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Begin september komt de 

schoolkalender er weer 

aan. We rekenen op jullie 

steun en bestellingen! 
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Beste ouders, 

 

Het schooljaar 2016 – 2017 loopt stilaan op zijn einde. Dit schooljaar zal voor vele kinderen in het 

geheugen gegrift staan als het jaar waarin ze op zee- of bosklas gingen. Veel goede herinneringen 

aan samen uitstappen maken, samen eten, samen spelen, samen leven als een (h)echte groep… 

Maar ook andere, minder spectaculaire activiteiten bewijzen dat onze school bruist van leven : sport-

dagen, natuurwandelingen, culturele activiteiten zoals toneelvoorstellingen en schoolconcerten, 

schoolreizen,… 

En vooral de “Peter – en Meterloop” wil ik hier extra in de kijker zetten. Wij zijn terecht fier om de 

opbrengst van deze activiteit langs deze weg mee te delen : nl.  € 2100,00. Dankjewel aan alle spon-

sors die voor dit mooie bedrag gezorgd hebben. 

 

Ook het schoolfeest “VBS HUISE ON THE ROAD” werd door iedereen gesmaakt. Verder in dit 

krantje zal u ongetwijfeld een aantal sfeerbeelden terug vinden. 

 

Het einde van het schooljaar wil ook zeggen dat we alweer afscheid moeten nemen van onze leer-

lingen uit het zesde leerjaar. Zij mogen nu de grote overstap naar het secundair onderwijs maken. 

Oprecht wensen we hen veel succes in het verdere leven en durven hen vragen om regelmatig nog 

eens op onze school binnen te lopen… 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Het einde van het schooljaar is ook een moment om mijn dankbaarheid uit te drukken : 

Mijn oprechte dank aan alle kleuterleidsters en leerkrachten, die zich dagelijks ingezet hebben om 

uw kind te begeleiden en de best mogelijke kansen te bieden. 

Dank aan het administratieve personeel, onderhoudspersoneel, opvangmoeders en busbegeleidster 

die ervoor zorgden dat ook alle andere taken op onze school vlot verliepen. 

Een woord van dank aan de leden van het oudercomité die naast hun maandelijkse vergaderingen 

ook weer heel wat tijd staken in het organiseren van allerhande activiteiten. Een speciale dank voor 

de mooie cheque, ons overhandigd op het schoolfeest. Hiermee zal een tweede digitaal schoolbord 

aangekocht worden. 

Dank aan de vele sponsors die via het sponsordossier van de school hun steentje bijdroegen… 

Dank aan Creakindo en het gemeentebestuur van Zingem voor het financieel ondersteunen van tal 

van onze schoolse activiteiten. 

 

Nog enkele dagen resten ons van de grote vakantie. Ik wens alle 

kinderen en hun ouders een deugddoende vakantie : een tijd 

om de batterijen opnieuw op te laden. 

 

Mia Van Steenkiste                    
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De 1e kleuterklas 

Verwennen 

Alle mama’s en papa’s die zich even vrij konden maken hebben kunnen genieten van een half 

uurtje verwennerij door hun kleine ukkepuk. Als kers op de taart hebben de mama’s en pa-

pa’s hun kleuter eens in actie gezien in de klas. Een fijn moment voor groot en klein. 
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Thema: Tussen het groene gras…  

Ook nu gingen we buiten op ontdekking… want buiten is het heel fijn en ook daar leren we 

heel wat bij! Wat vinden we allemaal tussen het groene gras? Hoe voelt het gras aan onze 

blote voeten? We kunnen zelfs schilderen met gras :) 
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Toneelvoorstelling: “Hennie de heks” 

Elk schooljaar kunnen we genieten van een toneelvoorstelling aangeboden door Creakindo. 

Dit jaar stond Hennie de Heks op het programma. In de klas leerden we Hennie al een beetje 

kennen. Ze is een sympathieke heks en woont in een zwart huis. Een huis met zwarte stoelen, 

zwarte tapijten, zwarte schilderijen en een zwart bed. Haar kat Helmer is ook zwart en daar-

door slecht zichtbaar. Op een dag gaat Hennie toverkracht gebruiken en deze kracht zorgt 

voor veel verwondering bij de kleuters! 

De 2e kleuterklas 

Ook met de kleuters van de 2de kleuterklas mochten we dit jaar opnieuw naar een toneelvoor-

stelling van ‘Creakindo’ gaan kijken. Deze keer werd het boek: “Hennie de heks” vertolkt in 

een prachtige voorstelling.  

