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In memoriam…

Etienne Dhaenens (1946 - 2017)
Etienne was er voor heel de school. Hij stond altijd klaar om de school te helpen. Als er een boom gesnoeid moest worden
en meer. Hij hielp ons bij het muurklimmen op sportdag in Brakel, bij de fietstochten en bij strapdag.
Maar Etienne werd ziek en hij werd niet beter. Tot hij op een woensdagmorgen is gestorven.
We zullen hem missen!
Sem

Lieve Etienne,
Wat zullen we jou missen …
Jouw leuke grapjes…
De briefjes die je kwam uitdelen van de
voetbal…
Als enthousiaste begeleider bij de fietstochten…
Het zwieren aan het touw bij muurklimmen. Iedereen wou eens bij jou komen klimmen omdat we wisten dat je
ons als een aapje in de lucht liet vliegen…
Nooit meer helpen afdrogen in de refter ( wat wel een grappig zicht was…)
Je stond steeds klaar om ons te helpen…
Een dikke afscheidsknuffel van ons allemaal…
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Winnaar Kaas-& Breugelfestijn
“Inschatten gewicht kaas”
Gefeliciteerd Jo Polfliet! Hij schatte de kaas op 2,721kg.
Het uiteindelijke gewicht was 2,748kg.
Een verschil van slechts 27 gram!

Schoolkrant VBS Huise

Pagina 5

Beste ouders,
Met de paasvakantie in het vooruitzicht zijn we hier met de tweede editie van de schoolkrant
2016 – 2017. Het tweede trimester was weer druk gevuld met tal van activiteiten en uitstappen. Verslagen en foto’s hiervan vind je verder in dit krantje.
De werkgroep “Pimp je speelplaats” heeft de laatste weken niet stil gezeten. Tijdens de kerstvakantie werd het “bosje” speelklaar gemaakt. Nadien voerden de leerlingen er zelf
gehakseld hout in, zodat de voetjes, ook bij vochtiger weer, mooi droog blijven.
Tijdens de krokusvakantie en de weekends erna werd er werk gemaakt van de speelheuvel,
een prachtige realisatie die een grote meerwaarde voor onze speelplaats betekent.
Een grote dankjewel aan alle helpers is hier zeker op zijn plaats….

Het derde trimester staat voor de deur en voor de leerlingen van de
2de en 3de graad wordt dit ongetwijfeld speciaal. De openluchtklassen – zeeklas voor de 2de graad en bosklas voor de 3de graad – vinden
plaats in de komende weken en zijn een sterk staaltje van realiteitsgebonden onderwijs.In de weken vooraf worden heel wat
voorbereidende lessen gegeven zodat de leerlingen ter plaatse de
geleerde inhouden kunnen observeren, proefondervindelijk ervaren,
manipuleren… zonder het aspect GENIETEN uit het oog te verliezen.
Zowel HOOFD, HART als HANDEN staan centraal tijdens deze week.
Hopelijk hebt u reeds de datum van ons schoolfeest, nl. zondag 18 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 dinsdag 18 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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De 1e kleuterklas

We

de natuur!

We spelen graag buiten in de natuur! In ons speelbosje kunnen we naar hartenlust spelen,
klimmen, kampjes bouwen, de seizoenen ontdekken en zoveel meer! Na de krokusvakantie
kregen we nog een flink stuk speelplezier bij! Onze speelheuvel… we klimmen, glijden,
klauteren en kunnen diepe putten graven of ons verstoppen in de buis. Onze kinderen
vinden het ook heerlijk om de natuur te ontdekken in de buurt van de school. Regelmatig
gaan we op stap naar de molen. In het veilige straatje kunnen we schatten verzamelen en
de natuur zien veranderen bij elk seizoen. Wat is het fijn een plattelandsschool te zijn!
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De 2e kleuterklas
MET ONZE KLEUTERS NAAR EEN CONCERT
Wat spannend!
Voor heel wat kleuters was deze uitstap een allereerste kennismaking met een
optreden in een grote zaal.
De rode klapstoeltjes waren op zich al een hele belevenis.
Niet makkelijk hoor…als je rechtstaat klappen die vanzelf terug dicht. Dus
konden we best blijven zitten.
Dan gingen de lichten uit in de zaal en hoorden we muziek.
Die kwam uit een doedelzak en uit een accordeon.
Whaaaw … dat hadden velen nog nooit gezien en gehoord.
Er werd ook gedanst met poppen aan touwtjes en poppen op stelten.
Enkele kleuters mochten zelfs op het podium om mee te dansen.
Het was een mooi concert.
Onze kleuters genoten van het hele gebeuren.
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De 3e kleuterklas
Een nieuwtje uit onze klas is onze nieuwe juf Lindsay. Zij vervangt juf Katrien tijdens haar
ziekteverlof. Enkele kleuters maakten een tekening
van hun juf.

Daarnaast werd ook onze speelplaats grondig aangepakt. Danzij het initiatief van “Pimp je
speelplaats” en de vele helpende handen hebben wij er op onze school 2 leuke plekjes bij
namelijk het speelbosje en de speelheuvel.
Onze kleuters zijn alvast heel enthousiast! Enkelen van hen maakten hier een mooie tekening van.
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Op donderdag 23 februari gingen wij met onze teddy beer naar het Teddy Bear Hospital te
UZ Gent.
Alvorens we naar het ziekenhuis gingen , mochten we eerst in de klas een tekening maken
van onze beer en aanduiden waar onze beer pijn had. Sommige beertjes hadden hun poot gebroken, pijn aan hun hartje, pijn aan hun oor of aan hun rug …. Enz.
Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis mochten we een kijkje nemen in een echte ambulance. Daar lieten ze ons van alles zien We mochten zelfs eens op het bed zitten, het bed
werd dan naar de andere kant van de parking gereden en terug.
Daarna gingen we naar binnen en was het tijd om onze teddy beer te opereren of te verzorgen. We werden hierbij geholpen door lieve dokters. Eerst maakten we een foto van de
botjes in onze teddy beer. Samen met de dokter analyseerden we de röntgenfoto en konden
we goed zien waar onze beer iets gebroken had. Andere beren kregen onmiddellijk al een
spuitje in hun poep en een grote pleister erop. Maar voordat we aan de slag konden gaan,
mochten we eerste een echte operatieschort aandoen, een masker, handschoenen en een netje voor onze haren. Het leek wel of we echte dokters waren!

