden lepel verdienen, want voor zijn kookkunst,
gezelligheid en gastvrijheid kreeg hij van ons allemaal tienen!
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Het 1e leerjaar
Lentewandeling
Elk jaar maken we een flinke natuurwandeling in
de gemeente van onze school. We gaan op stap
met een gids van de Kaaihoeve die ons heel wat
kan vertellen over de natuur. We vertrokken aan
Meuleke ’ t Dal, een staakmolen net als de molen
die we zien staan vanuit de klas. Het was wel een
natte uitstap maar toen we moeder eend haar
eendjes konden redden uit de riool voelden we ons
echte super helden!

Boomwhackers
Ook dit jaar kregen we opnieuw een aantal mooie
activiteiten aangeboden door de extra middelen
die we krijgen van Creakindo. Dit jaar hebben we
gekozen om de muzische kant op te gaan en we
leerden speciale buizen kennen… boomwhackers.
De buizen hebben allemaal felle kleuren en een
andere toonhoogte. Door ermee te slaan of te
tikken krijg je geluiden. Met deze geluiden gingen
we met de klas een lied spelen. Zeer fijn!

WO
Bij het thema Drip, drop, drup hebben we
vooral water leren ontdekken. We vertrokken
vanuit een wandeling in en rond de school en
gingen zoeken waar er water te vinden is. We
vonden wel veel soorten water; leidingwater,
regenwater, heel vuil water en gezuiverd water.
Aan de fontein in de Driesstraat hebben we
kunnen genieten van lekker fris water. Water
drinken is heel gezond en af en toe een extra
smaakje toevoegen uit de natuur moet kunnen.
We hebben onze eigen vlierbloesemsiroop
kunnen maken en proeven.
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Fietsen op school
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen we onze
fietsvaardigheden trainen op school. Onder leiding
van een agent maken we kennis met verkeersborden,
de rijrichting enz. Dan gaan we met onze fiets het
parcours op… iedereen doet heel goed zijn best maar
af en toe was er wel een spookrijder of een wegpiraat
aan het werk!

Naainamiddag
Reeds enkele jaren maken we met
een aantal vrijwilligers kledij voor
de kinderen die ze dragen tijdens
het optreden op ons schoolfeest.
Ook dit jaar was het een heel
gezellige namiddag waar veel
werk is verzet! Een 3 – tal mama’s
wisten wat de verschillende
klassen nodig hadden en
bedachten enkele patroontjes, zo
kon de fantastische naaiploeg van
oma’s en mama’s onmiddellijk aan
het werk. Mutsen, dassen, rokken,
mantels, kleedjes en noem maar
op… onze naaisters kunnen echt
alles!
Bij moeilijke opdrachten was er
echt teamwork om alles tot een
goed eind te brengen. Een
welgemeende dank je wel aan
de helpers!
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Het 2e leerjaar
Workshop drama tweede leerjaar
Bij Veerle De Rave leerden we gevoelens tonen met ons hele lichaam. We mochten ook een verhaal
uitbeelden. Het was echt grappig.

Workshop boomwhackers tweede leerjaar
Boomwhackers zijn fel gekleurde buizen, die elk gestemd zijn op een specifieke toon. Hierdoor kan je
in groep melodieën maken, bekende liedjes spelen, zelf melodieën componeren,……. Gezellig samen
musiceren, dat is tof !

Pagina 15

Schoolkrant VBS Huise

Het 3e leerjaar
Daguitstap met het derde leerjaar naar Gent

Op donderdag 21 april 2016 zijn we naar Gent geweest. We bezochten eerst naar “de school van
toen”. Er was een strenge juf en dat was nodig voor ons! We kwamen binnen en moesten onze
schoenen uitdoen en klompen aantrekken. We moesten ook een zwarte jas aandoen en dat was
grappig. In de namiddag gingen we op stap met gids Nele. We zijn ook naar de Sint-Baafskathedraal
geweest. We kregen per twee een kaart en op
die kaart stond een foto die we moesten
zoeken. Dat was heel leuk. We kwamen ook
voorbij het Gravensteen. Gids Nele vonden we
allemaal een hele toffe gids.

