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Beste ouders, 

 

Hopelijk zijn de koudste winterdagen achter de rug  

en kunnen we vol hoop uitkijken naar de lente, een  

tijd waarin er zoveel is om blij van te worden… 

 

 

 

 

In deze schoolkrant blikken we even terug op de voorbije maanden. We bieden een waaier van 

artikels over activiteiten, lessen, uitstappen, die getuigen van een school vol bruisend “jong” 

leven en engagement van een hardwerkend team. 

Ondertussen maken we verder kennis met het nieuwe leerplanconcept “Zin in leren, zin in le-

ven”, doorgronden we de inhouden van de verschillende ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s, 

maken we een tijdspad op voor de implementatie hiervan,… 

Een korte toelichting bij het bouwdossier : Eind januari werden, in het kader van de openbare 

aanbesteding, de prijsoffertes geopend. Momenteel wordt onderzocht op welke posten er even-

tueel nog een besparing kan doorgevoerd worden. We hopen u spoedig de startdatum te kun-

nen doorgeven. 

Ik wil jullie allen een zalige Paasvakantie toewensen. Laten we er ten volle van genieten zodat 

we, goed uitgerust, de laatste etappe van het schooljaar kunnen aanvatten. 

 
 
Aan iedereen een Zalig 
Paasfeest !  
 
Mia Van Steenkiste 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 4 

 

 

De kleuterklassen 

De voorbije weken werden onze kleuters helemaal meegenomen in het verhaal: 

“Peter en de wolf “. Het is een muzikaal sprookje met weinig woorden en veel 

klassieke muziek. De muziek is geschreven door de Russische componist 

Prokofiev. In maart vond het jaarlijkse grootouderfeest plaats en dit jaar was 

Peter en de wolf het verhaal als vertrekpunt. 

In elke kleuterklas gingen we werken rond het verhaal, onze hoeken kregen de 

passende inrichting. Het verhaal vonden we op Youtube en werd vaak bekeken. 

De leerlingen van de lagere school speelden een stukje muziek op de dwarsfluit, 

de piano, de saxofoon. In elke klas werd er wel een werkje gemaakt met wolven, 

vogels, … Ook kregen we een echte jager op bezoek. Onze jongste kleuters gin-

gen aan de slag als illustrator en maakten het verhaal om mee te nemen naar 

huis. De grote verrassing… de boekjes rollen uit de kopieermachine. Uitspelen 

van het verhaal als rollenspel of als poppenkast lukte elke dag beter. Ook dan-

sen kwam vaak aan bod de voorbije weken. 

Als kers op de taart hebben we op 13 maart onze grootouders kunnen verwen-

nen met een fijn toneel en dans gebracht door de kleuters. Iedereen schitterde 

in zijn eigen rol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 1e kleuterklas 
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In de 2e kleuterklas 

In de 3e kleuterklas 
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Onze grote vrienden in actie 

De jager op bezoek 

Ons boek: Peter en de wolf 
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De GROTE dag… ons grootouderfeest. 
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Het 1e leerjaar A 

Neuzen op de boerderij… 

 

Onlangs brachten wij met onze klas een bezoekje aan de Valleihoeve. We werden er heel har-

telijk ontvangen door de boerin. We kregen een leuke rondleiding op de boerderij en kregen 

de kans om het reilen en zeilen op het erf van dichtbij te beleven. In groepjes mochten we vol-

gen hoe vers ijs werd bereid om het daarna te gebruiken om een ijslammetje te maken. Nu 

werd ook het mysterie van het ‘bloedend’ lammetje onthuld…  

 

De boer haalde zijn tractor en kar van stal om ons te laten genieten van een ritje in de buurt. 

Als afsluiter van de dag mochten we onze zelfgemaakte ijsjes proeven… njamie…. 
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Het 1e leerjaar B 

Op dinsdag 6 maart gingen we op bezoek naar de Valleihoeve. We kregen van 

de boerin een uitgebreide rondleiding met de nodige informatie. Tijdens onze 

rondleiding hielden we halt om verse melk te proeven. Daarna mochten we spe-

len met de gocarts, fietsen, tractoren, …  

We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep mocht verder spelen terwijl 

de andere kinderen binnen eens mochten gaan rondneuzen. Zij mochten kijken 

hoe ijs wordt gemaakt. We zagen hoe ze een ijslammetje maken. Ook de andere 

groep kreeg de kans om eens te gaan kijken. 

Je kan hier enkele foto’s zien van onze leuke uitstap! 

 

De juffen  
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Het 2e leerjaar 

Thema : Terug in de tijd : een museum in de klas : dit schreven Niels, Jack, Jerom, Nyn-

ke, Lupe en Bram 

De dingen waren zeer oud. Er was een bak om aardappelen te bewaren .Iedereen vond het 

mooi. De oma’s kwamen op bezoek en vertelden over vroeger. Ze hadden ook foto’s mee van 

vroeger. Dat was heel leuk.  

