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Beste ouders, beste schoolkrantlezers, 

 

De digitale wereld breidt zich ook uit naar onze schoolkrant. 

Uit de enquête blijkt dat een papieren versie niet meer wenselijk is. 

We hopen u met deze eerste digitale versie evenveel leesplezier te bieden. 

 

Leesplezier is ondertussen ons stokpaardje geworden… Met het project Kwartier-

makers verslonden onze kinderen de voorbije maanden reeds heel wat boeken. Meer 

info over dit project vindt u verder in dit krantje. 

Onze dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar het oudercomité. Zij waren de gulle 

schenkers van uren leesplezier. Elke klas kreeg een groot pakket recente boeken aan-

geboden. We zagen onze kinderen verdwalen in verhalen… heerlijk om te zien ! 

Ik hoop dat ook de kerstvakantie een ideaal moment is om te genieten van een goed 

boek. 

Maar eerst blikken we in deze schoolkrant terug op een aantal heel geslaagde activi-

teiten. Onze kinderen kropen in hun pen om hun ervaringen met jullie te delen. Veel 

leesplezier ! 

 

 

Verwijzend naar ons jaarthema  

wensen we u een jaar  

vol liefde, geluk 

en spannende leesavonturen. 

  

Op school maken wij er  

alvast werk van. 

Hopelijk proberen jullie  

dit thuis ook ? 

 

Mia Van Steenkiste 
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De 1e kleuterklas 

 

In onze klas spelen we graag met natuurschatten en spelen graag buiten. 
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Roodkapje gaat naar grootmoe ‘wafels’ brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Sinterklaas in de klas 
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De 2e kleuterklas 

Schrijfdans: 

In onze klas doen we soms schrijfdans. Met wasco’s, krijt, verf, scheerschuim, … maakt niet 

uit.  

Meestal is het veel kriebel - krabbel, maar het zorgt er wel voor dat we goed voorbereid zijn 

om te leren schrijven in het 1ste leerjaar! 

       

       

Relaxatie: 

Zoals je weet, zitten wij met 24 kleuters in de klas en dat kan wel eens druk zijn.  

Daarom doen we af en toe eens aan relaxatie. Lekker yoga doen, ademhalingsoefeningen, 

massage, … 

En het liefst van al nog op blote voeten in het gras als het zonnetje schijnt! 
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Weet je dat tante Madeleine in onze klas komt als we jarig zijn? 

We vierden reeds de verjaardag van : Hanne, Alice , Cyriel en onze klaspop Stien. 

 

 

     

 

     

 

     

 

Weet je dat we platvoetjesschoenen knutselden en veters leerden strikken ? 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3e kleuterklas 
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Weet je dat er elke week een tijgertje op bezoek komt in onze klas, die ons een beetje Frans leert aan de hand van 

spelletjes, liedjes en versjes? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je dat we ons nu al klaarmaken om in het 1ste leerjaar te leren schrijven door schrijfdans te doen? 
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Heb je onze totem al gezien in 

de gang op school?  Al onze 

activiteiten, medewerkers en 

resultaten stonden er  mooi op 

te pronken. Mocht je hem toch 

nog niet gezien hebben, ga dan 

maar eens kijken de volgende 

keer dat je op school bent! 

 

Mocht je deel willen uitmaken 

van dit enthousiaste team, 

aarzel dan niet één van de me-

dewerkers te contacteren. We 

zijn blij met alle hulp zowel 

als vaste of losse medewerker. 

Het oudercomité 
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Jaarthema: Het geheim van de grote boekenkast 

Het oudercomité schonk dit jaar aan alle klassen boekjes! We willen dat kinderen graag gaan lezen, kriebels 

hebben om in boeken te kijken en genieten van elk vertelmoment. 

DANK JE WEL iedereen! Ook alle mensen die de vele acties sponseren. 

Boeken van het oudercomité 
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Het 1e leerjaar A 

Wist je datjes uit het 1ste leerjaar 

 

Wist je dat  

➢ we al heel wat letters en woorden kunnen lezen en schrijven  

➢ we zelf onze nieuwjaarsbrief hebben geschreven in lus letters 

➢ we een mooie lego doos kregen van de Sint waar we super mooie constructies mee kun-

nen maken door het volgen van een stappenplan 

➢ we onze sportschoenen mochten aantrekken om samen met Kronkeldidoe te sporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ we mochten ravotten in Lozerbos nadat we op speurneuzentocht waren geweest 
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➢ spelen en werken in het hoekenwerk een echte topper is in onze klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ er een heel mooi boekenhoekje in onze klas werd gemaakt waar we kunnen kiezen uit 

prachtige boeken deels geschonken door het Oudercomité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ we heel fijn kunnen samen spelen met de vrienden van de klas 

 

Lieve groeten van de sloebers uit 1A 
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Het 1e leerjaar B 

Wie zijn we? Wat doen we? 