Zaaien en planten in de moestuin

Een paar weken geleden gingen we aan de slag in de
moestuin aan Home Vijvens.
We mochten zaaien en planten: verschillende soorten
grassen en klavers, aardappelen, bieslook, peterselie,
munt, radijsjes, kervel, look, stengelajuin,… We
kregen o.a. hulp van Aimé.
We vonden dit super leuk. In het najaar –wanneer we
in het vierde leerjaar zitten- gaan we deze gewassen
oogsten. Want leren we over de voedingsgewassen
van de koe en ook over boter. We kijken er al naar
uit!
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Het 4e leerjaar A
Knutselen voor vaderdag bij Barbara Cnockaert, de mama van Jente Paelinck .
Op 7 juni mochten we op bezoek bij Barbara voor een workshop rond drukken.
We maakten een kaartje voor vaderdag.
We moesten een tekening mee doen in verband met papa.
Eerst moesten we de tekening natekenen in grove lijnen.
Dan moesten we er over gaan met alcoholstift .
Daarna moesten we de tekening met potlood overtekenen op isomo en inkerven in het isomoplaatje.
Dan moesten we naar buiten, naar de mama van Jente want die ging met een verfrolletje over het
isomoplaatje.
Tenslotte drukten we onze stempel af op een gekleurd blaadje. Wat een mooi resultaat !
Het was heel mooi weer en we mochten ook nog wat buiten spelen.
Hopelijk waren onze papa’s blij met ons werkje !
Jonas en Jente

Schoolkrant VBS Huise
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Kamiel, de vogel
Mijn papa was aan het werken aan een huis dat we gaan verhuren. In de schouw van het huis vond
hij een kuikentje van een kauw. Ik mocht het verzorgen en tam maken.
Dat ben ik nu aan het doen. Hij is al heel tam. Hij heet Kamiel en het is echt een schatje. Kamiel
was blind en kaal maar nu heeft hij al mooie veren en prachtige ogen.
We proberen nu om hem te laten vliegen. We weten nog niet of het
een jongen of een meisje is. Hij/zij mocht mee naar de klas,
iedereen vond hem te gek !
Groetjes van Lore
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Klas 4A brengt een bezoekje aan het Europees Cartoon centrum.
Eerst kregen een beetje uitleg over een aantal cartoons
en dan was het aan ons !
We kregen 3 blaadjes om in te vullen.
Na een tijdje werden we in groepjes verdeeld.
Bij het 1ste groepje moesten we naar buiten . Daar kregen we een klein briefje waar een woord op
stond vb. ‘zeespiegel’ en dan moesten we dat uitbeelden en de anderen mochten dan raden wat het
woord was.
Bij het 2de groepje mochten we een dier natekenen maar dan zonder de details. En de andere helft
van het groepje moest raden welk dier het was.
Bij het 3de groepje mochten we naar een drukke cartoon kijken.
Zo waren er 3 cartoons. Na de 3 cartoons kregen we bij elke
cartoon 4 vragen. Wie had goed gekeken en onthouden ?
Bij het 4de groepje mochten we in een tekstballon een grappige tekst schrijven bij een cartoon van een
varken.
Ten slotte mochten we naar de laatste opdracht.
Daar moesten we groepjes maken van cartoons die bij elkaar horen. We moesten ook achterhalen
waarom die cartoons bij elkaar hoorden.
Nadien kregen we een drankje.
Het was een hele leuke namiddag !
Emmeline & Amandine