 

 

 

 

Thema : Eet gezond, het jaartje rond : dit schreven Lotte, Calliste, Hazel, Kiran, Thi-

baut, Olaf 

We hebben een winkel gemaakt met groenten,  fruit, brood, vlees, drank en snoep. Soms 

was het goedkoop en soms niet goedkoop. We hebben ook reclamefolders gemaakt. In som-

mige winkels kon je korting krijgen. 

Het ontbijt was heel lekker en gezond. Het was leuk want je kon veel kiezen bij het buffet : 

brood, fruit, cornflakes, melk. Sommige kinderen hebben een gekookt eitje gepeld. We had-

den de tafels gedekt in de klas. We hebben lang gegeten en dat was plezant. 

 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 11 

 

 

 

In het thema ‘Gestrikt’ leerden we over de soorten stoffen. We showden onze kleren als 

volleerde mannequins. Wat vind je van onze outfit? 

We leerden onze kleren plooien en schoenen poetsen. Papa’s en mama’s mogen thuis heel wat 

hulp verwachten! 
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Het 3e leerjaar 

 
 

In de klas leerden we over Richter. Dit is de kunstenaar die momenteel tentoonstelt in het 

S.M.A.K. Nadat we de kunstenaar beter leerden kennen en een paar kunstwerken hadden 

besproken, mochten we zelf aan de slag zoals Richter. 

Niet met verf en penselen, maar met verf en spatels, kammen, harde borstels, … We von-

den het super leuk en toen de werkjes droog waren, kregen ze nog een vernislaagje. Nu zien 

ze er uit als echte kunstwerken!                     

Werken zoals een echte kunstenaar: we werken zoals Richter in het S.M.A.K. 
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In het derde leerjaar houden heel veel kin-

deren van sport: 

voetbal, dansen, rope skipping, hockey, 

zwemmen, judo, golf, fietsen, kunstschaat-

sen, paardrijden, volley, yoga, … 

Toen we in de klas leerden over de olympi-

sche winterspelen mocht Wemke eens haar 

outfit van het kunstschaatsen meebrengen. 

Ziet ze er niet stralend uit? 

 

 

 

En Zoë heeft haar start bij de judowedstrij-

den niet gemist! Bij haar eerste drie wedstrij-

den behaalde ze drie medailles: brons, zilver 

en goud! Van een geslaagde start gesproken! 

 

Sportievelingen in het derde leerjaar 
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Het 5e leerjaar 

Bruggen bouwen 

 

In de 5de  klas hadden we een W.O. thema “over bruggen”. We hebben er een knutselles 
over gehad. En wat zouden we geknutseld hebben? 

Bruggen natuurlijk (duhhhhhh!) Er waren 5 groepjes, dus 5 bruggen. Er zijn er 2 uit kar-
ton, 2 uit hout en 1 uit lucifertjes. We werkten met: 
lijmpistool, plakband, velpon, …  

Aan de lijmpistolen hebben we ons wel wat ver-
brand… maar ja dat hoort er nu eenmaal bij.  

Het waren 2 superleuke namiddagen (2/2 en 6/2) 

We zijn fier op het resultaat. En de juffen vonden 
dat de meester fier mocht zijn op ons (en de brug-
gen).  

 

Mira 

Bruggen bouwen 

 

Het 5de leerjaar heeft bruggen gebouwd als knutselopdracht. De resultaten zijn heel 
mooi. Iedereen heeft zich geamuseerd.  

We hebben 5 speciale en mooie bruggen gebouwd. Bijvoorbeeld een ophaalbrug die is ge-
maakt  met veel houten plankjes en een beetje touw. Die is gemaakt door Remi, Pavel, 
Stien, Florian en Owen. Dat is een van de mooiste bruggen. Mauro, Isaac, Titus en Gau-
thier hebben een brug gemaakt uit vooral karton en plakband. Het is niet de mooiste en de 
stevigste brug maar wel goed. Maxime, Joran, Gustaaf, Louis en Baptiste hebben een heel 
mooie, stevige en coole brug gemaakt. De brug heeft een heel mooie weg. Elena, Noa en 
Feliz hebben een niet echt zo’n stevige brug gemaakt maar de brug is wel mooi met al de 
kleurtjes. Hanne, Mira en Sara hebben 
een brug gemaakt met lucifers en een 
paar verkeersborden. Het is ook een van 
de mooiste bruggen en is gemaakt met een  
van de Leonardo Da Vinci principes. 

Iedereen heeft zich geamuseerd en heeft 
mooie resultaten gebracht. 

 

Sara 
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Bruggen  
 

Wij, het 5de lj, hebben in groepjes een brug gebouwd.  

Er waren 5 groepen, 2 meisjes groepen en 3 jongens groepen. 

We hebben 5 verschillende bruggen gebouwd 

 

Wij hebben 5 verschillende bruggen gebouwd met 
gans het 5de. We moesten zelf materiaal meebren-
gen . Iedereen had genoeg materiaal mee om te bou-
wen . Op het einde van de dag had iedereen een mooi 
stukje af . Een andere dag moesten we de brug af-
werken . We moesten dan wel stoppen en iedereen 
was klaar. De bruggen bleven staan tot het oudercon-
tact. Iedereen vond het leuk, het was leuk om te 
doen. 