Nadat onze beertjes terug genezen waren, keerden we terug naar de school.
Wat een fijne en leerrijke voormiddag.
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Elk jaar is er op onze school een grootouderfeest. Dit schooljaar stond een toneel op de planning met aangepaste dansjes. De voorstelling ging door in de kerk van ons dorp. De kleuters brachten een warm verhaal bij het begin van de lente. Roos maakt mooie kleertjes voor
alle elfjes maar wanneer ze eindelijk aan haar eigen jurk begint is ze heel moe en valt ze in
een diepe slaap. Gelukkig zijn er veel lieve dieren en vriendinnen van Roosje die flink
samenwerken om een mooie jurk te maken voor Roos.
Na de voorstelling konden de grootouders bijpraten bij een kop koffie en een stukje taart.
Als afsluiter kwamen de grootouders hun kleinkinderen ophalen in de klas en was er de
mogelijkheid om even rond te kijken.
Langs deze weg willen we ook nog eens alle helpers bedanken… Dankzij jullie
hulp was het opnieuw een fijn feest!
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Het 1e leerjaar
Veerle Derave op bezoek in onze klas.
Onlangs mochten wij Veerle Derave verwelkomen in onze klas. Veerle is illustrator. Ze
maakt heel leuke tekeningen bij kinderverhaaltjes. Zelf schreef ze ook een boek, ‘Taart
voor mama’. Ze vertelde ons hoe het idee voor haar boek is ontstaan en welke stappen er
werden genomen vooraleer het boek in de winkel terecht komt. We vonden het heel boeiend
en ook wel grappig.

Als afsluiter van de workshop,
tekende Veerle een leuk figuurtje op
het raam.
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Het 2e leerjaar
De speelheuvel
Veel mama’s en papa’s hielpen in het
weekend aan de speelheuvel. Ze hebben
het mooie trapje gemaakt van takken, de
staptegels en de leuke glijbaan. Aan de
zijkant maakten ze ook een zandbak. Super leuk om er op te mogen spelen!
Iedereen zit ook gezellig op de boomstammen ernaast. De speelheuvel hebben ze
ook mooi versierd met kleurrijke vlagjes!
Nu hebben we super veel plaats om te
spelen samen met het bosje. Bedankt!
Roxan De Bruyne, 2de leerjaar

Carnaval
In de namiddag vierden we carnaval. Bij
juf Ann speelden we spelletjes. Bij juf Yoline dansten we op just dance en bij juf
Annick maakten we een clown. Ik vond
het leuk.
Op het einde vierden we carnaval met de
hele school door een modeshow te doen.
Het was een leuke dag!
Fran Lauwers, 2de leerjaar

Sportdag Brakel
We gingen naar Brakel met de bus.
We deden heel veel spelletjes zoals hockey, touwtrekken, piramides bouwen, tikkertje slinger, … Sommige spelletjes
waren beneden en sommige boven. Na
een tijdje gingen we eten. Iedereen zat
aan één lange tafel. Alle spelletjes vond
ik leuk maar op het einde waren we allemaal heel moe.
Het was een leuke dag.
Hannah Lauwers, 2de leerjaar
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Het 3e leerjaar A
We tellen af naar de zeeklas!
De voorbije weken leerden we in onze klas heel wat bij over de zee! Daar heeft onze juf een
goede reden voor… we vertrekken binnenkort op zeeklas! Joepie!
We leerden over de delen van het strand bij eb en vloed, de schat aan schelpen op het
strand, de planten in en rond de duinen, de verschillende soorten wieren, de dieren op het
strand en in het water, de vissen, …
Veel van die nieuwe dingen willen we ook echt onthouden. Zo mochten we tijdens het
hoekenwerk deze leerstof oefenen. Per twee of in groepjes gingen we aan de slag. We bestudeerden de schelpen met behulp van een zoekkaart en tekenden deze schelpen over. Zo wisten we heel goed hoe ze eruit zagen. Sommige van die namen waren echt wel moeilijk (bv.
fuikhoren), anderen waren heel leuk (bv. wenteltrapje). Door zo in groepjes te werken en
elkaar te helpen, konden we ervaren hoe we het best een leerlesje aanpakken. Bij sommige
kindjes lukte het beter door luidop de woorden te zeggen, anderen konden het beter door de
woordjes te schrijven. We zochten ook informatie op over de dieren en mochten aan de klas
zo een diertje voorstellen.
Wij zijn er helemaal klaar voor! Het aftellen kan beginnen!