Doorheen dit krantje kan je verschillende cartoons terugvinden die
4A tijdens de taalles heeft aangevuld met leuke tekstjes.
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Het 4e leerjaar B
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Het 5e leerjaar
Natuurleerpad: de Grootmeersen
Op maandag 30 mei gingen de kinderen van het 5de leerjaar op natuurleerpad te Zingem.
We gingen met de bus naar de Grootmeersen. Jammer, maar het was echt regenweer!!!
Doch, we waren er op voorbereid. We hadden allemaal laarzen, lange broek en regenjassen aan.
Maar sommige waren hun laarzen vergeten en moesten terugkeren op hun turnpantoffels.J
We kregen allemaal blaadjes en we moesten de dingen tekenen die we in het noorden, oosten, zuiden
en westen zagen. Dan gingen we een boom meten zonder er in te kruipenJ. We moesten een L maken
met onze vingers en onze duim op onze neus zetten tot dat onze wijsvinger aan de top van de boom
kwam. En dan moesten we met een rolmeter van 10 m tot aan de boom stappen, ongeveer 3 keer.
Dan leerde onze gids ons bootjes maken van rietbladeren, het is te ingewikkeld om uit te leggen.
Nadien mochten we planten opzoeken. We kregen 2 rebussen en moesten ze oplossen. De 1ste rebus
was de plant zelf, de 2de was waarvoor het vroeger werd gebruikt. Een voorbeeld:
veldzuringàdarmspoelen. Nu moesten weer stappen door velden, lang gras… We waren terug aan de
post, maar oei de bus stond er nog niet. Dus wij helemaal gestapt, van aan de Schelde tot aan de kerk
in Zingem tot dat we ergens konden schuilen. Dan nog een dikke 10 min wachten en eindelijk was de
bus er.
Het was een leuke dag, alleen jammer van het weer

Emiel uit het 5de leerjaar
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Bruggen bouwen
Hallo wij zijn kinderen van het 5de leerjaar.
Wij hebben over bruggen geleerd en er zelf gebouwd.
We hebben veel soorten bruggen gebouwd bv. hangbruggen, tuibruggen, ophaalbruggen,…
Iedereen bracht hopen materiaal mee bv. Hamers, zagen, hout, karton, nagels, …
Heel de klas werd in groepjes van 2,3 of 4 verdeeld.
Elk groepje maakte een andere brug.
Iedereen was opgewonden.
Het waren super leuke dagen.
Einde
Achiel en Henri
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Schoolreis

De 3de graad ging op 31 mei naar Paira Daiza
Eerst mochten we in groepjes van 2 of 3 het park verkennen.
Dan hebben wonderlijke dieren gezien zoals : giraffen, olifanten, koala’s, panda’s, leeuwen,…
Dan ging de eerste groep naar roofvogels kijken met en gids.
De tweede groep ging naar de reptielen en spinnen kijken ook met een gids.
En de derde groep ging naar de Afrikaanse dieren gaan kijken,(met een gids) zoals: leeuwen, apen,
stokstaartjes, hyena’s , ...
Daarna mochten we weer dieren gaan bezoeken in groepjes van 2 of 3.
Tot slot gingen we naar de roofvogel show .
Het was SUPER leuk en de dieren waren heel mooi. We hopen dat jullie het ook mogen doen!

 Femke en Gilles vw 
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De VRT-gebouwen te Brussel
In april zijn we naar de VRT in Brussel geweest.
We zijn met de gids naar allerlei locaties geweest.

Als eerste zijn we naar de MNM studio geweest,
Daar hebben we vragen gesteld aan Eva Daleman.
Daarna zijn we naar de Ketnet studio geweest, het was kleiner dan dat we dachten.
Dan zijn we naar de Sporza studio gegaan, daar hebben we uitleg over camera’s enz. gekregen.
We gingen naar de weerstudio en we mochten zelf weervrouw/weerman spelen.
We deden grappige dingen met kleuren zoals: als je op een blauwe box ligt dan zweef je precies.
Daarna zijn we naar de regiekamer geweest, daar hebben we veel uitleg over tv-programma’s
gekregen.
Dan zijn we naar allerlei opnamelocaties van tv-programma’s geweest.
Daar hebben we allerlei dingen geleerd over de opstelling van de camera’s, de micro’s, …
In de namiddag bezochten we ook nog het stadscentrum van Brussel met natuurlijk een bezoekje
aan Manneke Pis.
Het was superleuk en we hebben veel bijgeleerd.

Xxx Kate en Ona xxx
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Werelderfgoeddag
In April gingen we naar het gemeentehuis in Zingem. Daar werden we rondgeleid in de
tentoonstelling met als thema : rituelen en gewoontes van nu en vroeger…

Hans, de bibliothecaris gaf ons een leuke rondleiding. We gingen eerst naar het ritueel de geboorte
dan is het de gewoonte om kaartjes en doopsuiker uit te delen. Als tweede gingen we naar een
slaapkamer om een boekje voor het slapen en je knuffel vast te pakken . Dan heb je ook de eerste
communie en het Vormsel soms krijg je een cadeau . Er was ook een kamer over vader- en
moederdag , het ritueel is dat ze een cadeau krijgen ! Bij Sinterklaas is het de gewoonte om je
schoentje te zetten bij de schoorsteen en dan komt de Sint en zwarte piet een cadeau brengen…
Dit was het artikel van Sanne en Hannelore over rituelen en gewoontes.