Het ging over Hennie de heks die in een zwart huis woont. Alles is zwart, haar zetel, tapijt, 

kasten, … zelfs haar kat Helmer is zo zwart als roet. Als Helmer telkens op 1 van haar zwar-

te meubelen in slaap valt, en Hennie er steeds op gaat zitten, over valt, op trapt, … probeert 

ze haar toverkracht te gebruiken om Helmer wat zichtbaarder te maken. Ze maakt van Hel-

mer een kat die alle kleuren van de regenboog heeft.  

Maar of Helmer dit zo leuk vindt… 

De kleuters hebben er alvast heel erg van genoten! Het was zelfs zo leuk dat we nog 2 weken 

verder rond dit thema werkten in de klas. We toverden alle kleuren van de regenboog, brach-

ten allerlei zwarte spullen mee, speelden allerlei heksenspelletjes en nog zo veel meer. 
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Mama’s en papa’s in de klas 

 

Elk jaar weer wordt er in de kleuterklas gewerkt rond  Moederdag en Vaderdag . 

De mama’s en papa’s kregen de gelegenheid om ” iets”  met de kleuters te doen. 

Wat deden we leuke dingen! 

Er werden cup cakes gemaakt, er werd geknutseld en er werden gezonde hapjes gemaakt. 

Er werden spelletjes gespeeld, verhaaltjes verteld en we luisterden naar een papa die gitaar 

kwam spelen.  
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De 3e kleuterklas 

Toneelvoorstelling: “De oude hoedenmaker” 

 

Ook de kleuters van de 3de kleuterklas kregen opnieuw de kans om naar een toneelvoorstel-

ling van Creakindo te gaan kijken. Voor hen was deze keer het verhaal: “De oude hoeden-

maker” aan de beurt. Het verhaal ging over een oude hoedenmaker die met zijn hoedenma-

kerskraampje van plaats naar plaats reisde om daar voor wie het maar wou een passende 

hoed te maken. Niet enkel een hoed die paste op hun hoofd, maar ook bij hun persoonlijk-

heid, wie ze waren en wie ze wilden zijn. Voor klein Marieke maakte hij een hele hoge hoed, 

zodat niemand haar ooit nog klein zou noemen. Voor vuile Harry maakte hij een hele gekle-

de hoed, zodat iedereen hem van dan af aan deftige Harry zou noemen. Een prachtig ver-

haal met een fantastische boodschap van aanvaarding en begrip voor jezelf en de anderen 

om je heen. En dit op een hele leuke, aangrijpende manier gebracht.       
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Bezoek aan het Gravensteen en Kunda Bufi  

 

Op dinsdag 23 mei brachten wij met alle derde kleuterklassen een bezoek aan het Graven-

steen en het Vredeshuis . We reisden met de tram en de trein naar en door de stad Gent. 

In de voormiddag gingen wij naar het Vredeshuis waar we hartelijk ontvangen werden 

door Patrick. We genoten er van een fantastische voorstelling van Kunda Bufi " de wakker-

maker". Tijdens de voorstelling maakten we kennis met verschillende landen, verschillende 

soorten muziekinstrumenten en alle schatten van de Kunda Bufi schatkamer. Patrick ver-

telde dat hij heel wat verschillende vrienden heeft die over heel de wereld wonen. Wanneer 

ze langskomen brengen ze een typisch instrument mee uit dat land of een schat voor de 

schatkamer.  

 

Daarna was het tijd om onze boterham op te eten met een lekker drankje erbij. 

In de namiddag gingen we naar het Gravensteen. Daar kregen we van onze gids een       

rondleiding. Wat waren er veel trappen in dat kasteel. Wel 100 trappen om op het dak van 

het kasteel te geraken. We leerden ook hoe we moesten groeten als ridder en jonkvrouw. 

De jongens op een lange rij en de meisjes op een lange rij.  De meisjes moesten hiervoor 

hun rokje hoffelijk opheffen en de jongens groeten met hun hand op hun borst.  

De volgende kamer was net een mini museum. Er stonden verschillende spullen tentoonge-

steld. We zagen echte zwaarden, harnassen en schilden. 

 

Als laatste mochten we nog even op bezoek gaan bij een oude ridder die nog in het kasteel 

woonde. Hij wou graag dat we hem hielpen zoeken naar de schat in het kasteel... Maar he-

laas.. wij mochten niet helpen zoeken omdat we nog schildknapen waren en geen echte rid-

ders. Daarom besloot de ridder om ons allemaal tot ridder te slaan. Nadat dit gebeurd was 

deden we met onze gids nog een kleine quiz. Bij elk goed antwoord kregen we een puzzel-

stuk, en wanneer de puzzel klaar was wisten we waar de schat zou liggen. 