 

Wist je dat … 

Wij dagelijks lezen? 

Wij geregeld eens letterkampioen spelen? 

Wij af en toe met scheerschuim nieuwe letters en woorden mogen schrijven? 

Wij tijdens de Sinterklaasperiode bezoek hadden van Spiekpietje? 

Wij geregeld eens dansen in de klas? 

Wij elke week in de hoekjes mogen? 

Wij heel mooie constructies met lego, K’nex en Kapla kunnen bouwen? 

Wij altijd heel lief proberen te zijn voor onze klasgenootjes? 

Wij elke week naar ‘ik mik loreland’ mogen kijken? 

Wij heel flink kunnen werken in onze taal-en rekenboeken? 

Wij de vakantie dubbel en dik verdiend hebben?    
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Het 2e leerjaar A 

Herfst in klas 2A 

 

In onze klas gingen we op speur-

tocht in de herfst. We wandelden 

met een gids op het natuurleer-

pad. Daar leerden we over de 

windrichtingen, de molen, de 

kriebelbeestjes. Ook in het bos 

van Lozer konden we genieten 

van de herfst en klimmen, klau-

teren, spelen naar hartenlust. 

 De mama van Milla-Marit ver-

telde ons over het leven van de 

bijen. Honing is zeer lekker en 

gezond. We moeten onze bijen be-

schermen, vertelde ze. 

 

We leerden ook over het konijn . 

Het konijn van Alix had het naar 

haar zin in onze klas. 

In het hoekenwerk bouwden we een insectenhotel. Dit hangt nu in 

het speelbosje. Zo proberen we ons steentje bij te dragen voor het be-

houd van die mooie natuur. 
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Het 2e leerjaar B 

… wist je dat … 

-wij elke dag 15 minuten lezen? 

-onze juf elke dag voorleest uit een grappig boek dat over stinkende ridders gaat? 

-wij alle getallen tot 100 kunnen schrijven? 

-wij de tafel van 2 al kunnen? 

-wij al de hoofdletters I – F – J – K – H – T en Z geleerd hebben? 

-wij graag in de hoekjes spelen?  

-wij in het hoekenwerk appelflappen gemaakt hebben? 

-wij een insectenhotel getimmerd hebben? 

-wij leren om elkaar complimenten te geven? 

-wij ons schoentje gezet hebben in de klas?  

-de strooipiet langs is geweest in de klas en overal nicnacjes gestrooid heeft? 

-de Sint op school langs kwam en speelgoed mee had voor op de speelplaats? Dank u wel, 

Sint!  

-onze juf jarig is op 5 december en wij in het hoekenwerk speculaas bakten voor haar ver-

jaardag? 

-wij een adventskrans gemaakt hebben in onze klas? 

-er veel mama’s en papa’s kwamen voorlezen in onze klas tijdens de voorleesweek? 

-wij van het oudercomité een groot boekenpakket cadeau kregen? Dank je wel, hoor ! 
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Het 3e leerjaar 

Met het derde leerjaar op daguitstap naar Gent 

Op uitstap gaan met trein en tram was voor heel wat kinderen een eerste kennismaking met 

het openbaar vervoer. De heenrit met de trein en de 

tram verliepen vlekkeloos. Na het smullen van een tus-

sendoortje op de trappen van het NTG en een plas-

pauze in het NTG vertrokken we met gids Jeroen van 

VIZIT op tocht door Gent. We bezochten eerst de 

Sint-Baafskathedraal. Blijkbaar viel het echt wel op 

dat de kinderen heel geboeid konden luisteren naar de 

gids, want we kregen een compliment én gratis tickets 

om naar 'het Lam Gods' te gaan kijken. Het blijft een 

vraag wie die wilde weldoener was... het feit dat we van Huise waren zat er zeker voor iets 

tussen. Daarna wandelden we door de stad en vertelde 

gids Jeroen spannende weetjes en leuke legendes. De 

kinderen waren heel geboeid! Er zullen zeker kinderen 

in staat zijn om deze wandeling eens opnieuw te ma-

ken met hun ouders en zelf gids te spelen. Nadien 

trokken we naar de school van toen en bezochten de 

oude klaslokalen. De kinderen keken hun ogen uit... 