                 

Groetjes, Stien 

 

We bouwen een brug 

 

Ik moest een brug bouwen met Henri, Owen, Florian,  
Remi , Stien. Meester Kris had de opdracht gegeven om 
materiaal te zoeken.  

Meester Kris zei dat we latjes, plankjes, touw en nog 
veel meer moeten verzamelen en meebrengen naar de 
klas . Elk groepje heeft een andere brug gebouwd. Bij 
iedereen was de brug anders. Er was een brug van luci-
fers en een brug van karton. Onze brug was van hout, 
touw, en karton. De brug die wij hebben gebouwd leek 
op Tower  Bridge in Londen. Daarom is ons karton in het blauw geschilderd. 

Onze afgewerkte brug stond in de klas op het ouder-
contact , heeft mijn mama gezegd. Ze vond alle bruggen 
mooi. Ik vond heel leuk om te doen. We hebben ook 
punten gekregen van meester Kris. En onze groepje 
heeft 9,5/10 gekregen voor onze brug. En wij waren 
blij met onze punten. En Florian mocht de brug meene-
men naar huis. 

 

Verslag van Pavel Van den Bossche 
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Carnaval 

 

Vrijdag 9 februari hebben we carnaval gevierd. 

En we hadden superveel activiteiten. 

Er waren 4 activiteiten. 

 

De eerste activiteit was knutselen. 

De tweede activiteit was dansen. 

De derde activiteit was escape room. 

En de  voorlaatste activiteit was zingen. 

Dan nog op het einde hebben we nog met heel de 
school gedanst.  

 

Het was heel leuk! 

Ik hoop dat het nog eens zo leuk is! 

Henri 

Carnaval 

 

Hallo ik ga  vandaag vertellen over carnaval. Op vrijdag 9 fe-
bruari was het carnaval op school. We hebben allerlei leuke 
spelletjes gedaan. Zoals :escape room, dansspelletjes,……… 

Op carnaval mochten we in verkleedkledij naar school komen. 
We hadden geen boekentas nodig, wel een rugzakje met een 
tussendoortje en eventueel boterhammen. De dag ervoor had-
den we groepen gemaakt tussen het:1,2,3 leerjaar en het: 
4,5,6 leerjaar. Eerst zijn we naar meester Kris geweest daar 
deden we escape room. Er moesten 2 kindjes vastgebonden 
worden met een slot. De anderen moesten door opdrachten 
proberen om de code van het slot te raden. Daarna zijn we naar juf Isabelle geweest. 
Daar was het thema: Zingen, we moesten eerst in groepen 
gaan zitten en dan moesten de groepen één voor één gaan zin-
gen. Je kon kiezen tussen: rap, opera,….......... we moesten dan 
happy birthday zingen. Daarna was het middag. Na het eten 
zijn we naar juf Jolien geweest. Daar was het thema: dansen. 
We moesten ons per twee stellen en we kregen een blaadje 
met allemaal titels. De bedoeling was dat juf Jolien liedjes 
speelde en als dat liedje op je blaadje stond dan moest je er 
een kruisje bij zetten en mee dansen. Daarna zijn we naar juf 
Elke geweest daar mochten we maskertjes maken van halve 
bordjes. Op het einde van de dag was er een eindactiviteit daar mocht heel de school dan-
sen op de muziek. Ik vond het een super toffe en leuke dag  
Elena 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 21 

 

 

0p 22/02/18 is het 5de leerjaar van start gegaan met een game project.  Het was heel tof. 

Iedereen leerde bij. Op het eind hebben we zelf een game gespeeld. 

 

Iedereen had zin in het project. We leerden dat we niet te lang op de computer, iPad, iPho-

ne, Playstation mochten. Iedereen kreeg een leuk boekje met spelletjes en vraagjes. Vol-

gens een onderzoek dat we in onze klas hebben gedaan gamen de jongens  het meest. Voor 

de meester was het ook iets nieuws; het was de eerste keer dat hij daar les over gaf. 

 

We hebben met iedereen een groot spel gespeeld en de duivels zijn gewonnen (naam 

groep). 

 

Joran                         

Op 2/02/18 is het MEGA – project “gamen” van start gegaan en het is leuk. 

 

We hebben coole spelletjes gedaan met de klas. En dan moesten we een soort agenda in-
vullen en dan moesten onze ouders iets in vullen over ons speelgedrag. 

Het ging over de  regels en over hoe lang we mogen spelen op PlayStation / iPad  of com-
puter. 

 

En nu is de meester aan het vragen dat we onze iPod of onze console eens mogen mee pak-
ken. 

 

Van Louis 

In klas 5a hebben we geleerd over gamen. 

In het begin kregen we een verhaal over een jongen die naar een spel ging (Avatar). 

Zijn vrienden wouden hem terug zoeken. 

We hebben ook onze ouders laten invullen over hoeveel wij volgens hun gamen en of dat er 
regels zijn thuis zoals over hoe lang wij gamen en wanneer enzovoort. 

We moesten ook een eerlijk week schema invullen als huiswerk. Toen we al één week bezig 
waren speelden we een spel avatar. Er waren 4 groepen.  

