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Beste ouders, beste schoolkrantlezers, 

Niet te geloven… het eerste trimester van het schooljaar 2017 – 2018 zit er alweer op. Wat vliegt de tijd toch onge-

looflijk snel…Voor u ligt de eerste editie van de schoolkrant, waarin u alweer via schitterende beelden en verslagen 

kan zien wat er leeft binnen onze school. Maar ook via GIMME hebben jullie gedurende de voorbije maanden reeds 

tal van foto’s en activiteiten zien verschijnen. 

      

      Het nieuwe leerplanconcept “Zin in leren, zin in leven” 

Op de pedagogische studiedag van 22 november maakten de leerkrachten ken-

nis met het nieuwe leerplanconcept “Zin in leren, zin in leven”.  

Vanaf 1 september 2018 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor  

het basisonderwijs vervangen. Gelukkig krijgen we tijd tot 1 september 2020  

om dit leerplan in onze onderwijspraktijk te implementeren. 

 

Eén van de belangrijkste krachtlijnen is dat de harmonische ontwikkeling van 

elke leerling voorop staat. Het leren en leven op school is gericht op de harmoni-

sche ontwikkeling van de hele persoon : hoofd, hart en handen. Dat betekent 

dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en 

inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren 

in de hen omringende wereld. 

 

Bouwdossier 
 

Na heel wat bouwvergaderingen is ons dossier administratief zo goed als klaar. 

Het lastenboek werd door de architect opgemaakt. Als onderwijsinstelling zijn wij 

gebonden aan de wetgeving van de overheidsopdrachten. Voor ons bouwdossier 

moet er dus via algemene aanbesteding een aannemer gezocht worden.  

Het aanbestedingsbericht voor ons dossier werd begin november gepubliceerd. 

Reeds heel wat bouwfirma’s vroegen het dossier bij de architect op. Eind januari 

2018 moeten alle offertes binnen zijn. 

Als alles volgens plan verloopt, zullen wij in 2018 “de eerste steen” kunnen leg-

gen. 

 

Verder in dit krantje vindt u hieromtrent ook nog een oproep van het 

schoolbestuur inzake de oprichting van een “promoteam” ! 

 

 

  De tijd van Kerstmis en Nieuwjaar komt er alweer aan…  

 
Bij het einde van het eerste trimester wens ik u alvast een kerstperiode toe met vele warme ontmoetingen. 

         

 

 
Voor het nieuwe jaar wens ik jullie: 

  

         Tijd om van de kleine dingen te genieten. 

         Rust om stil te staan bij mooie momenten. 

         Sterkte om tegenslagen te overwinnen. 

         Vriendschap om je hart te verwarmen. 

         Humor om wat somber is te kleuren. 

         Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 

         Fijne feestdagen! 

           
    Mia Van Steenkiste 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 5 

 

 

De 1e kleuterklas 

Welkom in de eerste kleuterklas. De voorbije maanden hebben we reeds veel kunnen spelen en leren in de 

klas. 

Omdat we nog veel nood hebben aan bewegen kunnen we elke dag in de beweeghoek. Binnen of buiten… 

We willen later netjes schrijven in de lagere klassen en daarom hebben we regelmatig schrijfdans. Schrijf-

dans? JA, dat is bewegen, dansen en tekenen op muziek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzels maken… jaja dat doen we ook heel graag. Ook de Sint weet 

dat en daarom kregen we een hele boel nieuwe puzzels met vele stuk-

jes. Met het nodige geduld 

lukt het ons al aardig. 
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Ons verkleden en iemand anders worden… dat is ook heel fijn! 

 

 

 

 

 

 

 

Koken en bakken doen we ook graag. 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn ook graag buiten en gaan heel graag op ontdekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk doen we nog veel meer in onze klas… dat kunnen jullie lezen en zien in de volgende schoolkrant. 
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De 2e kleuterklas 

Dankjewel  opa William om voor ons al die grote takken naar school te brengen. 

Zo een grote kar vol met lange takken. Die komen goed van pas! 

Kampen bouwen in ons speelbosje vinden we superleuk. 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 

wie is de mooiste van het land? 

           

  SNEEUWWITJE   

 

We maakten kennis met de 7 dwergen en Sneeuwwitje. 

We leerden ook de boze koningin en de jager kennen… 

De prins was natuurlijk ook van de partij…voor de magische 

kus. 

 

De kleuters van de 2de kleuterklas speelden toneel van  

Sneeuwwitje en al hun kleutervriendjes kwamen kijken. 

Wat leuk was dat zeg. 
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DE  SCHATJES  VAN  PATATJES  VAN  DE 2de KLEUTERKLAS 

Met aardappeltjes die te klein zijn om op te eten kan je leuke figuurtjes maken. 
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De 3e kleuterklas 

 Hiep hiep hoera! Stien was jarig! 

 

Op donderdag 28 september was onze klaspop Stien jarig. 

We maakten samen ‘Stiencake’ en vierden een groot verjaardagsfeest samen met tante Madeleine! 

Ken je die niet? Wel, dat is dat oude mevrouwtje met haar grijze haar, bloemetjesschort, brilletje en haar 

verjaardagstas vol leuke spullen om er een knotsgek feestje van te maken. Die komt altijd langs als er 

iemand jarig is. Ja, ja, ook bij ons! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Filou! 

In de 3de kleuterklas krijgen wij ook echt al Franse les. Geloof je het niet? Het is echt waar hoor!  