Het was een puzzel van een rat! En waar zouden de ratten gezeten hebben? In de kelder 

natuurlijk.. dus gingen we allen snel gaan zoeken in de kelder. Shauny had al snel de schat 

gevonden en toen we het koffertje open maakten... Zat er voor iedereen een echt chocolade 

goudstuk in! Mmmmmmmm... wat lekker. 

Daarna snel terug op de tram richting station en snel lopen om onze trein nog te halen. Ie-

dereen was heel erg moe, maar het was een super fijne en leerrijke dag! 
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Het 1e leerjaar 

Met het 1ste leerjaar gingen we onder een stralende zon op stap naar de prachtige natuur 

van de Scheldemeersen in Zingem. Onder leiding van een gids mochten we de plantjes en 

diertjes van dichtbij onderzoeken. We verzamelden heel wat mooie vondsten. Een aanrader 

voor iedereen! 
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Het 2e leerjaar 

Peter-en meterloop 

 

Onze school heeft de meter- en peterloop gelopen om geld in 

te zamelen. Er was een eerste, tweede en derde plaats. Het 

was op het voetbalplein in Huise. We hebben eerst gesprint. 

De meisjes en de jongens apart. Ik had de zilveren medaille! 

Daarna hebben we rondjes op het voetbalplein gelopen, om 

het meest toertjes. Natty is gewonnen in onze klas met 19 

rondjes. Het was warm maar wel leuk! 

Céleste 

 

Pirateneiland 

We gingen naar het pirateneiland in de Brielmeersen in   

Deinze. 

We moesten sporten in de doolhof en in het bos. Er waren 

piraten op het pirateneiland. Zij waren hun schat kwijt en 

wij moesten die gaan zoeken. 

Ik vond het een leuke dag. 

Zenna 

 

Toneel in de Griffel 

We gingen naar de Griffel in Ouwegem voor een toneel. Het 

toneel ging over verkeer. Tho en Stef waren de 2 personages 

in het verhaaltje. Zij maakten een verkeersquiz. Er was ook 

een clown die Jaspie heette. Op het einde hebben we mogen 

dansen met alle kindjes door elkaar. Ik vond het goed gedaan 

en leuk! 

Flore  

 

Verkeerspark & fietsbehendigheid 

We leerden de betekenis van de verkeersborden met de poli-

tie. Daarna mochten we fietsen op het verkeerspark. We 

moesten op 4 dingen letten: voorrang geven, op een rondpunt 

rijden, stoppen aan de stopstreep en rechts op de baan rij-

den. 

We deden ook een super leuk fietsparcours met meester Ge-

ne. We vonden het allemaal super leuk! 

Jade 
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Het 3e leerjaar 

Op schoolreis naar Sealife met het derde leerjaar 

 

Op dinsdag 6 juni 2017 stond de schoolreis van het derde leerjaar op het programma: met 

de trein naar Sealife! 

We vertrokken rond half negen in het station van 

Zingem. Eerst naar het station van Gent om daar 

over te stappen op de trein richting Blankenberge. 

De kinderen vonden reizen met de trein heel leuk en 

vonden het helemaal niet erg dat de trein wat ver-

traging had. Zo hadden ze extra tijd om een koekje of 

stukje fruit te eten. 

Eens aangekomen te Blankenberge trokken we te 

voet naar Sealife. 

 

 

 

In Sealife verkenden we eerst met de klas het grote aqua-

rium. Daar konden de leerlingen super veel fascinerende 

vissen bewonderen. De rog kwam telkens boven water pie-

pen wanneer we er voorbij kwamen. Ook het kweekpro-

gramma van de zeepaardjes vonden de kinderen fantas-

tisch.  De vissen uit ‘Nemo en Finding Dory’ hadden veel 

bekijks. Nadien trokken we naar de zeesterren. We zagen 

er in alle kleuren en veel verschillende vormen. Toen moes-

ten we toch wel even het klimparcours uittesten. Super… 

maar voor sommige kinderen toen nog wat te gewaagd. 

 

 

 

 

Tijd om te picknic-

ken. Heel wat kinderen smulden snel hun boterham-

metjes op want ze konden niet wachten om het park 

opnieuw te gaan verkennen. Deze keer deden ze dit 

in kleine groepjes en kregen ze een plattegrond van 

Sealife mee. 
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Na een uurtje volgden we samen de zeeleeuwen- en zeehondenshow.  