Werking van bib : uitleg de bibliothecaris Hans

We gingen met het 5de lj naar de bib en kregen een rondleiding.
We leerden over verschillende boeken bv. boeken voor volwassenen, kijkboeken, strips voor
volwassenen, aardrijkskundige boeken, leesboeken, encyclopedieën, kookboeken, moppenboeken,…
Na de rondleiding kregen we een kaartje met een nummertje of een titel van het boek.
Toen moesten we het boek intikken in de computer en het zoeken in de bib, dat was leuk!
Op het einde mochten allemaal een boek kiezen om het mee te nemen naar huis.
!einde!
Chloë en Astrid xxx 
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Het 6e leerjaar
Binnenkort trekken de zesdejaars de deur van VBS Huise voorgoed achter zich dicht. Maar welk
moment staat voorgoed in hun geheugen gegrift?
Het schoolfeest! Elk jaar is het schoolfeest. Eerst de barbecue en dan de voorstelling van alle
leerlingen. Van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar. Met altijd een leuk thema en veel kleur op
het podium.
Karel
Zeeklas en bosklas #supertof
Frietjes op de laatste schooldag
Muziek op vrijdag
Superleuke klas
Liefste juffen: allemaal
Liefste meesters: meester Kris en meester Robbe (turnmeester)
De kleuterklas was echt super! Als ik mocht, zou ik teruggaan.
Karbonkel in het eerste leerjaar: supereng, maar wel tof!
Zwarte piet mogen zijn in het zesde.
Esther
Ik ga nooit mijn beste vriendinnen vergeten. Ook niet dat Stef ooit eens een dode vis op de mond
heeft gekust. De leuke momenten in de klas als we aan het lachen waren zal ik ook nooit vergeten.
Matisse
De leuke leerkrachten van dit schooljaar. Ik zal alles nooit vergeten, behalve de toetsen.
Robbe
Ik ga mijn leuke vriendinnen nooit vergeten. De lieve juffen en leuke meester ga ik ook niet
vergeten. Al de grappige dingen die gebeurd zijn. Dat Basiel aan de meisjestafel zat als enigste
jongen.
Britt
Ik ga nooit vergeten dat meester Kris op de kast schrijft. Dat we in de eetzaal altijd heel hard
gelachen hebben. Dat mijn vork gevallen was, maar eigenlijk niet gevallen was. Dat ik op zeeklas
in de avond veel te veel tabasco op mijn spaghetti had gedaan. Dat Basiel in het eerste leerjaar als
enigste jongen van de klas aan de meisjestafel zat en hij plooide altijd de vorken en de lepels.
Kato VDM

Wat ik zeker ga onthouden van de voorbije jaren zijn de mopjes van Meester Kris, de voetbal op de
bonte avond van bosklas en het overheerlijke eten op zeeklas (vooral de macaroni) en zo voort…
Xxx Cato M.
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Alle leerkrachten ga ik onthouden. Ook Trollemien en Ukkupuk. Juf Mieke, juf Isabelle, juf Katrien,
juf Annick, juf Gert, juf Kathy, juf Elke en meester Stijn, meester Kris, juf Anke, juf Julie en juf
Karlien. Al die juffen en meesters ga ik ook nooit vergeten. En natuurlijk niet te vergeten: Els en
Chantal, juf Mia, juf Nadine en ook Marleen, Annick en Christel. Bedankt iedereen!
Gts Leontine
Bij juf Dorine heb ik leren schrijven.
Bij juf Ann heb ik de tafels geleerd.
Bij juf Elke heb ik alles herhaald.
Bij juf Ann heb ik geleerd om te knutselen.
Bij meester Kris heb ik geleerd te lachen.
Bij juf Karlien heb ik alles herhaald.
Paulien