Het 3e leerjaar B
James Ensor
In de school kropen de kinderen van 3B in de huid van James Ensor. Samen met Rik Martin
(en zijn vrouw Roos Debrouwere) maakten de kinderen een masker van hun hoofd (in een
schilderij gestopt). Als dank hebben we nog 2 schilderijen gemaakt voor de familie op James
Ensor zijn wijze.
Ernest, Leonore en Ian
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Carnaval
We mochten verkleed naar school gaan.
We hebben wafels gegeten in de klas.
We hebben gedanst en gezongen en het was heel leuk.
We hebben frietjes gegeten op school en een modeshow gegeven.
Louise, Alica en Enia, 3e leerjaar B

De speelheuvel
We beleefden veel plezier met het
maken van de speelheuvel. Je
kunt zelf een parcours leggen en
verzinnen. Het is een natuurlijke
heuvel waar we veel plezier aan
hebben.
Er is een leuke zandbak en er
zijn 2 glijbanen.
Er is een klimboom en een zelfgemaakte trap.
We zaaiden gras en plantten
bloemen.
Julie, Fien en Lara, 3e leerjaar B

Zeeklas
We gaan van 24 april tot en met 28 april op zeeklas. We gaan logeren in het Reigersnest en
gaan een tochtje maken met de amfibieboot.
We gaan ook naar de Hoge Blekker.
Mary geeft ons opdrachten om stukjes van de schatkaart in te vullen en zo de sleutel van de
schatkist te vinden. We vullen altijd ons zeeklasboekje in.
Op vrijdag 28 april vertrekken we al terug naar school!
Mats, Ella en Ona, 3e leerjaar B

Zeeklas
In onze klas leren we over de zee.
We leren over schelpen. Er zijn er met 1 klep en met twee kleppen.
We hebben 15 verschillende soorten geleerd.
We hebben ook over eb en vloed geleerd.
We gaan immers binnenkort op zeeklas. JOEPIE!
Finn en Justyna, 3e leerjaar B
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NIEUWS 4 YOU
Redactie : de kinder en van de 4de klas Huise
Tornooi : tussen 4 vuren
Woensdag
8
februari
moesten we om 13 u in de
sporthal van Kruishoutem
zijn. Toen iedereen er was
begon de spanning te
stijgen. Er waren 6
ploegen. We moesten 4
wedstrijden spelen. De
eerste wedstrijd begon. Iedereen stond op zijn plaats.
We begonnen en maakten
direct een punt. Even later
was de wedstrijd gedaan en
we wonnen.

Alle andere wedstrijden
wonnen we ook, behalve
die ene wedstrijd. Het was
heel de tijd zeer spannend
en uiteindelijk was het
gelijkspel.
Toen rende iedereen naar
het scorebord.
We waren gewonnen van
alle 4des. Iedereen was
heel blij want we wonnen
het tornooi voor de tweede
keer op rij.
Gustaaf, Isaac, Baptiste

Bezoek aan het ziekenhuis
van Zottegem
Het bezoek aan het ziekenhuis
was verbazend. We leerden
veel nieuwe dingen. Pavel
mocht op de röntgenmachine
liggen. Die machine kon alle
kanten op. Er was een
hamertje dat klopte op Pavel
zijn buik. Maar dat was nog
niet alles. We zagen ook de
mug en ambulance en we kregen er veel informatie over.
We mochten één voor één de
ambulance in.

Elena en Gustaaf mochten hun
hartslag meten en bij sommige
kinderen mocht hun arm in het gips.
We mochten ook een citroen naaien
als voorbeeld van bij een echt mens.
Het was best tof. Op het einde van de
dag kregen we een koekje en drankje.
Met dank aan dokter Bart
Stien, Maxime, Louis

De Damiaanactie
De organisatie geeft elk jaar uitleg over de Damiaanactie in de zaal boven de bib. Ze verkopen dan
stiftjes. Met die stiften kan je mensen redden. Een
pakje kost 6 euro en als je er 7 verkoopt, red je een
mens. Ze geven ook uitleg over pater Damiaan.

Hij is geboren op 03/01/1840 en enkele jaren later
ging hij naar een eiland om mensen met lepra te
helpen. Hij ging daar zelf dood door lepra op
15/04/1889. Wel 1 miljoen mensen hebben nu nog
lepra en TBC.
Joran, Mauro, Owen
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NIEUWS 4 YOU
Redactie : de kinder en van de 4de klas Huise
Klasconcert : de cello
Er kwam een meneer ons
uitleg geven over de cello.
In de 16de eeuw werd de
cello uitgevonden door een
zekere
Tardieu
uit
Tarascon. Er zijn verschillende liedjes uitgevonden
om op de cello te spelen,
o.a. van Johann Sebastian
Bach. Die meneer die heeft
ook verschillende liedjes
van Johann Sebastian Bach
gespeeld voor ons.

We mochten er ook op dansen. Iedereen heeft zich
geamuseerd en zelfs de
juffen dansten mee. Op het
einde van de voorstelling
speelde hij zijn zelf uitgevonden stuk. Het was een
verhaal van een zeemonster
en zeemeeermin en we
mochten het vervolg verzinnen. Het was een leuke
voorstelling.
Sara, Mira, Hanne

Auteurslezing door Marc de
Bel
Op 15/02/2017 zijn we gaan
luisteren naar Marc de Bel in de
zaal boven de bib. Daar vertelde
hij een verhaal van toen hij klein
was en uit een boomhut was gevallen op zijn voorhoofd. We
luisterden ook naar het verhaal
van het boek : Het ei van oom
Trotter. Het verhaal was heel
spannend.
Alles met de bal
Op maandag 13 februari 2017
zijn we met de bus naar de
sporthal in Brakel geweest.
Wanneer we daar aankwamen
zat iedereen te bottelflippen.
De klas werd in groepjes
verdeeld. Iedereen kreeg een
nummer van 1 tot 4. In
verschillende zalen waren er
verschillende
balspelletjes.
Het waren allemaal rare
spelletjes.