En hups, terug het park in… 

De hele dag was het weer enorm wisselvallig: regenbuien, dan een stralend zonnetje, terug 

regen en heel veel wind, … 

De kinderen vonden dit helemaal niet erg. Integendeel… stappen in het klimparcours in re-

gen en wind… super spannend! Dan weer wat gaan opdrogen binnen en terug naar buiten. 

Het werd stilletjes aan tijd om terug naar het 

station te stappen. 

Toen was er nog een verrassing voor de kin-

deren! We hadden warme wafels besteld aan 

een kraampje dicht bij het station. Toen we 

daar aankwamen bleek het kraampje gesloten… 

Geen probleem, een lekker, fris ijsje vonden ze 

even lekker! 

Het was echt zo een dagje om nooit te vergeten! 

Super enthousiaste kinderen die de schoolreis 

heel leuk vonden… doelstellingen bereikt dus! 
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Naaimama’s én naaioma’s aan het werk voor het schoolfeest 

 

Het schoolfeest zou nooit kunnen slagen zonder onze naaimama’s en naaioma’s. Ook dit 

jaar waren ze weer van de partij! 

Geen enkel naaiwerk is hen te veel of te moeilijk. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag. 

Sommige naaiwerkjes gingen moeilijker dan gedacht, andere waren in een wip klaar. De 

naaiwerkjes die niet klaar waren, werden met veel plezier mee genomen naar huis om daar 

af te werken. 

Genoten jullie ook van de zwart-witte kledij, de matrozenhoedjes én ook rokjes, de astro-

nautenpakken, de fijne stewardessenrokjes, de kleurrijke én zwierige rokjes. 

Een SUPER  DIKKE  DANKJEWEL!!! 

Aan de mama van Stella, Hannah & Fran, mama van Stef & Mats, mama van Myemmy 

Blue, mama van Laurine, mama van Remi & Juliette, mama van Lore | Elise, mama van 

Bram & Lara, mama van Alice & Vince, oma van Marie – Paule, oma van Marilou, oma van 

Chloë & Thibaut, oma van Ona, oma van Basiel & Jerom, oma en mama van Hannah, Fran 

en Stella  

Enkele sfeerbeelden van de 2de werkdag ;) 
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Het 4e leerjaar 

Een verhaal bij een cartoon 
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Casino- Avond 

 

Inleiding: vertrek:8 mei tot 12 mei op bosklas in Spa 

Wij vertellen u over de Casino- Avond! 

Op woensdag avond hebben we Casino- 

Avond gehouden. We moesten mooie kle-

ren aandoen. We kregen 25 euro bij het 

begin. We hadden verschillende spelen: 

roulette, vind de bal onder de beker, ballon 

trappen, dobbelen en nog veel meer! We 

konden ook op de fotoshoot gaan. We 

mochten in groepjes gaan om al ons geld 

samen te leggen. En nu gaan we wat meer 

vertellen over de roulette: We konden geld 

inleggen minstens 5 euro. We konden kie-

zen uit 2 kleuren zwart of rood: Als je het 

juiste kleur had gekozen dan kreeg je het 

dubbele van het geld dat je had ingezet. Op het einde van de avond was er een veiling alle 

klassen moesten samen leggen met hun eigen klas en het zesde had het meeste geld dan 5A 

en dan 5B, We kregen een schatkaart en moesten onze schat zoeken op het domein en ra ra 

ra  wat de schat was: SNOEPJES! En dat was het einde van de Casino- Avond !!! 

Van Roderick en Florine 

 

LASER TAG 

 

Op 8 tot 12 mei waren de klassen 5A en 5B 

en het zesde leerjaar op bosklas. Op woens-

dag 10mei zijn we gaan lazer taggen in het 

bos. We speelden in teams, rood en blauw. 

Blauw heeft gewonnen (applaus). We had-

den allemaal en hoofdbandje aan die was 

verbonden met je geweer. De bedoeling was 

om met je geweer op de hoofd bandjes te 

schieten, iedereen had 5 levens na 5 keer 

geraakt was je zogezegd dood. En moest je 

gaan “opladen” bij de EHBO kist in het 

kamp. Het was super leuk om te doen, we 

willen dit zeker nog eens doen. 

Van Len en Anna 

 

 

Het 5e leerjaar A 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 21 

 

 

 

Swingpaleis + fuif 

 
 

We zijn op bosklas geweest. 

Het was super leuk #cool #love bosklas. 

Op de laatste dag was het tijd om naar huis te gaan. 