De gene die begonnen waren zijn ook gewonnen . 

In het spel waren er doe-opdrachten en vragen. 

De jongens vonden project gamen super leuk, de meisjes minder leuk. 

Maxime 

Game project 
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We hebben over gamen geleerd en alles daarrond zoals  de consoles en games spelletjes,  

maar ook waar op je speelt of het veilig is of niet. We hebben ook een week schema ge-

maakt en gespeeld. 

 

Eerst hebben we over controllers geleerd,  

dan over consoles en toen over avatars. Dan hebben we een week schema gemaakt en de 

ouders moesten ook een brief invullen. Op het einde hebben we een spel gespeeld.  

 

De ganse klas vond het leuk en grappig. 

Owen 

We hebben over gamen geleerd en alles daar rond zoals de consoles en games spelletjes,  

maar ook waar op je speelt of het veilig is of niet. We hebben een week schema gemaakt en 

een bordspel gespeeld. 

 

Eerst hebben we over controllers geleerd, dan over consoles en toen over Avatars. Daarna 

hebben we een weekschema gemaakt en ouders moesten een brief invullen en op  het ein-

de speelden we een spel genaamd “Vlucht naar de Avatar”. Het leek op een ganzenbord-

spel. 

 

De ganse klas vond het leuk en het spel was soms grappig. 

Gauthier 
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Het 5de leerjaar van VBS Huise school mocht op 27 febru-

ari en 6 maart een PowerPoint over sport voorstellen. Het 

was in 2 stukken verdeeld. Het eerste deel was van klas-

nummer 1-11. En deel 2 van klasnummer 12-21. We 

mochten ook gerief mee nemen. 

 

Het eerste deel mocht op 27 februari komen. Mauro was de eerste en deed over Ninjutsu 

en had een klein wapen mee of zo iets. Er kwamen ook balsporten in voor zoals basketbal, 

voetbal en golf. Verder kwamen ook schaatsen, boksen en wielrennen er in voor. We moes-

ten ook blaadjes invullen waar opstond of het goed was of niet en of ze genoeg hadden ge-

oefend . Toen we klaar waren was de school al gedaan. op 6 maart was het aan de rest. 

Maar toen we bijna gingen vertrekken was er een stroompanne in de home en op de school. 

Dus hebben we kwartier gewacht. Toen belden ze ons op dat we konden vertrekken. Het 

was eerst aan Sara die deed over schansspringen. De laatste was Gustaaf die deed over 

skiën. Verder kwamen sporten zwemmen, surfen, zaalvoetbal, judo en atletiek er in voor. 

 

Het was zeer leuk en tof. Hopelijk mogen we dat nog eens doen. 

Baptiste 

 

 

Op 27 februari en 6 maart gingen we met onze klas naar de home. Daar gingen we onze 

spreekbeurten voorstellen in verband met sport. 

 

De oudere mensen waren blij dat wij er waren. De eerste 

10 kinderen vertelden over:  

 Ninjutsu, schaatsen, badminton, golfen, boksen, wielren-

nen, karaté, basketbel, voetbal, jumping en mountainbi-

ke. 

We maakten een PowerPoint en op die manier legden we 

uit aan de bejaarde mensen hoe onze sport in elkaar zit. 

Week 2 kwamen er 11 andere kindjes hun sport voorstellen. Schansspringen, skiën, hoc-

key, judo, zaalvoetbal, surfen, zwemmen en atletiek. Opnieuw zagen we dat de mensen er 

van genoten. 

Wij kregen na onze voorstellingen een glaasje limonade. 

 

Toen we terug naar school vertrokken gaven we de mensen nog een handje.  

We vertrokken met een blij gevoel naar school en waren gelukkig dat we de mensen een 

onvergetelijke namiddag hadden bezorgd. 

Mauro 

Spreekbeurt “ in de home .” 
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We zijn naar de home geweest ,om de spreekbeurten te doen . De spreekbeurten gingen 

over een sport . 

 

Op dinsdag 27 februari zijn we naar de  home geweest . De eerste 11 van de klas 5 moch-

ten hun spreekbeurt al doen , de eerste was Mauro hij deed ninjutsu , hij had een tanto 

mee. Remi was de laatste van de dag hij had zijn fiets zelfs mee, hij deed het over moun-

tainbike.   De dag was al voorbij. De 2e keer  was op dinsdag 6/3 terug in de home .In onze 

klas viel het licht uit en er was geen elektriciteit meer. Er kwam dan een mevrouw, om te 

zeggen dat er daar ook geen elektriciteit meer was . De meester gaf zijn telefoonnummer 

en 10 minuten later ging zijn telefoon . Alle kinderen waren super blij . In de home moeten 

de andere kinderen hun spreekbeurt doen . Elena deed het over hockey , en iemand mocht 

haar keeper pak aan doen en ze koos mij. Ik mocht haar pak aan doen . Dat was super 

warm, en veel aan te doen . Elena toonde de kleren wat het was. Hanne deed ook super 

goed haar best , ze deed het over zwemmen . En de jongens deden ook super goed hun 

best ! Zo waren de spreekbeurten allemaal al gedaan . Daarna kregen we limonade omdat 

we super goed ons best gedaan hebben .   