Na 3 spelletjes was er een
pauze. Op het einde van de
dag zijn we teruggekeerd met
de bus. We zijn om 15.30 u
vertrokken naar school en we
waren 10 minuutjes voor de
bel ging terug.
Florian, Henri, Remi

Het verhaal is ontstaan in de klas
toen hij nog les gaf. Hij zei ook
dat er een nieuw boek is uitgekomen van Blinker en dat het na
de krokusvakantie in de winkel
gaat zijn. Hij zou het leuk vinden
als wij het zouden lezen.
Noa, Elena, Lana
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NIEUWS 4 YOU
Redactie : de kinder en van de 4de klas Huise
Langlaufen in Signal de Botrange
We verzamelden om 5.30 u 's
morgens met het 4de, 5de en
6de leerjaar. We zijn dan om
6 u vertrokken. We hadden
een klein beetje file. We
keken naar 2 films in de
heenrit. Na goed 3 uur rijden
waren we er. Eerst een koek
en zo eten en dan haalden we
ons langlaufgerief. Het was
daar even wachten. Het was
gehuurd gerief. Dan deden
we een lastig maar leuk parcours. Naar het einde toe kon
je kiezen voor de lange toer
die 6 km was of de korte die
ongeveer 4 km was. Pavel
had een natte jeansbroek
maar gelukkig konden we die
snel wisselen. Het was dan
middag. Veel kinderen hadden warme chocomelk of
soep mee.

Wie wilde mocht in de namiddag nog een kort parcours
doen of in de sneeuw spelen.
Veel kinderen kozen ervoor
om in de sneeuw te spelen :
glijden van de berg, met de
slee spelen. Remi zat met zijn
laars vast want het was er
moerassig met wel 1 m
sneeuw bovenop. We konden
ook in de sneeuw rollen. Dan
was het tijd om naar huis te
gaan. We hebben weer 2
films gekeken. Sommigen
hadden strips of een spelletje
mee.
Weer
veel
file
onderweg dus via een andere
weg waren we toch rond 20 u
terug. Hopelijk doen we dat
nog eens.
Gauthier, Feliz, Pavel
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Het 5e leerjaar A
Auteurslezing Antartica
Op maandag 20/02/2017 gingen we met de twee 5des
en het 6de leerjaar naar een auteurslezing van Johan
Lambrechts. Het ging over Antarctica en het was
MEGA tof.

Ik hoop dat ik ooit ook eens naar Antarctica kan
gaan. Het is er heel erg koud maar de natuur is er
prachtig. Het ijs is wel 4776 m dik dus je hoeft niet
bang te zijn dat je er door zakt. Er leven pinguins, en
die vind ik SUUUUUUUUUUUPER schattig. Er zijn
ook walvissen. Een ervan is zelfs eens onder het
bootje van Johan Lambrechts gezwommen. Dat moet
wel een heel avontuur geweest zijn. Ik denk dat je
als reisjournalist heel veel meemaakt. Misschien
word ik later ook wel reisjournalist!!

Op maandag 20 februari gingen we met 5A,5B en het 6de leerjaar naar de bib van Zingem.
Daar kwam Johan Lambrechts vertellen over zijn reizen. Zijn vrouw Hilde is een fotograaf
en had een paar super mooie zelfgetrokken foto’s meegebracht over de natuur in Antarctica.
We hebben veel bijgeleerd van verschilende soorten pinguins en dat België een belangrijke
rol speelde bij de eerste stappen op Antarctica. We hopen dat Johan en zijn vrouw nog eens
willen komen !
Anna, 5e leerjaar A

Op 20 februari 2017 zijn we naar en auteurslezing gegaan over Antarctica. Het was best
interessant hoe hij over pinguïns vertelde. Het zijn toch wel kleine diefjes, die pinguïns. Hij
vertelde ook dat de eerste Belg, die naar Antarctica ging (Mr.de Gerlache) op een schip,
genaamd ‘De Belgica’ naar Antarctica vertrok. De tweede Belg die naar Antarctica vertrok
was, misschien kan je het al raden, de zoon van Mr.de Gerlache. Dat was wel 60 jaar later.
Maar als ik hier heel deze PowerPoint ga vertellen, dan zitten we hier morgen nog. De meneer die dit vertelde was Johan: een reisjournalist. Zoals ik heb begrepen, is er op Antarctica een onderzoekslab en in ijs kun je zien dat de eerste computer is uitgevonden op… natuurlijk is niet alles te zien, dus wees maar gerust. Ze kunnen niet al je geheimen zien.
Rémy, 5e leerjaar A
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Knikkerbaan
Samen met 5A &B en papa Maarten (papa van Hannah, Fran en Stella) maakten we in de
garage van de school een super, toffe knikkerbaan. Het was een leerrijke ervaring we
leerden verschillende technieken, waaronder een paar gevaarlijke bijvoorbeeld: met de
muizenval werken of met een molentje dat super rap draaide je moest opletten dat je
vingers er niet tussen zaten. We moesten onze knikkerbaan bevestigen aan een plaat met
gaten erin. Als we iets gebouwd hadden testen we het eerst uit met een knikker. Nu staat
de plaat op de grote speelplaats ik hoop dat jullie er nog veel plezier aan hebben.
PS: Wees voorzichtig met de muizenval.
Maurice, 5de leerjaar A

We hebben met Maarten,(papa van Hannah, Fran en Stella), een knikkerbaan gemaakt.
Hij was heel lief tegen ons. Hij zei: dat moet zo en zo. Je had een grote bak. Er zaten gaten
in. Je had houten stokjes, houten baantjes en plastic buizen. Je moest proberen: de knikker
de baan te laten volgen. En dan tegen het plaatje te duwen. Vervolgens ging er een kleine
ventilator aan. We hebben dat ongeveer 45 á 50 minuten gedaan. Dan hebben we gewisseld
met een ander groepje. Zij hebben ook gebouwd met de knikkerbaan. Nu staat de knikkerbaan, op de speelplaats. Nu mag iedereen er mee spelen. Ze maken heel mooie dingen.
Van Roderick, 5de leerjaar A
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Het Nieuwe Speelbosje