Maar de avond ervoor gebeurde er iets heel speciaal… 

 

…het was een wedstrijd tussen jongens en meisjes. 

Het was gelijkstand . 

 

De opdrachten waren: Er speelde een liedje af en het volume werd 

op 0 gezet en we moesten dan verder zingen als we goed waren kre-

gen we punten. En een andere opdracht was dat iemand oortjes 

moest indoen en dan het liedje neuriën en als de groep het juist 

had kregen ze punten. En het laatste spelletje was je moest een 

liedje herkennen uit een film en als je het “wist” moest je lopen 

naar een krans hem aandoen en dan op een stoel gaan zitten en als 

je het juist had dan kreeg je punten. Maar omdat het gelijk stand 

was moesten juf Karlien en meester Kris tegen elkaar dansen. En 

de meester kreeg 20 punten en de juf…4 keer 5 punten!!! 

Het was super tof  

Juliette vc  

Saartje 

Rémy 
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We speelden elke dag in de beek behalve de maandag omdat het te koud was en de vrijdag 

omdat we niet nat mochten worden. 

In de beek maakten we dammen. Het waren hele grote dammen en brede. Het is 5B gelukt 

om geen water te laten door gaan. Ze sprongen als wilde beesten in het rond als gevolg vol 

gelopen laarzen. Maar dat vonden ze niet erg. Er waren ook veel bruggen (natuurlijke brug-

gen)                

We hebben er nog leuke herinneringen aan !!! 

Hanne en Mathis 

 

 

DE STEENKOOLMIJNEN 
We gingen op  bosklas met de bus. We waren nog niet aan ons domein en we 

deden al een activiteit. We gingen naar de mijnen ,met ons helm aan en een 

speciaal jasje . Met een speciale lift gingen we naar beneden. De gids vertelde 

ons over verluchting hij toonde ook de bo-

ren en de peilingen . toen waren we aan 

het stoppen en de gids liet een nepspin val-

len en iedereen was bang .We gingen uit 

de mijn naar boven waar ze de steenkool 

sorteerden. We gingen terug naar beneden 

en aten, toen gingen we op een speeltuintje 

en het was gedaan. 
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Touwenparcours 
Op 10 mei 2017 mochten we in de voormiddag een touwenparcours doen. 

We waren in groepen verdeeld het 6e lj ging naar Spa 

Monopole, het 5de bleef op het domein. Daar moesten 

we 2 dingen doen wij 5a begonnen met laser tag 

maar daar vertellen andere klasgenootjes over en 

daarna  

 

deden we het touwenparcours. Voor we het parcours 

op gingen werden we goed beveiligd met vele sterke 

touwen . Dan moesten we een ladder op en moesten 

onze musketons die aan het einde van de touwen 

hingen aan een touw boven ons hoofd bevestigen. We 

moesten balanceren over een touw en je kon je ge-

woon laten hangen aan je touw dat was echt heel 

leuk. Een beetje later moesten we onze musketons 

verhangen naar een ander touw en dan liepen over 

hangende boomstronken die de hele tijd aan het wie-

belen waren. Een paar touwen verder was het einde 

daar was de deathride, we moesten ons met een heel 

system beveiligen en dan springen dat was heeeeeeeeeeeeeeel leuk. Sommige vonden 

het ook heel eng maar dat maakt niet uit. We willen het graag nog eens doen!!!!!!! 

 

 

Op bosklas deden we een touwen-

parcours. 

We moesten op een ladder naar de 

touwen en dan moesten we eerst be-

veiligd zijn .Wat we nodig hadden : 

een beveiligingstouw  en een specia-

le gordel. Dan moesten we klimmen 

en af en toe moesten we wachten. 

We konden in de lucht hangen aan 

onze touwen. Soms waren er moei-

lijke stukken en moesten we ons be-

veiligingstouw aan een ander touw 

hangen .We moesten in een boom 

klimmen en ook op ladders. Op het inde moesten we een speciaal slotje hebben voor de 

deathride. Zo gingen we naar beneden. Je kon dingen overslaan en op nieuw doen. Het was 

super leuk. 
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EEN TEGEN ALLEN 
Hallo wij zijn Arjen en Elise en wij gaan iets meer vertellen over het spel één tegen allen dit 

spel hebben we op bosklas gespeeld. Op dinsdag 9 Mei 2017. 

De Meester en de juffen hebben ons uitgedaagd en we moesten super veel opdrachten doen. 