Er komt elke week een tijgertje genaamd Filou op bezoek en die spreekt enkel Frans.  

Dus wij leren hem een beetje Nederlands en hij leert ons een beetje Frans.  

Niet zo’n saaie Franse les hoor. Maar met liedjes, versjes en spelletjes. Supertof! 
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Fruithoeve Picard: 

 

We gingen met alle kleuters naar Fruithoeve Picard. Daar leerden we het verschil tussen een appel- en een pe-

renboom, een oude- en een jonge boom, leerden we van alles over bijen en mochten we een heleboel appels ver-

zamelen in onze zakken. Terug in de klas aangekomen, verdeelden we de appels eerlijk tussen alle kinderen 

van de klas. We moesten heel goed tellen om ervoor te zorgen dat niemand eentje meer of minder had. De ap-

pels die in de klas bleven, gebruikten we om lekkere appelmoes mee te maken en om mee te spelen in onze win-

kel. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stap in het bos met Kabouter Pimpernel: 

 

We gingen met alle kleuters samen op stap naar het bos. Daar gingen we zoeken naar Kabouter Pimpernel en 

zijn vriendjes die ons allerlei opdrachten lieten uitvoeren onderweg. We konden genieten van een prachtige dag 

in Lozerbos tussen de bomen, blaadjes, kriebeldiertjes en vogeltjes. 
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Platvoetje de heks: 

We leerden over Platvoetje de heks en haar schoenen.  

We keken welke schoenmaat we hadden en vergeleken die met elkaar. Wie heeft de grootste voeten en wie heeft 

de kleinste voetje? Platvoetje de heks houdt niet van saaie schoenen en wij ook niet. Daarom mochten we een 

paar oude schoenen meebrengen om mee te knutselen. We toverden onze oude schoenen om tot de gekste      

kunstwerken en trokken deze aan om mee naar huis te gaan. 

 

    
 

Sint en Piet in onze klas: 

Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen op dinsdag 5 december naar de school. Ze kwamen ook in onze klas.  

Deze keer bracht Sinterklaas niet alleen ‘Huise Piet’, de hoofdpiet mee. Hij had ook nog 2 andere sloeberpieten 

meegebracht! We kregen een heleboel goeie dingen te horen uit het boek van 

Sinterklaas en af en toe ook wel eens een werkpuntje. Maar dat komt zeker in 

orde! Want in onze klas zijn er zeker geen stoute kinderen dit jaar!  
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Het 1e leerjaar A 

Wist je datjes uit het 1ste leerjaar… 

 

Wist je dat… 

 we reeds heel wat letters kennen en dus ook al veel woorden kunnen lezen 

 we ook met onze neus lusletters kunnen schrijven aan het bord met een witte neus als gevolg 

 
          
 

 we scheerschuim op onze bank mogen smeren en hierin lus-
letters oefenen 

 we al een bezoek brachten aan de bib en zelf boekjes moch-
ten kiezen 

 we prachtige constructies kunnen maken met Knex 

 we onze talenten en interesses kunnen voorstellen in de 
trotsmap 

 we samen met Kronkeldidoe mochten sporten 

 we heel vaak dansen in de klas als bewegingstussendoortje 

 we het super vinden om te luisteren naar een verhaaltje van 
de heks 

 we twister spelen maar dan met letters 

 we in oktober in het bos mochten speurneuzen  

 we door het 6de leerjaar wegwijs werden gemaakt in Bingel  
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Dinsdag 5 december was het eindelijk zover…  

 

De Sint kwam onze school opnieuw een bezoekje brengen! Enkele weken voordien had hij al een 

Spiekpietje naar onze klas gestuurd. Spiekpietjes zijn heel klein en verstoppen zich op de gekste 

plaatsen: in het boekenrek, op de kast, achter het bord, in onze lessenaar…! Overdag spiekte hij 

mee in onze klas. Zo zag Spiekpietje dat we pepernoten bakten, zelf een Zwarte Piet knutselden, 

liedjes zongen, ons verkleedden en natuurlijk ook flink werkten! Toen Sinterklaas onze klas kwam 

bezoeken was hij nogal onder de indruk: wat kunnen de kinderen al flink rekenen en lezen! Daarom 

werden we getrakteerd op een zakje met heel wat lekkers en kregen we enkele spelletjes voor tij-

dens het hoekenwerk.  

Bedankt Sinterklaas en tot volgend jaar!                                                                                                    

Het 1e leerjaar B 
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Het 2e leerjaar 

In het tweede leerjaar werken en leren we samen met elkaar. Zo helpen  we elkaar in de giethoek, kookhoek, 

spelletjeshoek, op uitstap,…… 
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Tweede leerjaar      Herfst 

In oktober trokken we op speurtocht in de Zingemse Meersen. De gids leerde ons over de molen en de soorten 

granen. We leerden werken met een kompas. Met de verrekijker speurden we naar de vogels. Ook in het bos 

van Lozer konden we genieten van de herfst. We groetten de zon, bouwden huisjes voor de dieren en verza-

melden blaadjes en nootjes. Na de gezellige picknick mochten we stoeien in het bos. Natuurlijk bouwden we 

een groot kamp. Het was een superfijne dag. 
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 Vrije basisschool Huise heeft jou 

nodig  
Open brief aan de ouders, de omwonenden en alle sympathisanten 

van VBS Huise  

De vrije basisschool van Huise barst uit haar voegen en heeft dringend nood aan nieuwe 

gebouwen. De plannen liggen intussen klaar. Maar helaas is het budget nog niet helemaal 

rond.  