Hoi! Ik ga jullie vertellen over het nieuwe speelbosje. Voor de kerstvakantie mochten we al meehelpen het bosje proper maken. De boomschors verspreiden en in kruiwagens doen enz. De begeleiding werd genomen door Marijke (mama Saartje) We mochten ook het huisje van Bram en
Lara hebben. Het bosje begon echt wel vorm te krijgen. Maar er is ook nog een touwenparcour
en wulgenhutjes. Daar mochten de kinderen met mee helpen. Dat vinden we SUPERTOF! We
hebben de boom die daar staat een beetje plat gezaagd. En nu kunnen we er in klimmen!
We geven de diertjes elke dag eten we hebben zelfs een taart gemaakt. Ze vonden het blijkbaar
lekker want hij is nu al op! We kunnen aan een liaan slingeren wat vinden de kinderen dat tof.
En ja we amuseren ons
daar hard. Ik hoop dat
jullie veel plezier maken
in het speelbosje!

Gr , Florine

Je weet wel dat we al eventjes een speelbosje hebben. Er zijn verschillende mama’s en
papa’s die al hebben geholpen. Eerst met het uitspreiden van houtsnippers, nu helpen ze
mee met het bouwen van wilgenhutten. Er is voorlopig één wilgenhut klaar, maar er
komen er 4 of 5, denk ik. De hutten moeten nog vastgroeien in de grond. Ze zijn nu ook
nog een beetje kaal, maar er groeien wel al blaadjes aan.
Er is ook een klimboom. En het touwparcours mag ik ook niet vergeten.
Het is superleuk voor groot en klein. De kleuters vinden het fantastisch. De grotere
kinderen natuurlijk ook. Een beurtrol bepaalt welke klas er op welk moment in het bosje
mag spelen. Zo kan iedereen om de beurt in het bosje. Dan is het leuk voor iedereen.
Nu is ook de speelheuvel aangelegd. We wachten nog een beetje en dan kunnen we gras
zaaien. Het wordt vast fijn als we erop mogen spelen.
Alix 5de leerjaar A
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We hebben al een tijdje een speelbosje op onze speelplaats.
We mogen er in groepjes in spelen. Het leukste was dat we zelf ook een beetje gingen
werken om alles klaar te krijgen.
Enkele middagen gingen we in groepjes helpen; opruimen, boomschors uitstrooien,
wilgenhut bouwen.
Nu hebben we ook een speelheuvel gekregen maar daar mogen we nu nog niet op
want het gras moet groeien en de aanleg is nog niet helemaal klaar. In het speelbos hebben we een huisje, een klimboom, een wilgenhut,... Er hangen ook koorden waar we over
kunnen wandelen.
Het is een superleuk bosje en we kunnen er zelf kampen bouwen.
Op de speelplaats hebben we nu ook een keukentje en een knikkerbaan, bij de knikkerbaan kunnen we zelf een baan maken en deze dan testen met een knikker.
Bij warm en mooier weer gaat het graspleintje naast het bosje ook weer open. Daar zal het
gras nog even moeten groeien alvorens we er weer op kunnen.
Vroeger hadden we een saaie speelplaats en keek ik er veel minder naar uit om te spelen.
Maar nu is onze speelplaats zo veel leuker geworden dat ik niet kan wachten tot het speeltijd is! Maar als ik zou moeten kiezen wat ik echt het leukste vind dan kies ik toch op de
eerste plaats het bosje :)
Dank je wel ouders en leerkrachten van de ‘pimp-je-speelplaats-werkgroep’ om dit vrijwillig voor ons doen!!!
Juliette VB, 5e leerjaar A

Nieuw leven naast de school
De school heeft besloten een speelbosje te maken naast het grasveld
Er zijn een paar bomen omgekapt,dit zijn nu boomstammen
waar we op kunnen spelen en klimmen.
Ze hebben ook een heel stevig touw aan 2 bomen gehangen waar men evenwichtsoefeningen kan op beoefenen
Er is ook een speelhut gemaakt om in te ravotten.
Hopelijk kunnen de kinderen van VBS Huise nog lang van dit speelterrein genieten.

Thor, 5e leerjaar A

We hebben een speelbosje naast onze school opgeknapt. Er is veel schors gelegd op de
grond er staat ook een wilgenhut . Dat is gemaakt door mama Marijke. Zij heeft geholpen
om de wilgenhut in elkaar te zetten. Nu hebben we er al 1 maar er komen er nog meer. Er
is een huisje en een klimtouw. Er hebben een paar jongens en meisjes de hoop schors weg
gedaan. Daar hebben ze zeker 3 uur werk aan gehad, maar het is gelukt en de hoop schors
is weg. Na al dat zwoegen zal er heel veel kunnen gespeeld worden door de kinderen!