 

Het was super leuk ! De mensen van in de home vonden het super leuk ! Je zag dat ze blij 

waren dat we geweest zijn. 

 

Noa 
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Op 30 januari 2018 hadden we gezond ontbijt. Dat betekent dat we op school mochten ont-

bijten. 

We moesten ons eigen bestek meebrengen en ook een beker. En was heel lekker. We heb-

ben fruit, warme chocomelk brood en kaas…en nog veel meer gekregen. En we mochten 

zoveel eten als we wilden. De warme chocomelk vond ik het lekkerst. Onze buikjes waren 

vol. 

En ik verlang al naar volgend jaar!!! 

Gustaaf, 

Op 30-01-2018 was er gezond ontbijt op school. Je moest je eigen bestek meebrengen.  

Er was voor iedereen 1e klein rond bruin pistoletje en bruin brood. Je kon er kaas en hesp 

op doen. Als er iemand confituur mee had kon je dat er ook op doen. Er was voor wie wil 

een eitje. Je kon ook een yoghurt eten. Die was van vanille gemaakt, die was lekker. Er 

was warme chocolade melk. 

Iedereen vond het lekker en de buikjes waren rond gegeten.  

Feliz 

Om de 2 jaar houdt onze school een gezond ontbijt. Dit jaar was het op 30 januari. Je 

moest je eigen bestek en bord meebrengen. 

Elke klas at het ontbijt in zijn eigen lokaal. Op het buffet in de gang kon je kiezen uit : een 

boterham met confituur, hesp, kaas of ei. Er was ook  yoghurt, fruitsla, Cornflakes. Ik 

dronk ook warme chocomelk, meerdere glazen zelfs. 

 

Ik voelde mij nog nooit zo gezond als toen. Was er elke dag maar een gezond ontbijt. 

Isaac 

Op  07/03/2018  heeft Huise school meegedaan aan het netbaltornooi in de sporthal Kruis-

houtem. Er waren 4 scholen en 6 teams. 

Er waren 3 matchen  in de competitie en de finale was de vierde en laatste wedstrijd . Er 

waren 4 scholen en 6 teams want Huise was met 2 teams en Kruishoutem ook. We speel-

den altijd 6 tegen 6. Een wedstrijd duurde ongeveer 10à15 minuten. Er waren ook ver-

schillende competities onder andere het 5de leerjaar en het 6de leerjaar. Dus Huise heeft 2 

teams en in team A zit: Isaac,Maxime, Henri, Gauthier, Mira, Elena . En in team B van 

Huise zit: Remi, Titus, Gustaaf, Florian (ik, Stien, Hanne 

Iedereen vond het zeer leuk. We hebben de finale tegen elkaar moeten spelen. En team B 

is gewonnen en team A is dan tweede geworden . 

Florian 

Gezond ontbijt 

Netbaltornooi 
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Het 5de en het 6de leerjaar deden woensdag 7 maart 2018 mee aan het netbaltornooi in de 

sporthal van Kruishoutem. Om 13.20 moesten we aanwezig zijn want we kregen 10 min. 

op voorhand de uitleg. 

Om 13.30 begon het tornooi. Onze klas werd in twee groepen verdeeld. Groep A en groep 

B. Groep A moest als eerste van de twee groepen spelen. De tweede groep was heel hard 

aan het aanmoedigen ! Dan was het aan groep B, ook groep A supporterde voor groep B. Zo 

werd er de hele tijd afgewisseld (maar er werden natuurlijk ook andere wedstrijden ge-

speeld). Al die wedstrijden die onze groepen hadden gespeeld hadden ze allemaal gewon-

nen. Maar omdat ze de wedstrijden allemaal hadden gewonnen moesten ze tegen elkaar 

spelen! De finale voor de 1ste en de 2de  plaats. De winnaar was uiteindelijk groep B. De 

stand was 12/13 dat betekent dat de groepen gelijk opgaan. Maar Huise 5de leerjaar was 

sowieso 1ste . Het 6de leerjaar, jongens en meisjes waren 4de . 

Het was een hele leuke namiddag! 

De volgende dag stond de turnjuf voor de school te praten over het tornooi. Ze vertelde 

over hoe mooi we samen hadden gespeeld. Toen we in de klas waren heeft de meester ook 

daarover gesproken. En tenslotte  kregen we een sticker van de sporthal. 

Hanne 

Op 7 maart 2018 was er een netbal tornooi voor het 5de en 6de leerjaar. Er waren 4 verschil-

lende scholen :  Huise met twee groepen, Kruishoutem ook met twee groepen, Nokere met 

één groep en De Weide Wereld met één groep. 

Het was een spanende wedstrijd waar veel werd in samen gespeeld. 

Huise is  gewonnen en is naar huis gegaan met de 1ste plaats. De groep van het zesde stond 

op de 3de plaats.  

Iedereen is fier naar huis gegaan en niemand heeft zich pijn gedaan dus het was een leuke 

wedstrijd. 