Je begrijpt dat zo’n bouwproject een zware financiële uitdaging is. Als we dit tot een goed 

einde willen brengen, hebben we de hulp van veel vrijwilligers en sponsors nodig.  

Wij willen samen met jou sponsors zoeken en evenementen organiseren, om geld in het 

laatje te brengen. Want alleen zo zullen de verbouwing en de nieuwbouw snel en succesvol 

verlopen.  

Mogen wij op jou rekenen? Fantastisch!  

Frank Pauwels, voorzitter van het schoolbestuur Mia Van Steenkiste, directeur  

 

WAT IS HET PROJECT?  

In het voormalige klooster aan de 

straatkant worden nieuwe klassen 

gebouwd. En er komt een gloed-

nieuwe sporthal met cafetaria, die 

de school zal delen met de gemeen-

te. De bedoeling is om de aannemer 

tegen het voorjaar van 2018 te ken-

nen.  

De gevel van het oude kloostergebouw 

blijft bewaard. De sporthal komt achter-

aan op de site.  

 

WAT IS ER NODIG?  

Het schoolbestuur (vzw Katholieke scholen Huise-Lozer-Ouwegem) is bouwheer en verant-

woordelijk voor de financiering. De gemeente Zingem participeert in de bouw van de sport-

hal in ruil voor gebruik ’s avonds, in de weekends en in de vakanties. De Vlaamse overheid 

geeft een grote subsidie. Toch heeft de school nog heel wat extra middelen nodig om het 

budget rond te krijgen.  

Het technische bouwteam helpt ons met het bouwdossier. Daarnaast willen we graag een 

sponsorteam opstarten.  
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WAT WIL JIJ DOEN?  

Hoe wil jij je graag engageren voor onze school? Wij hebben al enkele ideetjes.    

1. Je kan bijvoorbeeld evenementen organiseren of aansluiten bij bestaande initiatieven in de 

regio. Denk maar aan een benefietconcert, een lesmarathon, een fuif of markt …  

2. Je kan een belangrijke rol spelen in het leggen van contacten met personen, verenigingen en 

bedrijven die mogelijk willen sponsoren.  

3. Je kan inzetten op digitale fondsenwerving, zoals crowd-funding en andere platformen.  

4. Je wil misschien graag een actieplan opstellen en de andere vrijwilligers motiveren.  

Zie je wel iets in deze suggesties of denk je nog aan iets anders? Laat het ons weten!  

 

WAT VERWACHTEN WE?  

Je bepaalt helemaal zelf hoeveel tijd je in ons project wil steken. Je kan achter de schermen 

werken of op de voorgrond treden. Je kan één keer meewerken of gedurende enkele weken of 

maanden.  

Elke inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd!  

 

WAAROM BEN JIJ BELANGRIJK?  

 

-out, sociale media, 

databases …?  

zoals schenkingen en de Koning Boudewijnstichting.  

 

 

Wat jouw talent of ervaring ook is, je hebt ons ongetwijfeld iets waardevols te bieden.  

 

WAT HEBBEN WE VOOR JOU IN PETTO?  

Als je met ons in zee gaat, mag je een enthousiaste, familiale sfeer verwachten.  

Dit promoteam kan jouw stageplaats zijn, als je de ambitie hebt door te groeien in fundraising, 

communicatie of eventmanagement. Ook studenten zijn welkom, in functie van hun eindwerk 

of sociaal project.  

We vergoeden de relevante kosten en we zijn dankbaar voor de inbreng van elke vrijwilliger, 

hoe groot of klein ook.  

 

OVERTUIGD?  

Doe mee en maak vele kinderen gelukkig. De nieuwe klaslokalen en de sporthal zullen immers 

ten goede komen van de hele school én de omgeving.  

Contact: vbshuise@skynet.be, T 09 383 58 23  
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Het 3e leerjaar 

 
 

Sedert midden oktober sparen we in het derde leerjaar kilometers. Hoe doen we dat? Per gelezen bladzijde 

verdienen we 1 km. Dus hoe meer bladzijden we lezen, hoe meer kilometers we sparen. Vorige week zaten we 

aan +/- 1300 km. De juf vloog met ons naar Barcelona in Spanje. (in ons hoofdje hé) Op de grijze wereldkaart 

die ophangt in onze klas, mochten we het vakje van Spanje open krabben. Er verscheen een oranje kleurtje, 

net zoals de mandarijntjes van de Sint. Iedereen die binnenkomt in onze klas kan zien hoeveel kilometers we 

al gelezen hebben. We zijn heel benieuwd waar onze volgende trip naartoe gaat. 

 

 
 

In de taallessen leerden we over beroemd zijn. Toen mochten we zelf dromen… misschien worden we later ook 

wel beroemd….. ? Onze fantasie sloeg op hol. Ook benieuwd hoe de klasgenootjes schreven over hun droom? 

Er zitten heel wat sportievelingen in onze klas… 

Natty droomt ervan om topvoetballer te worden. Oscar droomt meer van een carrière als nationale hockeyspe-

ler. Zoë ziet zichzelf schitteren als judokakampioen. Emiel wil graag uitblinken in het veldrijden maar Noah 

wil het nog sneller doen, als motocrosser. Zenna springt zichzelf tot ropeskippingkampioen. Wemke en Flore 

combineren souplesse en elegantie want zij dromen echt van een plekje op het podium van het sierschaatsen. 