Bijvoorbeeld: een aardappel schillen met 

je mond, een tube tandpasta opgebruiken 

en onze tanden poetsen, we moesten een 

ganse emmer water uitdrinken. Gans het 

spel door moesten we lopen. Je moest 30 

kleding stukken aan doen, je moest 250 

keer pompen, zeep opwrijven, en nog veel 

meer. Bij elke opdracht stond er een leer-

kracht bij. Als we alle opdrachten goed 

hadden uitgevoerd mochten we 6 opdrach-

ten verzinnen voor de leerkrachten en dan 

mochten zij dat doen.  Top super 

Van Elise en Arjen!!! 

 

 

Spa Monopole  
Hallo wij zijn Sem en Alix van het vijfde leerjaar en wij zijn op Bosklas geweest van 8 mei tot 

12 mei 

Het was super vooral Spa Monopole. Daar hebben we zeer veel gedaan. Eerst gingen we er te 

voet naar toe. Toen we daar waren hebben we opdrachtjes gedaan op een tablet en als de oe-

fening juist was kreeg je een letter. Als je klaar was moest je een woord maken het woord 

was ZUIVER. Toen gingen we naar de bar 

waar we een drankje dat mochten we dan 

opdrinken en nog één om later op te drin-

ken. De drankjes waren heerlijk en dan 

kregen we nog een T-shirt van SPA Mono-

pole en mochten we door kijkgaten de fa-

briek bewonderen. Alle machines waren 

het zelfde maar de flesjes niet. Het was 

super mooi spijtig dat we dan naar huis 

moesten. Terug te voet was heel leuk. 

Alix en Sem 
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DE GROTTEN VAN REMOUCHAMPS 

 

Hoi, 

We gingen op bosklas, het was daar leuk en het weer viel best mee. Maar in de grotten voel 

je dat niet, hoewel het wel wak was we maakten een wandeling en gingen daarna met een 

bootje(op een ondergrondse rivier) terug. De rivier was niet zo diep als je zou denken zo’n 80 

cm diep. Op sommige plaatsen moesten we ons wel bukken als we niet wouden dat ons hoofd 

er af viel J. Daarvoor mochten we onze boterhammen maken op ons domein en dan lekker 

opsmullen we kregen ook een lekker drankje en dan mochten we eindelijk in de grotten. 

Toen we eruit kwamen maakten we een leuke groepsfoto en gingen naar de bus. Het was 

niet lang rijden voor we aan de waterval van Coo waren maar daar vertellen de anderen nog 

wat meer over 

Daaaaaaaaaaaaaaaaag  

 

Juliette 

 

Dinsdag 9 mei om 13u zijn we vertrokken naar de grotten van Remouchamps. We zijn aan-

gekomen. Er waren stalactieten, stalagmieten en zuilen. Ook verschillende zalen. We kwa-

men binnen en we zagen de langste onderaardse rivier van Europa. We zijn ook onder een 

rots gewandeld die in de 19de eeuw van het plafond is gevallen, dat ongeveer 4 ton weegt in 

de derde zaal hebben we ook de witte dame gezien dat was een zuil in een andere zaal heb-

ben een hoogte gezien van wel een flatgebouw hoog. We zijn ook in een onderaardse rivier 

geweest (grootste Europa) en ze hebben sommige rotsen moeten ontruimen met dynamiet!!! 

 

Thor en Amber 
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Het 5e leerjaar B 

Wist je datjes van de bosklas uit 5B : 

 iedereen zich super geamuseerd heeft op bosklas? 

 iedereen de code wist van zijn koffer? 

 we in de steenkoolmijn van Belgny een supergids hadden die zelf kompel geweest is? 

 we tijdens de gidsbeurt in de steenkoolmijn ‘diamantjes’ konden verdienen door vragen 

goed te beantwoorden? 

 we op bosklas ‘laser shooting’ gedaan hebben? 

 het rode team het blauwe team verslagen heeft door strategisch te spelen? 

 de beek op bosklas onze favoriete speelplek was? 

 we op de langste ondergrondse bevaarbare rivier gevaren hebben in de grotten van Re-

mouchamps? 

 iedereen letterlijk ‘de boom in’ kon bij het touwenparcours? 

 enkele klasgenootjes zich tot ware helpers / helden ontpopten op het touwenparcours?  

 we tijdens de wandeling in de Hoge Venen oog in oog stonden met een cameraploeg van 

VRT? 

 we tijdens de boswandeling een zeldzame kever gevonden hebben? 

 sommige klasgenootjes enkele coole dansmoves hebben? 

 we de leerkrachten met zijn allen net niet verslagen hebben in ‘6 tegen allen’ ? 

 we van de leerkrachten toch een tegenprestatie mochten zoeken voor hen? 

 we vergaten om onze tegenprestatie aan de leerkrachten door te geven?  

 we tijdens het Swingpaleis jongens tegen meisjes speelden en we met gelijke stand de 

fuif ingezet hebben? 