Hoe anders was alles... vroeger en nu. We aten onze 

boterhammetjes op in het Groot Vleeshuis, met de 

gandahammen boven onze hoofden. Toen was het ein-

delijk tijd voor de boottocht. Onder een stralend zon-

netje verkenden we Gent vanop het water. Het was 

zalig om al die genietende gezichtjes te zien. Na de 

boottocht werden de kinderen getrakteerd op een ijs-

je door de juf, want iedereen had op de scholenveld-

loop een vuistje gemaakt. Belofte maakt schuld. Dan 

terug de tram op, richting station. De meeste kin-

deren vonden het leuk om recht te staan en zo hun 

plaats af te staan aan ouderen... of misschien deden 

ze dit toch omdat ze het leuk vonden om eens heen en weer te wiegen? ;-) We zaten tijdig 

op de trein, maar de trein kon niet vertrekken omdat er een defect was aan de deuren, en 

zo liepen we vertraging op. Maar dat vonden ze helemaal niet erg, want zo konden ze nog 

langer van de trein genieten. Zo een daguitstap in het begin van het schooljaar was ideale 

manier om de kinderen beter te leren kennen. Nog een dikke dankjewel voor de ouders die 

taxi speelden van en naar de school. 
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Het 4e leerjaar 

Zwartepiet 

is zwart 

kruipt door schoorsteen 

knecht van de Sint 

grappig ! 

 
Fran L  

cadeautjes 

voor jou 

van lieve Sinterklaas 

een lint en verpakpapier 

openmaken 

Flore 

Sinterklaas 

6 december 

met veel pakjes 

ik zet mijn schoentje 

snoepgoed 

Margot 

Slechtweervandaag 

mooiste paard 

klimt op daken 

hij eet veel wortels 

schimmel 

 

Natty 

Spiekpiet 

is bruin 

heel erg klein 

kruipt onder je 
mat 

leuk ! 

Arthur 

kapitein 

is zeeziek 

Piet wil sturen 

mag niet van 
Sint 

probleem 

 

Mathis 

Piet 

heel cool 

eet je pepernoten ? 

of liever choco-
lade ? 

smullen ! 

 

Louis 

  
chocolade 
mmm lekker 
wit, bruin, zwart 
lekkere vulling met nootjes 
smakelijk ! 
  
Zenna 
  

snoepjes 

van Sinterklaas 

voor elk kind 

koekjes of een mandarijn 

lekker 

 

Hannah L  

Sinterklaas 

met Slechtweervandaag 

lopen op daken 

cadeautjes door de schoorsteen 

dankuwel ! 

Aluna 

Piet 

maakt grapjes 

draagt een hoedje 

hij heeft leuke krul-
len 

pluim 

Oscar  

Sinterklaas 

6 december 

koekjes en speculaas 

dank u wel hoor 

super ! 

 

Noa  
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Hey yo, Sint en Piet. 

Wat vind je van ons gedicht of lied ? 

We zijn blij dat jullie hier zijn voor groot en 

klein. 

Krijgen wij ook wat marsepein als we flink zijn ? 

We zetten voor Piet een flesje bier. 

Komen jullie dan naar 

hier ? 

Ik zie je nog steeds 

niet Zwarte Piet. 

Wat vind je van ons 

gedicht of lied ? 

 

Charles en Benoit  

De gebeurtenissen van Sinterklaas 

 

Slechtweervandaag is het paard van Sinterklaas. 

Sinterklaas is de grote baas. 

Zwarte Piet zit in de hoek 

en eet veel te veel koek ! 

Conchita en Zwarte Piet die houden van elkaar. 

Zijn jullie weer aan het zoenen, zijn jullie bijna 

klaar ? 

Cadeautjes hier, dozen daar. 

Zijn de pieten bijna klaar ? 

Sinterklaas en Zwarte Piet lopen over daken 

En de honden en katten waken. 

Hopelijk zien we je weer snel ! 

Vaarwel ! 

 

Jade en Zoë 

Sinterklaas en zijn vrienden 

 

Zwarte Piet zit altijd onder het roet. 

We vinden dat super goed. 

Pepernoten en een mandarijn. 

We vinden het altijd fijn. 

Zwarte Piet pakt onze brief. 

We zijn dan altijd lief. 

Sinterklaas geeft ons cadeaus. 

Hij is bijna nooit boos. 

Slechtweervandaag kan goed lopen op 

de daken. 

De professor kan heel veel maken. 

Zijn vriendin is er ook bij. 

Ramon eet altijd prei. 

 

Céleste en Fran D  

Dag Zwarte Piet en Sinterklaas, 

Breken jullie wel eens een vaas ? 

Jullie brengen veel pakjes ! 