Niet enkel sportieve talenten, maar ook heel wat muzische talenten in de klas. 

Roxan, Marie-Paule, Jade, Emma en Hanna V. houden van optredentjes, want zij dromen om zangeres te wor-

den. Misschien zullen Hannah L., Benoit en Jelle hun wel begeleiden op hun gitaar, want zij willen later echt 

wel de pannen van het dak spelen. Zien we ze binnen een paar jaar schitteren in de Voice van Vlaanderen? Of 

op Werchter? 

Céleste droomt van boeken… want zij wil heel graag schrijver worden. Heel benieuwd met welk boek ze de 

eerste prijs in de wacht sleept. 

Mathis wil dolgraag kunstenaar worden. Gaan we samen binnen een paar jaar zijn kunstwerken bezoeken in 

het museum? 

Margot kreeg kriebels toen we over de kapper leerden, want zij wil dolgraag een super kapster worden. Zorgt 

zij voor de prachtige kapsels bij de modellenwedstrijden? 

Blijkbaar zitten er ook heel wat toekomstige wetenschappers in de klas… 

Pierro wil dokter immunologie worden. Misschien werkt hij wel samen met Louis die ook dokter wil worden? 

Zorgen ze voor het Pierro-Louisziekenhuis van de toekomst? Dan wil Ella zeker als super verpleegster voor 

hen werken. 

En de huisdieren worden ook niet vergeten, want Fran D. en Aluna zien zichzelf als een super lieve dieren-

arts. De hondjes, poezen en vlinders mogen er zeker van zijn dat ze goed zullen verzorgd worden. 

Fran L. wil wetenschapper worden, Einstein achterna! Ook Cyriel en Ralf dromen om professor te worden. 

Benieuwd welke uitvindingen dit drietal in petto heeft. 

Wanneer er later een klasreünie georganiseerd wordt, dan zal er zeker afgesproken worden in het sterrenres-

taurant van Charles. Dé topchef van de toekomst! 

Laten jullie ons binnen twintig jaar weten welke droomjob het geworden is? 

 

We lezen de wereld rond. 

Ik word later beroemd. 
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Het 4e leerjaar 

Sint en Piet 
Ik zie je niet. 
Kom je bij mij? 
Dan krijg je een knuffel van mij. 
Spiekpietjes zijn klein en groot. 
Daarom springen ze in de boot. 
Vriend van jou en vriend van mij. 
Daarom ben ik zo blij! 

 

Nele en Jonas 

 

Sint 
zes december 
is hij jarig 
hiep hiep hoera sinterklaas 
joepie! 

 

Florine 

 

Lieve sint 
Ik zeg dat ik u aardig vind. 
Als zwarte piet iets uit zijn zak neemt, 
dan tovert hij een eend! 
Wij zingen elk jaar een liedje, 
o o o klein zwarte pietje. 
Cadeautje groot of klein, 
het zal altijd plezant zijn! 
Welkom Piet, welkom Sinterklaas, 
elk jaar heeft u weer speculaas. 
Mandarijntjes mogen er ook bij, 
je maakt ons altijd blij. 
We zetten elk jaar ons schoentje, 
o lief klein kapoentje. 
U heeft een grote staf, 
o wat heeft u een mooie lach! 
Ik hoop dat u ervan heeft genoten, 
met heel wat lekkere pepernoten! 

 

Finn en Ella 

 

 

 

 

 

Lieve Sint, 
je maakt ons elk jaar goed gezind. 
We krijgen pakjes groot en klein. 
en dat vinden we super fijn! 
Elke dag staan we te dromen, 
tot de Sint zal toekomen. 
We krijgen pepernootjes, 
en heel veel cadeautjes. 
We willen je zeggen hoe lief je bent, 
jij bent een echte stoere vent! 

 

Julie en Leonore 

 

Sint 
komt langs 
met zijn pieten 
en zijn wit paard 
cadeautjes 

 

Julien 

Gedichtjes en elfjes uit het 4e leerjaar 
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Het 5e leerjaar 

Daguitstap Ename, 5de lj 

 

De kinderen van de vrije basisschool Huise gingen op uitstap 

naar Ename. 

We bezochten het museum van Ename . 

 

Het ging over de geschiedenis van Ename. 

 Er waren allemaal poppen van verschillende tijden . 

 We zagen hoe die mensen leefden in die tijd via poppen. 

En toen was het middag : we aten in de tuin van het museum 

van Ename. 

In de namiddag bezochten we het bos van Ename met een 

gids. 

We leerden veel over blaadjes in het bos. 

De dag zat er op en we gingen terug naar school. 

 

Isaac, Gustaaf, Titus 

 

 

Daguitstap Oudenaarde, 5de lj 

 

Eerst hebben we naar Oudenaarde gefietst naar het park 

Liedts. 

Dan zijn we naar de Schelde en de stad gewandeld.. 

Daar hebben we  middeleeuwse gebouwen gezien, we zijn on-

der andere naar het begijnhof geweest. 

En we hebben een vrouwtje ontmoet die daar nog woont. 

Toen zijn we naar de Wallburga kerk geweest en die is 86 me-

ter hoog. 