Elise 5e leerljaar A
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We hebben met een paar kinderen in het bosje gewerkt . We hebben ook een wilgenhutje
gemaakt . Iedereen vond het super leuk . Het is een mooi resultaat geworden ! Iedereen
vindt het super en dit staat in het bosje : touwen om op te lopen, een huisje, natuurlijk het
wilgenhutje , vogelhuisjes en vogeleten er mogen per speeltijd 2 klassen in het bosje bv:
het 1ste en de helpers en kleuters , het 2de en het 3de , het 4de en 5de , en het 6de . En nu allemaal samen! SUPER LEUK ! Na de krokusvakantie was er opeens een verrassing er stond
een speelheuvel, knikkerbaan en een leuk winkeltje op de speelplaats. Al dat werk voor
ons.
Dank u wel de mensen die er aan mee hebben gewerkt!
Juliette VC, 5e leerjaar A

Wij hebben reeds een speelbosje op school. Super tof! Maar er miste iets…
Daarom hebben we gevraagd naar een wilgenhut. Daarvoor konden we rekenen op Marijke . Het is een klein maar fijn hutje. Kinderen maken het nog mooier met hun fantasie.
En spelen er fijn in. Het speelbosje is ook heel mooi! Met bomen en een schattig huisje, ook
een klimboom en een slackline! Heel veel dus ;-)
We gaan ook bijna op het grasveld mogen en dan is het speelbosje pas echt mooi! Verder
hoop ik dat we nog lang in het speelbosje mogen spelen en:

in het speelbosje.

Saartje, 5e leerjaar A
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De Nieuwe Speelheuvel
Ja, de speelheuvel is klaar.
Vorig jaar maakte onze school een filmpje over “Meer spelen op de speelplaats”. Een jaar
later staat er een speelheuvel op de speelplaats.
In het weekend van 11 maart hebben juffen en ouders de speelheuvel aangepast met 2
glijbanen, zandbak, klimbomen en veel plantjes. Hier gaan we veel kunnen spelen en
ravotten.
Jullie denken dat er waarschijnlijk héél veel modder en zand zal liggen maar dat is niet
het geval. De kinderen van de juffen en ouders hebben het al getest.
Ik hoop dat jullie de speelheuvel mooi vinden. Ik ben al grote fan.

Hanne , journalist en fotograaf, 5e leerjaar A
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Spreekbeurt in Home Vijvens

Op dinsdag 14 februari moesten we met alle
leerlingen van het 5de leerjaar een spreekbeurt
geven. Alle spreekbeurten gingen over sport.
Iedereen had zelfs een powerpoint gemaakt.
We moesten een sport kiezen, die we niet zo
goed kenden.
Thor en ik hebben gekozen voor motorcross.
We vertelden iets meer over de geschiedenis
van de motor, de beschermkledij die je nodig
hebt, hoe dat een wedstrijd verloopt en welke
soorten motoren er zijn. Ook over de bekendste
Belgische crossers werd iets meer verteld .
Thor kende motorcross al goed omdat hij het vroeger al gedaan had. Hij had nog
kledij en andere dingen die we aan de mensen konden tonen.
Ik mocht de beschermkledij aandoen, terwijl hij erover vertelde. Een tip : de kledij
is heel zwaar en die botten kunnen niet plooien wanneer je wil stappen !
Met deze botten stappen is heel moelijk. Je kan het vergelijken met skibotten. Het
duurt ook lang om zo een pak aan te trekken. Er zijn veel verschillende delen om
aan te doen : kniebeschermers, elleboogbeschermers, zware botten en een broek,
een t- shirt en een bodyprotector, een nekbrace, een helm en handschoenen en
ook nog een speciale bril.
We hadden in ons spreekbeurt een paar
foto’s en ook een beetje humor.
We hadden in het begin wel wat stress,
maar toen we op kwamen was het al weg.
We waren heel blij met onze prestatie en
vonden dat het goed gegaan was.
We vonden het super leuk om te doen.
We hebben ook veel bijgeleerd over andere
sporten door te luisteren naar de andere
presentaties.
Het was tof om op deze manier iets te leren
van elkaar.

Thor en Arjen, 5e leerjaar A
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Sportdag Brakel
In de sportdag in Brakel hebben we veel verschillende spelletjes gedaan. Na ieder spel was
het doorschuiven en we hebben er ook in de middag gegeten.
We hebben gedanst maar dat was niet zo makkelijk.
We hebben ons zelf leren verdedigen en dat was leuk.
We hebben tafeltennis gedaan en we hebben ook de spelregels geleerd. Even een paar
spelregels op noemen:

we moesten om de twee punten wisselen van kant omdat soms iemand de zon in zijn
ogen heeft en dan is het niet eerlijk
je moet voor de wedstrijd naar elkaar gaan om te tonen met welke kant het balletje
sneller gaat en welke kant dat het balletje wat trager doet gaan
Dat was het voor tafeltennis op naar de volgende sport en dat was muurklimmen. Je moet
goed beveiligd zijn dus wat je nodig hebt is een slotje, een lang touw dat in het slotje moet,
een dikke mat voor moest je vallen want dan val je wat zachter en het belangrijkste is
natuurlijk een klimmuur.
We hebben circus dingen geoefend en dat was moeilijk. We hebben met balletjes
gejongleerd. Daarna hebben we met doekjes gejongleerd en dat was makkelijker.
Het was een heel leuke dag!
Gilles, 5e leerjaar A