Remi 

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar van de vrije basisschool van Huise zijn op 7/3/18 

naar een netbaltornooi geweest. Het was toen ook een pedagogische studiedag, dus dagje 

vrijaf voor de kinderen. 

Ze moesten er om 13.10 zijn. Het was een groot tornooi : er waren maar liefst 5 scholen dat 

waren: Nokere, Ouwegem, De Weide Wereld, en natuurlijk ook VBS Huise. Iedere school 

moest 4 wedstrijden spelen en als je won kreeg je 3 punten, bij gelijkspel 2 en verliezen 

was 1 punt. Er waren 2 reeksen : een jongens reeks en meisjes reeks en daar waren ook 

nog 2 categorieën bij, categorie A en B. Er waren 2 ploegen van het 5de leerjaar daar waren 

jongens en meisjes gemengd. De 1ste ploeg speelde in categorie A en de 2de in categorie B. 

Van het 6de leerjaar was er 1 jongensgroep en 1 meisjesploeg. De 2 ploegen van het 5de leer-

jaar hadden alle wedstrijden in hun categorie gewonnen dus zo kwam het uiteindelijk dat 

ze de finale tegen elkaar moesten spelen. Groep B was uiteindelijk gewonnen. 

De kinderen vonden het heel en hebben mooi samengespeeld. 

Titus Van Der Meiren 
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Het 6e leerjaar A 

Bedrijfsbezoek Selexion Van Assche 

 

Op dinsdag 30 januari 2018 zijn we naar de winkel Elektro Van Assche geweest.  

We hebben veel gezien zoals: 

Het magazijn  

De kelder 

De containers waar ze recycleren 

Alle jobs die in de winkel worden uitgevoerd  

We hebben gezien hoe de werknemers werken. 

De winkel is trouwens vernieuwd dus hier en daar waren ze nog bezig met de afwerking. 

We zagen mooie decoratie die mooi staat bij de nieuwe, moderne  winkel. 

We kregen ook een goede uitleg van alle producten die ze verkopen. 

We hebben ook uitleg gekregen over het systeem hoe de prijzen veranderen, zodat zij de 

beste prijs hebben voor hun klanten. 

Na de leuke, toffe en vooral interessante uitleg over die verbouwing en de winkel zelf, kre-

gen we een leuke en toffe workshop. Daar maakten we een lekkere en vooral gezonde milk-

shake. Daarna kregen we nog een lekkere zelfgebakken wafel, met een lekker drankje dat 

we zelf gemaakt hebben.  

Na al die leuke dingen kregen we nog een leuk zakje mee, waar heel veel leuke en toffe ca-

deautjes in zaten. 

Het was ook heel tof dat we met de fiets konden gaan. 

 

Een top dagje dus! 

Amandine en Laure uit 6A 
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Carnavalsdag 9 februari 

 

We werden in groepjes verdeeld. Het vierde , vijfde en zesde leerjaar zaten samen. En het 

eerste, tweede en derde leerjaar zaten samen.  We deden heel veel leuke dingen… 

We konden een sessie “muziekknap” doen. Hierbij leerden we zingen op verschillende mu-

ziekgenres als rap, jazz, opera… We maakten ook een originele rap. Leuk om te zien! 

We speelden ook escaperoom in de klas. Hierbij waren we “rekenknap” en “samenknap”. 

We moesten goed samenwerken om de codes te kraken. 

We speelden ook een carnavalsbingo  en we waren heel “beweegknap” bezig.  

We knutselden ook mooie carnavalsmaskers  in de sessie “beeldknap”. 

Op het einde was er nog tijd om te dansen. Het was een heel leuke dag! Iedereen was ook 

heel mooi verkleed.  Hopelijk vonden jullie het even leuk als wij?  

Tess en Lore uit 6A 
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Willy Naessens 

Vandaag gaan wij naar het bedrijf van Willy Naessens. Toen we binnen gingen, kregen we 

een pet, een blok papier en een stylo.  

Dan hebben we naar een filmpje gekeken over hoe dat het bedrijf is ontstaan.  

Na het filmpje gingen we kijken hoe ze deuren en ramen maken. 

Er waren superveel machines. 

Je moest een speciale bril opzetten voor de veiligheid.  

We hebben een rondleiding gehad, we hebben gezien dat ze verschillende auto’s hebben.  

Ze hebben ons laten zien hoe ze beton maken van verschillende stoffen. 

Het was een heel leerrijke voormiddag! 

Emma en Maya uit 6A 
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In de klas 
In de klas hangt er altijd wel een goede sfeer. 

Soms wat minder en soms wat meer. 

We hebben een bord maar niet zomaar een bord… 

een digitaal dat is toch geniaal!  

“Une oie” dat is “gans” in het Frans. 

Er wordt gewerkt en dat wordt ook gemerkt. 

Bij rekenen leren we dingen te berekenen 

Net zo leuk als tekenen. 