In het park werden we in groepjes verdeeld en hebben een 

bosspel gespeeld. 

Toen fietsten we terug  naar school. 

 

Henri Owen en Remi 
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 Scholenveldloop, 5de lj 

 

Op 26 september 2017 in de namiddag was er scholenveldloop voor het 5de van Huise, Ouwegem en Zingem. Het 

ging door op het voetbalveld van Zingem 

Er waren ook veel oma’s, opa’s, mama’s en papa’s om te supporteren. Er waren 4 kleuren: rood, blauw, geel en 

groen. Het was een warme dag. Er waren 3 toeren te lopen. 1 achter een touw en 2 zo rap mogelijk. Als je klaar 

was dan kreeg je een peertje en een bekertje water. De winnaar kreeg een medaille en een witte fidget spinner. 

Daarna zijn we met de bus teruggekeerd naar school. Toen moesten alle winnaars naar voren komen voor een 

foto.  

 

Noa, Féliz, Elena 

  

Strapdag, 5de lj 

 

Op de strapdag was de straat van ons. We konden met gekke 

fietsen rijden. We hebben met steps rond de home gefietst. 

Meester Kris, een hele toffe meester, heeft bij de brandweer een 

brandweerwagen geregeld. En we hebben daar over de dode 

hoek geleerd. 

Iedereen kon op straat spelen. Elke klas heeft een mooie uitstap gedaan, te voet of met de fiets. 

Er was ook een fietscontrole met de politie,  dus dat was oppassen. 

Als afsluiter heeft iedereen het straplied gezongen. 

 

Joran, Maxim , Louis 

 

Daguitstap Ieper, 5de lj 

Het 4de ,5de  en 6de  leerjaar van VBS Huise ging naar Ieper met 

de bus. Eerst gingen we naar de Ijzertoren. We mochten hele-

maal naar boven, dat was 84 m. We hadden veel zicht op de vel-

den. Daarna gingen we naar de dodengang. Dat zijn loopgraven 

waar de soldaten op ongeveer 60 m van elkaar zaten. Ze hebben 

daar 5 jaar gezeten voor ons. Toen zijn we naar het kerkhof van John MC Crane geweest :  dit is een Canadese 

dokter en die  had vele mensen verzorgd. Hij schreef een gedicht zogenaamd “in Flanders Fields” dat betekent 

Vlaamse velden. Het gaat over de klaprozen; dit waren de enig-

ste bloemen die op het slagveld konden bloeien. Op het kerkhof 

van John MC Crane waren er mensen over de hele wereld : bv. 

Egyptenaren, Amerikanen enz, De volgende post was de verha-

len wandeling in Ieper :  daar heeft een meneer over verschillen-

de dingen verteld, onder andere waar het liedje van de Lost Post 

vandaan komt, over de koelkelder en de belforttoren. Daarna 

zijn we naar een restaurant geweest en hebben we spaghetti 

gegeten en ook een ijsje. 

Als afsluiter gingen we naar de Last Post . 

Het was een leuke dag. 

 

Gauthier, Mauro, Baptist 
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Voorleesweek, 5de lj 

 

Eind November was er een voorleesweek. Dan komen mensen 

voorlezen uit boeken. Marleen, de bomma van Gustaaf uit onze 

klas  las uit ‘De grote verboden zolder”. Ook Louis zijn mama My-

riam kwam voorlezen uit het boek “Hippo” van de  schrijver Marc 

De Bel. Iedereen vond het heel leuk en Pavel lachte de hele tijd. 

 

Florian, Pavel, Stine 

 

Bosdag in Lozerbos, 5de lj 

 

‘s Middags om 12 uur zijn we vertrokken naar de meester zijn 

mama ( Estère ).  

Daar zijn we blijven lunchen. 

En als extraatje kregen we 2 chocolatjes en de laatste kregen er 

stiekem nog eentje bij.  

Dan zijn we vertrokken naar het bos. 

 

In het bos moesten we in groep blaadjes zoeken en de naam erbij 

schrijven. 

Als we alle blaadjes hebben gehad moesten we als verrassing memory spelen met de blaadjes. 

Daarna zijn we terug op onze fietsen gesprongen, en verder gereden naar een andere plek. En daar hebben we 

een ander spel gespeeld. 

Dan zijn we verder gelopen naar de speelzone in het bos.  

Daar hebben we weer een ander spel gespeeld, met nummers. 

Dan moesten we elkaar tikken en als je het nummer van de ge-

tikte persoon had dan was die eraan voor heel het spel. 

En dat deden we twee keer. 

 

Toen we met de fiets terug naar school fietsten was iedereen heel  

tevreden over de leuke dag. 

 

Hanne, Sara en Mira 
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Het 6e leerjaar A 

De kampenbouwers. 

 
We waren met een groep kinderen van school naar Lozerbos gegaan. 

De jongens van mijn klas beslisten om een kamp te bouwen en sommige meisjes vonden dit een goed idee. Ie-

dereen verzamelde grote, kleine, dikke en dunne takken. De jongens hadden touw meegebracht om de takken 

aan elkaar te binden. We waren bijna klaar toen een groep kinderen van een andere klas vroegen wat we aan 

het doen waren. We wilden het niet vertellen omdat we bang waren dat de andere kinderen ons kamp stuk 

gingen maken. Toen we klaar waren, speelden we nog een tijdje. Daarna was het tijd om naar huis te gaan. 