Op donderdag 26 januari ging het 5de leerjaar (A en B) op sportdag. We hebben veel
sporten geprobeerd zoals: muurklimmen, rekstok, circus, tafeltennis, zelfverdedigingsporten, dansen. ’s Middags hebben we een drankje gedronken naar keuze. Natuurlijk hebben
we ook lekkere boterhammen gegeten. Er waren ook andere scholen van de partij zoals:
Ouwegem en De Bosrank (Zingem).We hadden altijd leuke leraren zowel jongens als meisjes. Er was ook een kelder waar we konden dansen. En ook een HEEL grote sportzaal op
het gelijkvloers. Boven konden we eten. En de zelfverdedigingsporten beoefenen. En natuurlijk ook een mooi gebouw genoemd DE RIJDT. We hadden een kleedkamer met een toilet en douche. Iedereen had plezier zeker ik. Ik kijk al uit naar de volgende keer!!!
Len 5e leerjaar A
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Met onze klas en het andere vijfde gingen we naar Brakel voor de sportdag.
Iedereen keek er naar uit, want na een paar keer wisten we wel al dat het weer heel leuk
zou worden.
Toen we aankwamen was iedereen super blij. We gingen naar binnen in de kleedkamers,
toen kwam de meester en vertelde ons wat we allemaal gingen doen: ping pong, circus,
klimmen, … en nog ander leuke dingen. Tegen de middag aten we onze lunch en ons

drankje dat we zelf mochten kiezen.
We gingen weer sporten…. Het was gedaan, iedereen vond het leuk en we hopen dat we
volgend jaar terug mogen komen!
René Martin, 5e leerjaar A

We zijn met de bus naar de sporthal in Brakel geweest. Na ons koekje hebben we gymnastiek gedaan. Onze tweede opdracht was dans, we hebben ook een dansje geleerd. Na al dat
dansen trokken we naar de klimmuur. Dan was het tijd om te eten. Na het middagmaal
mochten we circus doen, ping-pong en zelfverdediging. Het was een superdag om nooit te
vergeten!
Amber, 5e leerjaar A

We werden opgehaald om half negen .
Het was een doorschuifsysteem .
Eerst deden we twee sporten .
Daarna was het tien uur.
We aten een koek en moesten we weer beginnen.
We deden vier sporten in de voormiddag.
Daarna gingen we eten.
Dan deden we twee sporten tot vier uur daarna gingen we met de bus weer naar school.
Mathis Van Welden, 5e leerjaar A
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Het 6e leerjaar
Doedag Deinze
Op 7 maart gingen we met de klas naar VTI
Deinze. Iedereen keek er naar uit!
Wat zou ons te wachten staan?

Een mooie winterdag in Gent

We gingen op 13 januari met alle Zingemse
scholen naar Gent met de bus.

Soms moest je van school wisselen. Er zijn
namelijk drie scholen: Het VTI, SintTheresia en Sint-Vincentius. Maar misschien moest je niet wisselen. Dat hing er
van af wat je gekozen had.

In de voormiddag gaf de gids uitleg en stapten we in de stad.

Je kon twee activiteiten kiezen: één voor de
voormiddag en één voor de namiddag. Je
kon een keuze maken tussen
“Experimenten in het lab”, “Creatie”,
“Hout”, “Bouw”, “Welzijn en zorg”,
“Mechanica” en “STEM”. Het enorme voordeel was dat je meer informatie kreeg over
die bepaalde richting.

We zagen vele gebouwen, de SintNiklaaskerk, de Sint-Baafskathedraal en het
Belfort.

In de middag aten we boterhammen en als
je dat wou, kreeg je in Sint-Theresia ook
wortelsoep. In het VTI kon je na het eten
sporten.
Als je experimenten in het lab deed, maakte
je een leuke kleurencombinatie met badzout. Dat mocht je dan meedoen naar huis.
Bij “Bouw” maakte je een huisplan. Dat
werd dan geplastificeerd en dat kon je dan
thuis als onderlegger gebruiken. Bij
“Creatie” maakte je een button.
Als je “Hout” deed, kreeg je een zelfgemaakt
autootje mee. En in “Mechanica” kwam er
een vliegtuigje op zonne-energie aan te pas!

De zon straalde!

Rond de middag aten we onze boterhammetjes op in een donker cafeetje.
We kregen allemaal een drankje, mmm…
lekker!

Daarna stapten we in de sneeuw naar zaal
“De Bijloke”. Het was wel lang stappen maar
met een beetje gebabbel was het gezellig!
In de zaal zagen we een schoolconcert, waar
er heel veel scholen waren! Het was leuk!
Het ging over Frankenstein die een nieuwe
persoon maakte. Maar geen gewoon persoon!
Deze man smeekte om geld zodat hij kon
eten, want hij had honger. Maar toen hij geen
geld kreeg, vermoordde hij een man! In het
slot vermoordde het monster zelfs Dokter
Frankenstein.

Wie “Welzijn en zorg” volgde, kwam met
gelakte nagels thuis. En bij “STEM” kreeg
je een groen naamplaatje mee (met je naam
op, natuurlijk). Dus niemand kwam met
lege handen thuis!

Na het schooltoneeltje stapten we naar de
bus. In de bus hebben we nog lekker gebabbeld, bla, bla, bla, … We hadden een topdag!

Dan was het tijd om naar huis te gaan en
alle leuke spulletjes aan je ouders te tonen.

Judith, 6e leerjaar

Alix, 6e leerjaar
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Smartboard
Als we te weten kwamen dat wij als eerste een smartboard kregen,
waren we superblij!
Op vrijdag 17 januari 2017 mochten we voor de laatste keer
op ons krijtbord schrijven. Samen was het de mooiste tekening.
Op maandag 20 februari kregen we ons smartboard.
We gingen naar de klas van het vierde leerjaar (zij waren op sportdag)
en maakten onze toets Frans, een tekening,…
Toen was het middag. Na de bel zagen we het voor het eerst.
Het was groot, met twee boxen aan de zijkant en een beamer er boven.
Dan gingen we naar de bib voor een auteurslezing.
Weldra was het tijd om naar huis te gaan…
Na de krokusvakantie hebben ze ook nog een magneetbord geplaatst.
En nu staat er ons nog een tof schooljaar te wachten… (Als de juf niet
te veel sukkelt ! J)
Hannelore, 6e leerjaar
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Carnaval
24 februari 2017 hebben we carnaval gevierd in de klas!
Het was keileuk! Het was zelfs op mijn verjaardag!
We hebben “Just dance” en karaoke gedaan. Het was
echt
heel leuk!! We hebben gezongen, gelachen en gedanst.
De dag kon niet meer stuk, het was de leukste dag ooit!
We mochten verkleed naar school komen. Juf Isabelle
was
Ook verkleed! Maar jammer dat we de andere kindjes
van
de andere klassen niet konden zien!
Het was een topdag!
Justine, 6e leerjaar