 

JENTE EN BERK uit 6A 

 

 

Flipflop is een robot die alles kan wat met huishouden en zo te maken 

heeft. Hij kan opruimen, tv aanzetten, dingen geven, koken, repare-

ren, knutselen, kapper spelen, was 

wassen, opvouwen, breien, haken, bloe-

men water geven, tuineren, dansen, 

schrijven, kleren maken, autorijden, 

glitterkanonnen, disco en hij kan alle 

talen spreken. 

Hij heeft een buik met boeken erin en 

is bestraald met schattigheid. Hij her-

kent je stem en als je iets vraagt dan 

haalt hij het. Hij zal je altijd bescher-

men. 

 

Van Emma, Laure, Maya uit 6A 

Thema: Jeugdboekenmaand: Robot: 

FLIPFLOP 
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Het 6e leerjaar B 

Robolympics  

Deze maand is het jeugdboekenmaand. Dit jaar gaat het over ‘techniek en wetenschap’. De juf stelde ons het boek 
‘Brobot’ van James Foley voor. Daarin bouwt Soesja (een meisje van ongeveer 12jaar) een robot, die ze leuker vindt 
dan haar echte babybroertje Jim.  

Wij kregen de opdracht om in de huid van een uitvinder te kruipen: we bedachten onze eigen robot en bouwden hem 
ook ! Sommige gaven hem zelfs een naam en hadden een afstandsbediening gemaakt.  

Verder mochten we ook dromen van de ‘Robolympics’. Onze robot mag meedoen! Zal hij winnen? Neemt hij deel aan de 
‘robotvoetbalwestrijd’? Of liever aan het sumo-worstelen? Hieronder kan je onze dromen voor de Robolympics lezen.  

Veel leesplezier ! 

 

Wij zijn Alix en Juliette en wij bouwden een robot : Willy. We bouwden 

hem voor de jeugdboekenmaand rond techniek en wetenschap. Onze robot 

blinkt uit in zijn gedrag of goede manieren. Hij is vriendelijk, proper en 

luistert supergoed. Maar hij luistert alleen naar onze stemmen. Hij is zeer 

getalenteerd. Als je geld in zijn buikje steekt, dan komt er een verrassing 

uit. Hij is ook heel slim en heeft veel verantwoordelijkheid. Daarom staat 

op nummer 1 in de wereld robotlijst. Hij is ook heel lief voor kinderen, zelfs 

voor je irritante broertje of zusje. Daarom zal hij zeker winnen in de Ro-

bolympics.  

Alix, Juliette VB en Willy 

 

Onze robot heet TMA. Dat komt gewoon van Thor, Maurice en Arjen. 

Hij is speciaal omdat hij snoep produceert. Hij zou de Robolympics 

winnen omdat hij de jury kan omkopen met snoep. Het is een mooie 

robot, dus iedereen valt voor hem. Hij zorgt voor alle kinderen en geeft 

hen natuurlijk snoepjes. Hij is ook goed in entertainment. Hij kan jong-

leren, salto’s maken en grappig zijn. Dus als hij deelneemt in de Ro-

bolympics in het onderdeel ‘entertainment’, is hij onklopbaar ! Nie-

mand kan hem misbruiken, want alleen wij kennen de gebruikerscode.  

Thor, Maurice en Arjen  

 

Hallo, ik ben de War Bot. Gilles, Sem en Len hebben mij ge-

maakt in een geheim laboratorium in Rusland. Ik mocht al 2 

keer naar de Robolympics. Kogelstoten kan ik het beste. Ik 

ben ook goed in ver en snel schieten omdat mijn uitvinders 

mij tankarmen gegeven hebben. Voor ik sportrobot werd, was 

ik robot in het leger. Ik werkte voor Rusland, België en Grie-

kenland. Ik schrijf dit van daar uit. Veel over mijn legerverle-

den kan ik jullie niet vertellen, want dat is geheim. Ook daar 

ben ik heel goed in : geheime operaties uitvoeren.  

Len, Gilles en Sem                       uitvinder Len was ziek tijdens de fotoshoot.  



Schoolkrant VBS Huise Pagina 32 

 

 

Dag iedereen, 

Onze robot heet pizza-robot. Wij geven jullie tien redenen waarom onze pizza-robot de Robolympics zal 

winnen !  

1 Hij kan goed dansen 

2 Hij heeft een echte winnaarsmentaliteit 

3 Hij is gewoon pro (de beste dus) in alles 

4 Als hij in het water valt, dan is dat geen probleem want hij kan 

zwemmen en  

   kan tegen water. Hij roest dus ook niet.  

5 Hij heeft heel wat ‘special skills’ zo kan hij iemand hypnotiseren, 

dus ook zijn  

   tegenstanders 

6 Hij heeft een radio in zich en kan de signalen van andere robots in 

de war  

   sturen 

7 Hij kan pizza maken 

8 Hij is supersterk  

9 Hij kan een driedubbele achterwaartse flikflak  

10 Hij heeft een waterkanon en durft het ook te gebruiken !  

 

Dat was het dan. René en Mathis 

 

Onze robot Max is de max en kan echt alles !  Hij kan hoog springen en 

verspringen. Daar blinkt hij in uit. Hij kan ook nog speerwerpen, discus-

werpen, … Waar onze robot van houdt? Hij houdt echt van chips. Daar-

om eet hij er ook heel veel. In zijn beentjes heeft zelfs een opslagplaats 

voor chips. Als je heel lief en aardig voor hem bent, deelt hij ze mis-

schien wel met jou. Supporter zeker voor Max tijdens de Robolympics ! 