Jammer, we hadden allemaal nog wat langer in ons kamp willen blijven. 

 

Maya Fockenoy 

Sint en Piet op weg naar België 
 

Kennen jullie Sinterklaas ? En Zwarte Piet ?  

Sinterklaas en Piet zijn op weg naar België , en weet je wat dat betekent , cadeautjes en snoep , en ook chocolade . 

En weet je wie nog meekomt? Slecht weer vandaag , kennen jullie Slecht weer vandaag ? Dat is het paard van Sin-

terklaas , het is een heel mooie schimmel . De dag is aangekomen… ieder kindje ligt lekker te wachten in zijn of haar 

bed , tot dat Sinterklaas komt . En weten jullie dat Sinterklaas alleen 

bij brave kindjes komt ? Toen de ochtend aangebroken was, liepen de 

kindjes heel snel naar beneden. Toen ze beneden kwamen , zagen ze 

allemaal snoep , cadeautjes , en chocolade liggen. Ieder kindje had 

een cadeautje gekregen behalve Piet , die is heel erg stout geweest… 

Weet je wat die heeft gedaan?  Aan de haren van zijn zusje getrok-

ken . Sinterklaas had dat gezien , en nu heeft Piet geen chocolade , en 

cadeautjes gekregen . Dus jullie moeten allemaal flink zijn dan krij-

gen jullie allemaal cadeautjes . Einde  

 

Van Elise Vidts  
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Het 6e leerjaar B 

De Kinderbrouwerij 

 
Tijdens onze uitstap naar de Westhoek, hebben we een muzikale wandeling gemaakt met Trui en Wim. Trui 

zong en Wim speelde accordeon en ook op een ukelele, dat is een soort gitaar. Het was zeer mooi. We hebben 

eerst de zevensprong gedanst en gezongen als opwarmertje. Daarna stapten we naar de kerk van Reningelst. 

We wandelden tot naast het kerkhof. Daar lagen een dertigtal Britse soldaten begraven. Er waren heel veel 

jonge soldaten gestorven.  

 

We wandelden verder naar het gewone kerkhof naast de kerk. Daar kregen we het verhaal van de familie Bul-

teel te horen. Op een nacht in WO 1 in de Hemelstraat in Reningelst werden er 3 bommen gelost : 2 vielen in 

de weides en een op het huis  van de familie Bulteel. 

  

De bom sloeg in op de zolder waar de 3 kinderen sliepen. 

In het eerste bedje sliep Charles. Zijn bed werd door de kracht van de bom omgekeerd en hij was op slag dood. 

In het tweede bed sliep Julienne. Zij was bewusteloos. Zij overleefde de bomaanslag, maar had wel zeer zware 

verwondingen. In het laatste bedje sliep Margrietje, die het ook overleefde. Eén obus bleef vast zitten in het 

houten plafond, maar toen viel de kop van de bom eraf en viel door het plafond naar beneden. Net onder dat 

plafond was het bed van de ouders, waar in het midden Maurice sliep. De bom viel op Maurice en ook hij was 

op slag dood. De ouders overleefden het ook. De mama was 7 maanden zwanger. Door al het verdriet, is ze die 

nacht bevallen van een meisje dat ze ook Julienne heeft genoemd. Dit was één van de verhaaltjes die ze heb-

ben verteld en dat ons is bijgebleven.  

Het was een heel leuke wandeling. 

 

Alix en Hanne 

Sinterklaasfeest! 
Op 5 december 2017 kwam de sint op onze school. Hij nam drie Zwarte Pieten mee. De kinderen van 6A en 6B 

waren hulppietjes. Wij hielpen met snoepjes uit te delen. Eerst verzamelde de hele school in de eetzaal en la-

zen juf Katy en juf Isabelle een verhaaltje voor namelijk ‘Zotte Klaas en Zwarte Miet’. Ondertussen ging Juf 

Mia de Sint gaan halen. De Sint was niet zo blij, want zijn Zwarte Pieten maken steeds ruzie over wie nu de 

beste is. De juffen en meester moesten een proefje doen om te kijken of zij een Zwarte Piet konden worden. 

Sint heeft zijn pieten vergeven en ze mochten weer mee. Wat later gaf de Sint de cadeautjes voor op de speel-

plaats en in de opvang af. 

Daarna ging de Sint naar alle klassen samen met zijn Zwarte Pieten en wat hulppietjes. In de jongste klassen 

kregen de kinderen enkele klascadeautjes. De 

hulppietjes deelden snoepjes en chocolade uit.  

Het was een heel leuke dag voor ons.  

Dank u wel, Sinterklaas ! 

Anna en Nina 
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Het droommuseum van Dre : een tocht door de Eerste  Wereldoorlog 
 

Dre is een jongetje uit Ieper, wiens papa in het ‘In Flanders Fields’ museum werkt. Als hij een bezoek brengt  

aan het museum, heeft Dre ogen en oren te kort. Hij is helemaal in de ban van Wereldoorlog 1. Hij is er zelf zo 

door gebeten dat hij ’s nachts niet kan slapen. De volgende dag, na een onrustige nacht, rent hij de hele dag 

door het huis en van het schuurtje naar de kelder. Tegen de avond opent Dre op zijn kamer zijn eigen droom-

museum.  