Sportdag
Hallo, ik ga het hebben over onze sportdag.
Het was donderdag 23 februari. De bus kwam ons halen. Het was met een “dubbeldekker”!
We moesten naar Brakel. Onze sportkledij hadden we al aan.
Toen we aankwamen in Brakel, mochten we naar de kleedkamers. Erna mochten we een
koekje eten en wat drinken.
We gingen eerst naar de judo. Daarna moesten we naar turnen en dansen.
Ondertussen was het midden en gingen we eten.
Vervolgens gingen we naar het spelletjestoernooi, het muurklimmen en het tafeltennis.
Amai, zo’n dag! We waren doodmoe. Spijtig genoeg was het wel gedaan en moesten we terug naar school.
Bedankt om dit te lezen.
Marit, 6e leerjaar
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Een superleuke dag in de Hoge Venen
19 januari 2017
Het was een superleuke dag in de Hoge Venen!
We moesten wel om 5 uur opstaan, wat heel vroeg is, maar ik vond het wel de moeite
waard.
Toen we op de bus stapten, zag ik dat iedereen er veel zin in had. Je zou natuurlijk denken
dat wordt saai in de bus, maar nee hoor, er was juist super veel te beleven. Je kon spelletjes spelen, films bekijken, je kon gewoon echt bijna alles doen.
Na drie uur rijden kwamen we aan in de Hoge Venen.
Waar we onze skilatten moesten passen en aandoen,
wat bij de ene beter lukte dan bij de andere.
Nu was het tijd om te doen waarvoor we echt kwamen LANGLAUFEN! We moesten de
vlinderroute volgen en die was 6 km lang. Dus we moesten doorzetten.
We hadden natuurlijk niet drie uren op de bus gezeten
om alleen maar te langlaufen, maar ook om te spelen.
Spelen in de sneeuw dat is pas leuk, want je kan sleeën, een sneeuwman maken, met
sneeuwballen gooien, …
We moesten natuurlijk nog terug. En toen was het pas echt tof, want er was een party in de
bus. Zo zaten we drie uur in een heel leuke bus. Maar aan deze superleuke dag moest er
natuurlijk ook een einde komen.
Juliette, 6e leerjaar
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Een greep uit de activiteiten van het derde trimester :
17 april :

Paasmaandag : vrijaf

18 april :

VM : zitdag CLB
19.30 u. : infoavond bosklas ( in de klassen )

19 april :

Luizencontrole

20 april :

1ste lj. : wandeling natuurleerpad
Sportdag voor 2de en 3de kleuterklas
Vergadering oudercomite

24 t/m 28 april : 3de + 4de lj. : zeeklas in Het Reigersnest – Sint-Idesbald
24 april :

Geen zwemmen ( vervanging door turnen )

25 april :

3de kl. : zwemmen

1 mei :

Vrijaf !

3 mei :

Pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen !

8 t/m 12 mei : 5de + 6de lj. : bosklas in Domaine de Mambaye – Spa
8 mei :

3A : wandeling natuurleerpad

9 mei :

3B : wandeling natuurleerpad
3de kl. : zwemmen

11 mei :

2de lj. : Pirateneiland – Brielmeersen Deinze

15 mei :

3de kl. – 1ste lj. : toneel Creakindo : De oude hoedenmaker ( De Griffel )

16 mei :

Schoolfotografie

17 mei :

Peter- en meterloop

18 mei :

Vergadering oudercomite

19 mei :

1ste + 2de kl. : toneel Creakindo : Hennie, de heks ( De Griffel )
Rapport 5

20 mei :

Vormsel

22 mei :

1ste kl. : medisch onderzoek ( op school )

23 mei :

2de kl. : medisch onderzoek ( Oudenaarde )
3de kl. : Uitstap Gent : Gravensteen + Vredeshuis

25 mei :

Hemelvaartsdag : vrijaf voor de leerlingen
Eerste Communie

26 mei :

Brugdag : vrijaf !

29 mei :

5A : wandeling natuurleerpad
2de + 3de lj. : Toneel Creakindo : Vrolijk, veilig, magicstory ( De Griffel )
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30 mei :

5B : wandeling natuurleerpad

1 juni :

Verkeerspark en behendigheidsparcours

2 juni :

Verkeerspark en behendigheidsparcours

5 juni :

Pinkstermaandag : vrijaf !

6 juni :

3de kl. : zwemmen

7 juni :

Wisseldag 3de kl. – 1ste lj.

Zondag 18 juni : Schoolfeest in de feesttent aan het voetbalplein
22 juni :

Vergadering oudercomite

26 juni :

Fietsdag 3de graad

27 juni :

Schoolreis kleuters
Schoolreis 1ste graad : Boudewijnpark Brugge

28 juni :

6de lj. : DAS-beurs Kortrijk
6de lj. : proclamatie + afscheidsreceptie

29 juni :

Lager : Wandelzoektocht

30 juni :

Rapport + jaarrapport
Sangriafestijn ( georganiseerd door oudercomité )

Onze sponsors

Jan Boonaert
Nieuwstraat 26
9770 Kruishoutem
kruishoutem@kbc.be
09 333 74 40