 Juf Karlien en meester Kris over héél wat dansmoves beschikken die nog nooit eerder 

gezien zijn? 

 daar ook filmpjes van zijn?  

 we aan het einde van de bosklas aan iedereen pluimpjes uitdeelden? 

 we de bosklasdans nog steeds kunnen meedansen? 

 de vijf dagen bosklas veel te snel voorbij waren?  
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Bosklas - Spa Monopole 

 

Op woensdag 10 mei 2017 gingen we naar de waterfabriek : Spa Monopole! 

Ik was erg benieuwd want ik wist totaal niet hoe een waterfabriek er zou uitzien en hoe ze 

al die drankjes kunnen maken. 

 

Na het ontbijt gingen we te voet naar de waterfabriek Spa Monopole! Toen we er eindelijk 

waren, zagen we voor ons de enige echte Spa Monopole fabriek! Toen we naar binnen gin-

gen en in een (megagrote) lift stapten, stond de gids ons op te wachten. We deden onze jas 

uit en gingen op de bankjes zitten. Daar kregen we een “Spa” t-shirt en een iPad voor de 

quiz. We verdeelden ons in groepjes en begonnen aan de quiz. Ondertussen zagen we de fa-

briek werken en dat vond ik wel indrukwekkend. Op het einde van de quiz, als we het 

woord gevonden hadden, (het woord was “zuiver”) gingen we aan een tafeltje zitten. We 

mochten 2 verschillende drankjes kiezen. Ik koos coconut en sinaasappel…heerlijk! 

 

Het was een ervaring om nooit te vergeten!!! Ik denk niet dat veel mensen kunnen zeggen 

dat ze in de waterfabriek van Spa Monopole zijn geweest… 

 

Hannelore  

Het 6e leerjaar 

Boswandeling met Gids 
 

Het 6de en 5de gingen apart op boswandeling door de Venen en veel meer. 

Dit is mijn verhaal wat ik daar heb beleefd. 

 

Eerst gingen we met de bus naar het bosmuseum. 

We werden in 2 groepen gesplist en dan zijn we in het bosmuseum geweest. 

We hebben daar veel bijgeleerd! 

 

Na het bosmuseum zijn we op stap geweest in de Venen en hebben wat gegeten. 

We hebben veel bijgeleerd tijdens de wandeling. Ik moest in een rare plas (moeras) sprin-

gen en ik zakte tot mijn knieën in die plas! GEVAARLIJK!!! We zijn door riolen gekropen 

en hebben wat gedronken van de bron. Het smaakte naar rotte eieren!!! Maar daarna zijn 

we weer naar de verblijfplaats geweest. 

 

Dan hebben we nog een avondactiviteit gedaan en dan gingen we slapen. 

 

Slaapwel !!! 

 

Femke. 
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Welkom terug bij de vlog “ALIX GOT SOME NEWS”!  

 

https://www.alixgotsomenews.be/?gfe_rd=cr&ei=GIkcWbHaLJDc8Af38Y 

 

Vandaag gaat het gaan over….. “BOSKLAS”:   

 

Dag 1 :   

De Steelkoolmijn was heel leuk ik had veel bijgeleerd .  

Daarna moesten we eten met een drankje dat we erbij  

gekregen hadden. 

Voor dat we met de bus verdergingen mochten we nog  

even spelen. Dat was ook heel leuk . 

Dag 2 : 

We werden wakker gemaakt door een liedje en  toen  

moesten we ons klaarmaken om te gaan ontbijten  en picknick 

klaar te maken. 

Als eerste activiteit van de dag gingen we naar het kasteel van Franchimont daar mochten 

we gekke kleren aandoen en een  

rollenspel spelen echt leuk. Dan moesten we in een cafetaria 

 gaan eten en naar de grotten van malschamps te gaan . Het  

was FASCINEREND echt waar en we maakten een tochtje  

met een bootje! Helaas was het toen tijd om terug te keren.  

Dan was het eten pyjama aan avond activiteit en gaan slapen. 

Dag 3 :  

Het was een belangrijke dag we gingen naar dé fabriek SPA MONOPOLE we deden een 

quiz met een tablet en we kregen  

2 flesjes spa mee naar huis (1 naar keuze ). In de namiddag  

gingen we gaan lazerschooten ongelooflijk ! En daarna touwen 

 parcours doen DAT WAS ECHT AMAZING het gaf je echt een 

 kick en daarbij was er zelfs een dead ride echt tof!  