Tijdens de workshop toonde de gids de voorwerpen uit het Droommuseum van Dre. Ze toonde daarbij ook het 

echte materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. Ze vertelde veel verhalen na van mensen die het hadden meege-

maakt en overleefd. We zagen een kapotgeschoten helm. Dat was indrukwekkend. We mochten ook een gra-

naat vasthouden en een obus. Dat was heel zwaar!  Gelukkig konden ze niet meer ontploffen.  

 

In het museum hangt ook een mooi gedicht :  

 

“In Flanders Fields the poppies blow. 

between the crosses, row and row. 

That mark our place, and in the sky. 

The larks, still bravely singing, fly. 

Scare heard amid the guns below.” 

 

Dit is een stuk uit het gedicht van John McCrae. Hij was een Canadese luitenant-kolonel die in een oude stal-

len gewonde soldaten verzorgde. Als je het helemaal wil lezen , kan je het opzoeken op internet. 

 

Juliette, Elise en Amber 

Flanders Fields Museum 
 

Op 9 november zijn we naar het Flanders Fields museum gegaan in Ieper. 

We kregen oortjes aan om beter te kunnen luisteren naar de gids. Aan het 

eind van het bezoek mochten we de oortjes houden. 

We hebben op een reuzekaart de linies en de loopgraven gezien. Met de com-

puter toonden ze waar gevochten werd en waar de Belgen de sluizen hadden 

opengezet. We hebben verhalen en liedjes gehoord en films en foto’s gezien. 

We hebben geweren, kanonnen, munten en oude uniformen gezien. Ze hadden 

ook een muur met namen van gesneuvelde en gewonde soldaten. Elke dag 

staan er andere namen op. Ze tonen de namen van de soldaten die stierven op 

diezelfde dag. Bij ons was dat dus op 9 november. We zagen in het museum 

ook dagboeken. Het dagboek van Odon bestaat echt!  

Na het bezoek aan het museum hebben we daar een drankje  en ons middag-

maal gegeten. 

 

Gilles, Len en Maurice 
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De Britse en Duitse begraafplaats 

Toen we aan kwamen op de begraafplaatsen, waren we al een beetje droevig. We waren in schok van wat 

we die dag al allemaal gezien hadden. Eerst gingen we naar een Britse begraafplaats. Overal stonden witte 

grafsteentjes. Sommige stonden tegen elkaar aan. Dat betekende dat men wel wist wie de soldaten waren, 

maar dat ze als één groep gestorven waren en onherkenbaar verminkt waren.  

 

Op de Britse begraafplaats vonden  

we een mooi gedicht dat werd geschreven  

door: Luitenant Kolonel John McCrae.   

Zo gaat het gedicht: 

In Flanders fields the Poppies blow  

between the crosses, row on row  

that mark our place, and in the sky  

the larks, still bravely singing ,fly. 

 

Dat is een stukje uit het mooie gedicht. Toen we op die be-

graafplaats liepen, voelden we een rilling over onze ruggengraat 

lopen. Het idee dat hier op deze plek vroeger vreselijk werd ge-

vochten, en dat duizenden soldaten daar gesneuveld zijn, maakten                

ons stil en droevig. Eigenlijk voelden we ons een beetje machteloos,  want      

op dit moment kunnen wij er niets meer aan veranderen,…  

 

We namen na het bezoek van de Britse begraafplaats ook nog een kijkje in de bunkers die er naast ston-

den. Daar werden alle gewonde soldaten verzorgd. Het was daar stil… Overal stonden kruisjes en je voelde 

je zelf ook stil worden. Het leek wel of je de aanwezigheid van die soldaten kon voelen… De stilte werd af 

en toe verstoord door een paar grapjassen die iedereen deed schrikken. Toen we uit de bunkers kwamen, 

had je een mooi uitzicht op de Britse begraafplaats. Het zag er wel fleuriger uit dan de Duitse begraaf-

plaats. De Britse begraafplaats was met witte en de zon scheen er op. Bij de Duitse begraafplaats was 

het donker. Er stonden veel bomen en de stenen waren zwart. Meestal lagen ze met veel soldaten onder 

1 steen, soms met vier, soms wel met tien. Er was ook een massagraf waar ze wel met 25 000 lagen!  

 

De Duitsers waren misschien de oorlog begonnen en ze hebben zoveel onheil aangericht, maar op dat mo-

ment beseften wij ook dat de meeste soldaten die daar lagen, maar simpele, jonge kerels waren die niet 

wisten waar ze aan begonnen waren en die niet voor zichzelf vochten, maar de oorlog van een andere. 

 

Opnieuw voelden we ons heel stil vanbinnen… 

 

Van Rémy en Saartje 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 27 

 

 

                  De  Kinderbrouwerij 
 

We kwamen aan in de Kinderbrouwerij in Reningelst. Ze waren heel gastvrij . We mochten 

de zevensprong doen : dat was super leuk! Daarna gingen we naar het kerkhof waar de 

soldaten lagen die door de gasaanval  werden gedood. Wim vertelde ook dat de kinderen 

het leuk vonden dat er Britse soldaten in het dorp waren. Ze vroegen de soldaten om bolle-

bief (een soort gekookt vlees), tjies en jem. Op het kerkhof hebben we een verhaal gehoord 

en het ging als volgt : 100 jaar geleden vlogen er Duitse vliegtuigen over Ieper. 2 bommen 

vielen in het veld. 1 bom op een huis. Hij viel op de zijkant van het huis. Charles die tegen 

de zijkant lag, was op slag dood. Zijn zus Julienne was zwaar gewond en overleed in het 

ziekenhuis. Maurice was ook gewond maar overleefde. Boven was de obus ontploft. De 

obus heeft ook een zware punt een viel door de plafond. Die viel op een 1 jarig kind ge-

naamd Maurice. 