Want Max is de max !  

Hanne en Elise  

 

 

Hallo iedereen, 

Onze robot heet Samy. Dat is een samentrekking van de uitvin-
ders hun naam : Saartje en Rémy. Hij kan appelsap met vlier-
bloesem uit zijn mond laten komen. Hij heeft 2 lades : 1 met be-
stek en borden en in de andere bewaart hij snoepjes. Hij is best 
zwaar, vandaar dat hij op wieltjes staat. Uitvinder Rémy was  
 
ziek tijdens het fotomoment.  

 
Saartje en Rémy  
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Onze robot heet Bipje. Als je op de ster drukt, die op haar 

buik zit, dan krijg je een snoepje. Tenminste… als je lief 

bent ! haar hoofd is de opslagplaats voor allerlei snoepjes. 

Ons Bipje is gemaakt van karton en heeft alleen de kleu-

ren lichtroze en lichtgeel. In haar zitten zure snoepjes, 

kersensnoepjes en colasnoepjes. We hebben Bipje gekozen 

omdat Bipje een beetje molliger klinkt. Ze kan op de Ro-

bolympics zeker de schattigheidswedstrijd winnen. Met 

haar grote ogen en kleine mond dicht bij elkaar lijkt ze op 

een schattig monstertje. Op haar afstandsbediening staat 

ook een gevoelensmeter.  

Juliette VC en Anna 

 

Joepie ! Vandaag gaat ons Liesje naar de Robolympics ! Ze doet mee met de 
donutwerp-wedstrijd want daar is ze het beste in. ze speelt tegen nog ande-
re robots, namelijk : Bije, Samy, Max en Willy. Ze heeft er lang voor getraind 
en ze is er klaar voor. Als eerste is Samy aan de beurt. Ze gaat op het plat-
form staan en gooit de donut zo ver mogelijk. Hij vliegt wel 65 meter ver ! 
daarna komen de anderen nog aan de beurt, maar niemand haalt het van 
Liesje. Ze stapt het platform op, werpt de donut en … hij vliegt 80 meter 
ver ! Dat is een nieuw record op de Robolympics! Liesje wint !  

Nina en Amber 
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Een greep uit de activiteiten van het derde trimester : 
 

17 april : 3de kl. : Uitstap Gent – Gravensteen + voorstelling Pierke Pierlala 

19 april : 1A : Wandeling natuurleerpad 

  2de – 3de kl. : Kleutersportdag Ouwegem 

  5de lj. : American Games Zwalm 

  Infoavond overgang 3de kl. – 1ste lj. : in de kleuterschool van Lozer. 

  Vergadering oudercomite  

20 april : 5de lj. : Wild van techniek 

23 april : 1B : Wandeling natuurleerpad 

  4de, 5de en 6de lj. : Schoolconcert in De Woeker Oudenaarde : “Muzikanten gezocht”. 

26 april : 2de lj. : Piratenbaai Deinze 

30 april :  Lokale verlofdag 

1 mei :  Vrijaf 

5 en 6 mei :  Vormsel  

7 mei :  3de lj. : Wandeling natuurleerpad 

8 mei :  Alle kleuters : schoolreis Familiepark De Sierk 

9 mei :  Rapport 5 

10 mei : Vrijaf 

11 mei :  Brugdag – vrijaf  

15 mei : 4de + 5de lj. : Toneel in de Griffel : “De oversteek” 

  6A : Wild van techniek 

19 mei  : 14.30 u. : Eerste Communie 

21 mei  : Pinkstermaandag – Vrijaf 

22 mei : 3de lj. : Excursie Gent 

23 mei : NM : 6de lj. : minivoetbal Oudenaarde 

24 mei : 3de kl. : De Kaaihoeve : Natuurkoningen en natuurkoninginnen 

  Verkeerspark op school 

  Vergadering oudercomite  

25 mei : Verkeerspark op school 

28 mei : 1ste kl. : medisch onderzoek op school 

31 mei : 5de lj. : Wandeling natuurleerpad 

  2de kl. : medisch onderzoek - Oudenaarde 

4 juni :   2de graad : schoolreis Planckendael 

8 juni :  1ste lj. : Toneel in de Griffel : Stop ’n Go 
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Jan Boonaert 

Nieuwstraat 26 

9770 Kruishoutem 

kruishoutem@kbc.be 

09  333 74 40 

Onze sponsors 

17 juni : Schoolfeest 
21 juni :  Vergadering oudercomite  

25 juni : Fietsdag 3de graad 

26 juni : 1ste graad : schoolreis Heist 

  3de graad : schoolreis Pairi Daiza 

27 juni : 6de lj. : Junior Adventure – The outsider Oudenaarde 

  Proclamatie 6de lj. 

29 juni : Eindrapport 

  Sangria- en frietjesfestijn 
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