Die mogen we dan opendoen strakjes. 

Onze schoen met de brief staat al klaar ! 

Tot gauw dan maar ! 

Ik heb zin in die chocolaatjes ! 

Blijven we nog beste maatjes ? 

Jullie hebben een raar paard ! 

Heeft hij een mooie staart ? 

Jij maakt alle kinderen blij ! 

Heb je nog een pakje voor mij ? 

 

Hanne en Emma 
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De Woeker 

 

Drummen met emoties 

Op maandag 24 september gingen we met onze klas naar de Woeker. 

We gingen naar binnen en we zagen een drumstel en gitaren staan. 

Iedereen zat klaar en de muzikanten kwamen binnen. 

Ze zeiden dat we gingen praten over emoties. 

Zoals: blij, verdrietig, boos, moe en verlegen… 

Ze maakten per emotie een liedje. 

Bijvoorbeeld: bij boos luidde het liedje: “Seven Nation Army.”  

En bij blij werd het liedje “Don’t worry,  be happy” gespeeld. 

We mochten bij alle liedjes meezingen. 

Na het optreden werd er een groot applaus gegeven! 

Van Lara & Ona 

 

Drummen met emoties : bezoek aan de Woeker  

Op 24 september is het 5 de leerjaar naar de woeker geweest . 

Daar hebben we geluisterd naar “Don’t worry be happy”. 

Daarna hebben we verschillende emoties gehoord in muziek. 

Er waren 3 verschillende instrumenten : gitaar, basgitaar, en een  drum. 

We hebben meegedanst , meegezongen en meegejuicht . 

We hebben de emoties meegedaan en onze stem opgewarmd. 

Het was een leuke voorstelling! 

Van Alicia en Wout 

 

Drummen met emoties: de Woeker 

Op 24 september zijn we naar de woeker geweest. 

Er was een muziekband. 

Die maakten muziek met emoties erbij. 

We moesten eerst onze stem opwarmen. 

Er waren blije, droevige, bange en boze liedjes. 

Het was heel leuk! 

 

Het 5e leerjaar 
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Project Oudenaarde - Ename 

 

Bezoek aan Oudenaarde. 

De kinderen van de 5de klas zijn met de fiets naar Oudenaarde geweest. 

Daar hebben we het stadhuis bekeken en in het begijnhof gewandeld.  

 De bib van Oudenaarde was vroeger een vleeshuis;  wisten jullie dat? 

We zagen ook  het huis van Margareta van Parma, de Walburgakerk, Pamele kerk,… 

’s Middags hebben we in het “Centrum van de Ronde van Vlaanderen” gegeten. 

We kregen daar een limonade, cola of water om te drinken. 

In de namiddag deden we een oriëntatieloop en  speelden we in park. 

We keerden terug naar huis met een smile 

Louis en Julien 

                                                    

Oudenaarde stad  

We gingen op 2 oktober op fietstocht met de hele klas richting Oudenaarde 

Die fietstocht was 10 km lang.  

Daarna bezochten we heel wat gebouwen  zoals het stadhuis ,de bibliotheek, het begijnhof ,de 

kerk,….  

‘s Middags  aten we onze boterhammen op in het café van de Ronde van Vlaanderen . 

We gingen in de namiddag een oriëntatieloop houden. 

Maar dit ging niet want het was heel de voormiddag aan het regenen 

Dus mochten we na een gezamenlijke oriëntatieloop vrij spelen en dat was super leuk ; ) 

We fietsten terug naar school daar konden we nog wat spelen  

Of met andere woorden een super dag! 

Marie en Julie  

 

Oudenaarde park oriëntatieloop 

We gingen met de fiets naar het park van Oudenaarde. 

We hebben met het kompas en de kaart leren werken. 

We hebben ook leren werken zonder hulpmiddelen:  

Als je naar een boom kijkt zie je het meeste mos aan het  

noorden van een boom . We mochten ook een kwartiertje vrij spelen . We hebben in bomen 

geklommen, we hebben zelfs een kamp gevonden… 

Kortweg van alles was leuk ! 

Voor het park zijn we gaan eten in het centrum van De Ronde Van Vlaanderen. We mochten 

kiezen waar we zaten ,we konden kiezen wat voor drankje we wilden …NICE!  

Tot het begon te regenen….. 

Louise en Ernest 
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Uitstap Ename bos. 

We gingen op 4 oktober met de fiets naar Ename bos. 

We kregen uitleg van Raoul over bomen en bladeren. 

We mochten luisteren naar het sap van de bomen met een stethoscoop 

We leerden onder andere de volgende bomen herkennen: de eik, de es en de beuk. 