 

Mathis,Sem  

Cultuurdag Gent 
 

Op 4 december zijn we met het 6e leerjaar naar Gent geweest. We zijn naar het Belfort, 

Sint-Niklaaskerk en de Sint-Baafskerk geweest. Ken je het Lam-Gods? Wij hebben het ge-

zien. Wist je dat één deel, de Rechtvaardige Rechters gestolen is en nooit meer werd terug-

gevonden? We zagen ook een skelet van een walvis. Het was middag en dan hebben we on-

ze boterhammetjes opgegeten. We zijn ook naar het Gravensteen geweest. We hebben daar 

de paardenstallen gezien en nog veel meer.  In de namiddag zijn we naar een grote zaal 

geweest, de Bijloke, waar we een concert en toneel hebben gezien en gehoord. Daarna gin-

gen we terug naar huis. 

 

René en Juliette VC 



Last Post aan de Menenpoort 

 

Het was 9 november. We kwamen toe aan de Menenpoort rond 19u.  

Er stonden superveel namen op de muren: ongeveer 55 000. 

De ‘Last Post’ wordt elke avond om 20u gespeeld om alle gesneuvelde Britse sol-

daten te herdenken die ze nooit hebben teruggevonden. Deze 

soldaten hebben geen bekend graf en liggen ergens verloren in de Ieperse velden 

of op een oorlogskerkhof rond Ieper waar op de grafsteen staat : Known Unto 

God (alleen gekend bij God). Als ze een soldaat toch nog terug vinden, dan blijft 

hun naam toch op de Menenpoort staan. 

Sinds 1928 speelt men iedere avond om 20u The Last Post. Behalve tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. We moesten allemaal een klaproos dragen. Er was ook 

een Schot die op een doedelzak blies. De brandweer speelde The Last Post op een 

trompet.  

Het was een mooie en leuke dag ! 

 

Thor en Arjen 
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Een greep uit de activiteiten van het tweede trimester : 
 

11 jan. :  6B : les Robotica – Oudenaarde 

15 jan. : 3de lj. : medisch onderzoek op school 

17 jan. : Luizencontrole 

18 jan. : 6de lj. : Sportdag Brakel 

  4de lj. : SVS : Alles met de bal – Deinze 

19 jan. : Rapport 3 

22 jan. : 5de lj. : sportdag Brakel 

23 jan. : Lager : film Damiaanactie 

25 jan. : 3de lj. : sportdag Brakel 

  6A : les Robotica – Oudenaarde 

  Vergadering oudercomite  

26 jan. : 1ste lj. : sportdag Brakel 

30 jan. : 3de kl. + 1ste lj. : Toneel Creakindo – De ridder die bang is in het donker – De Griffel 

31 jan. : Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de leerlingen. 

1 feb. :  PANNENKOEKENVERKOOP 

  4de lj. : sportdag Brakel 

  6de lj. : Kennismakingsdagen Onderwijs Oudenaarde : dag 1 

2 feb. :  2de lj. : sportdag Brakel 

6 feb. :  1ste kl. en 2de kl. : Toneel Creakindo – Vliegen, dat wil ik ook ! – De Griffel 

  Lager : klasconcert harp 

7 feb. :  NM : 3de en 4de lj. : Tussen 4 vuren – sporthal Kruishoutem 

8 feb. :  6de lj. : Infoavond studiekeuze 

 

12 feb t/m 18 feb. : KROKUSVAKANTIE 

 

19 feb. : 6de lj. : Doedag VTI Deinze 

20 feb. : 6de lj. : Kennismakingsdagen Onderwijs Oudenaarde : dag 2 

21 feb. : Luizencontrole 

22 feb. : 2de + 3de lj. : Toneel Creakindo : De dromenzuiger van opa Pluizebol – De Griffel 

  Vergadering oudercomite  

27 feb. : 3de + 4de lj. : auteurslezing Wally De Doncker 

2 maart : 6B : Wild van techniek 

 

3 maart : KAAS- EN BREUGELFESTIJN OUDERCOMITE – DE GRIFFEL 

 

6 maart :  rapport 4  

  Oudercontact kleuter + lager 
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7 maart : Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de leerlingen 

  NM : 5de + 6de lj. : Netbal – sporthal Kruishoutem 

13 maart : Grootouderfeest voor de grootouders van de kleuters. 

15 maart : 6A : oudercontact studiekeuze 

19 maart :  1ste + 2de lj. : auteurslezing Veerle Derave 

20 maart : Gezond ontbijt op school ! 

21 maart : Zwerfvuilactie 

22 maart : 6B : oudercontact studiekeuze 

 

25 maart : OPENDEURDAG KLEUTERAFDELING 

 

27 maart : NM : kleuterspelnamiddag 

29 maart : 5de + 6de lj. : auteurslezing Mark Tijsmans 

30 maart : Bezinningsmoment Goede Vrijdag – in de kerk 

 

2 april t/m 15 april : PAASVAKANTIE 

Jan Boonaert 

Nieuwstraat 26 

9770 Kruishoutem 

kruishoutem@kbc.be 

09  333 74 40 

Onze sponsors 
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