Ik zal bosklas nooit vergeten! Het was super! Vooral dat er een bos omheen was en ook dat ik met
Lena, Armanthe en Leontine mocht samen slapen.
Lies
Ik zal nooit vergeten hoe goed meester Kris me heeft geholpen voor wiskunde. Ook bosklas en zeeklas
was super! Het grappige jaar met juf Elke. Toen we naar Pairi Daiza gingen met het 5de en 6de, dat
was ook ook onvergetelijk. En als laatste natuurlijk mijn eerste schooldag in het 1ste leerjaar!
Savannah

Toen ik nieuw was en iedereen mij verwelkomde. En de dag daarna was het uitstap. Juf Karlien die
zo lief voor mij was en juf Elke ook.
Kiata
Elke vrijdag is muziekdag!
Elke vrijdag is super!
Dansen op muziek, babbelen, spelletjes…!
Supertof met je vrienden en vriendinnen!
Ik ga mijn vrienden nooit vergeten!
Lani
Dat ik mr. Venkel heb mogen spelen. Dat het filmpje dan zelfs in de krant is gekomen.
Emile
De leuke jaren met alle leerkrachten gaan mij altijd bij blijven. Zeeklas en bosklas vond ik ook heel
leuk. De schoolreizen waren ook super.
Jelle
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Onze spreekbeurt bij juf Elke dat we de slappe lach hadden. Alle daguitstappen waren altijd top! En
natuurlijk zeeklas en bosklas.
Jasper
Bij juf Elke moesten Jasper, Florian en ik een reclamespotje maken en we verkochten
KAA Gent-spullen. Elke keer kregen we de slappe lach, we zijn minstens 15 keer opnieuw begonnen.
Het is dan toch gelukt om het voor te stellen. We hebben ons te pletter gelachen bij juf Elke.
Quinten
Zeeklas vond ik superleuk omdat ik graag aan de zee ben en juf Kathy Bauters vond ik ook leuk en
dat we elke avond spelletjes speelden was super, ik zal deze tijd nooit vergeten!
Armanthe
Ik wil alle juffen bedanken voor mijn 9 jaar hier op school, maar vooral toch de juffen die mij
les hebben gegeven: juf Mieke, Isabelle, Katrien, Kathy, Annickk, Gert, Elke, Stijn, meester
Kris, juf Karlien, Arnoud, Julie, Anke, Kathy en juf Isabelle! Maar ook aan juf Mia en Nadine!
Lena
Ik ga de moppen en grapjes van juf Elke niet vergeten. En al de hulp die ik van haar kreeg.
Meester Kris: leuke, grappige meester, hij deed ons veel lachen met grapjes. Ik vind hem de leukste
meester.
Stef
Zeeklas: ik vond het leuk om tegen de wind te leunen en dennenappelgevecht te doen met andere
scholen.
Baptiste
Zeeklas: we hebben toen dennenappelgevecht gedaan met andere scholen en dat was leuk, al die
blauwe plekken
Jaro
Zeeklas, bosklas,veldloop, meter en peterloop, schoolfeest, alle juffrouwen en meester.
Het allereerste dat ik nooit zal vergeten is zeeklas.
Basiel

De spreekbeurt bij juf Elke over Buffalo en we kregen de slappe lach, daardoor zijn we 10 keer
opnieuw begonnen.
Bosklas, zeeklas en schoolreizen.
Florian
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Agenda
Volgende activiteiten zijn reeds gepland voor de maand september.
Deze kalender is zeker nog niet volledig ! Via “Prikbord” houden we jullie verder op de hoogte !
1 sept.

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

13 sept.

Infoavond voor het lager ( alle klassen behalve 1 ste lj. )

14 sept.

Luizencontrole

16 sept.

STRAPdag

21 sept.

Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen

22 sept.5de lj.

Toneel “Rakelings”

22 sept.

Infoavond voor het 1ste leerjaar

27 sept.

Scholenveldloop

Pedagogische studiedagen 2016 – 2017
21 sept. – 23 nov. – 3 mei
Lokale verlofdagen 2016 – 2017
3 okt. – 3 feb.

Henk Ballet
Kinesitherapeut
Ouwegemsesteenweg 102
9750 Ouwegem
09/384.54.63
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