(dit vond ik persoonlijk de leukste dag!)   

En die avond was een van de tofste namelijk “CASINO AVOND” 

Je kon de hele avond spelletjes doen en wie won kreeg de poen  

(hihi) Maar  op het einde deden we een veiling en het ging om een schatkaart 6A had ge-

wonnen en zij hadden als schat …………… 

SNOEPJES !!!!! Helaas was het daarna al weer tijd om te gaan slapen. 
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Dag 4 :  

We waren vandaag allemaal bezig over het feit dat dit da laatste  

dag was dat we een activiteit hadden want de dag erna  

moesten we namelijk vertrekken . Dat vonden we heel erg jammer maar we gingen de laatste 

dag nog een keer plezier hebben . 

En dat gingen we doen in het BOSMUSEUM  we keken naar de dieren en erna een wande-

ling een heel leuke wandeling want we gingen zelfs 

van de paden! (Waar het veilig was natuurlijk). Op een bepaald moment kwamen we in het 

bos terecht en daar kwamen we een  

……………..echte hinde tegen ongelooflijk een echte hinde!!!! Toen helaas moesten we terug 

keren en was het de laatste avond daar  

maar de leukste avond we gingen namelijk naar het SWINGPALEIS 

 en we hadden gefuifd als beesten en de meisjes en de jongens duelleerden tegen elkaar met 

allemaal opdrachtjes die met zingen te maken hadden .Dan moesten we helaas gaan slapen . 

Dag 5:  

Het was de laatste dag sommigen waren verdrietig maar ook blij dat ze terug hun ouders 

konden zien . We moesten onze koffers maken en die dan naar beneden brengen om zo in de 

bus te stappen. We hadden jammer genoeg 2 uur vertraging. Maar uiteindelijk waren we 

aangekomen aan school en gingen we allemaal naar huis. 

 

Bedankt om mijn vlog “ALIX GOT SOME NEWS” te lezen en tot de volgende vlog. 

Maar eerst nog wat foto’s 
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Bosklas 

Mega, leuk 

In die bossen 

Bomen, dieren en beken 

Super!!! 

Astrid 

Bosklas 

Super TOF 

Waterval van Coo 

lazer tag en touwenparcours 

SUPER! 

Elise  

Bosklas 

Super bosklas 

In het bos 

Heel veel wandelingen maken 

Klas 6 

Maarten 

Bosklas 

SPA laser tag 

Fuif touwenparcours dans 

Waterval grotten casino vriendschapsbandje 

Kasteel 

Chloë B. 

Bosklas 

Super tof 

Met het zesde 

De uitstappen waren top 

Spa 

Brent 

Bosklas 

Hoge Venen 

Domaine de Mambaye 

Gezellig samenzijn met vrienden 

TOPPIE 

Chloë D.R. 

Spa 

Spa Barisart 

Spa Barisart bruisend 

Spa Barisart bruisend feest 

Bosklas 

René 

Bosklas 

Op avontuur 

Samen op stap 

Zo lang naar verlangd 

Onvergetelijk 

Achiel 

Bosklas 

Kasteel, grotten 

Waterval, Spa Monopole 

Laser tag, touwenparcours, bosmuseum 

SUPERWEEK! 

Ona 

Bosklas 

Super tof 

Waterval van Coo 

Laser tag touwenparcours ’t was tof 

Supermegaleuk 

Michiel 
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Volgende activiteiten zijn reeds gepland voor de maand september. 

Deze kalender is zeker nog niet volledig ! Via de schoolkalender en het prikbord houden we jullie ver-

der op de hoogte ! 

 

 

1 sept.  Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

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

19 sept. Infoavond voor het 1ste leerjaar 

22 sept. STRAPdag 

26 sept. Scholenveldloop 

29 sept. Lokale verlofdag 

 

 

 

Pedagogische studiedagen 2017 – 2018 

22 nov. – 31 jan. – 7 maart 

 

Lokale verlofdagen 2017 – 2018 

29 sept. – 30 april 

 

 

 

 

Openklasdag voor nieuwe kleuters : 

Dinsdag 29 augustus 2017 van 17 u. tot 18.30 u. 

Eetfestijn in De Griffel : 

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017 
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Afscheid van het 6e leerjaar 



Jan Boonaert 

Nieuwstraat 26 

9770 Kruishoutem 

kruishoutem@kbc.be 

09  333 74 40 

Onze sponsors 

mailto:kruishoutem@kbc.be