Hij leerde ons ook de “nutellaboom” kennen. Grappig, dit was eigenlijk de hazelaar. 

We zochten een aantal bladeren. 

En Raoel had een speciaal rad mee waarmee we konden te weten komen wat de naam was 

van het blad. We mochten 3 eikels mee nemen 

en ze in onze tuin planten. 

We hebben ook verstoppertje gespeeld : eerst 

de jongens die zich mochten verstoppen en 

dan de meisjes. 

Nadien maakten we een hevige boswandeling 

en was iedereen uitgeput maar toch gingen 

we met volle moed naar het museum. 

Lana en Finn 

 

 

Techniek in de klas 

 

Techniekcoach hout in de klas. 

Op 25 september kwam een techniekleraar 

van het Sint-Bernardus college. 

Hij maakte met ons een mooi houtwerkje . 

We leerden werken met een verzinkboor, een 

schroevendraaier en een hamer. 

We hadden voorgesneden plankjes en allerlei materiaal . 

We vezen, boorden en timmerden alle plankjes in elkaar.  

Toen we alles hadden gedaan hadden volgens het stappenplan hadden we een mooi planten-

standje . 

Daarna hebben we radijsjes gezaaid na een poosje was onze mooie plantenstand klaar . 

DANKUWEL  SINT-BERNRDUSCOLLEGE  

Fien en Leonore 
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Techniek :   Zeepje   

 

We  hebben  bij  techniek  een  zeepje  gemaakt. 

We  moesten  eerst  een bundeltje  maken  van zeepvlokken en ondertussen  luisteren naar 

info over hygiëne. 

We  mochten  zelf  kiezen  welk  geurtje  onze  zeep  zou  krijgen. De  mogelijkheden  waren  

lavendel  of  kokos.  

Daarna konden we aan de slag! 

Er waren ook verschillende keuzes van vormpjes. 

Zoals :een mannetje, een autootje, een hartje en nog veel meer. 

We kregen allemaal een recept om het zelf te maken. 

Van  Jonas  en  Enia 

 

Daguitstap Lozerbos 

 

Lozerbos 

 

Op 9 oktober zijn we met onze klas 

naar lozer bos geweest. 

 Het was 6 km fietsen.  

Dan hebben  we gewandeld in Lo-

zer bos 

We hebben geleerd over soorten 

bladeren. 

Ondertussen hebben we verstop-

pertje, en een leuke bladeren-memory gespeeld 

 

’s Middags  gingen we naar de mama van meester Kris. 

Daar hebben we in de tuin gegeten en stiekem ook snoep gekregen. 

Tenslotte  zijn we naar het midden in Lozer bos gefietst. 

We hebben daar gespeeld en verschillende kampen gebouwd in het bos. 

Twee uur later fietsten we terug naar school! 

Wat een leuke dag! 

Van : Ian en Jade     
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Op 9 oktober gingen we naar Lozerbos met de fiets . 

We fietsten 6 km. We leerden over de verschillende bladeren .  

Van elk blad kleefden we er twee op een blad. Zo hadden we een tof memory spel. 

Tussendoor speelden we leuke spelletjes . 

Om te lunchen gingen we naar meester Kris zijn mama.  

Als we klaar waren mochten we kampen bouwen . Er waren grote en kleine kampen . 

Na een hele namiddag spelen en bouwen fietsten we terug naar school . 

Mats & Ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strapdag 2018 

 

Iedereen was blij dat de Strapdag begon. We waren allemaal in fluo .  

Ten eerste werden de fietsen gecontroleerd door politie. 

In een andere workshop hebben we zelf leren onze banden vervangen. Er was ook een de-

monstratie over banden herstellen. 

Ook hebben we een superlange fietstocht gedaan van wel 6 of 7 km. We deden ook een moei-

lijk parkoers We reden over drempels, planken en we moesten ook slalommen… 

En dat kan allemaal op STRAPDAG! 

Leon en Nadia 
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Op Strapdag zijn we met de fiets naar school gekomen . Veel scholen doen dat, zelfs in Gent. 

We deden een parcours met juf Christine en dat was bij de home . Iedereen behalve de kleu-

ters , herstelde fietsen : banden verwisselen , kuisen van kettingen… .  

Er kwam politie om te kijken naar onze fietsen of ze wel goed waren . Wij fietsen klas per 

klas een grote tocht. De schooldag begon en eindigde met het strapdaglied .   

Lieze en Sara 

 

 

We hebben een fietstocht gemaakt. 

We hebben een fietsband en een ketting gemaakt. 

Dat vonden we tof. 

Maar dat is nog niet alles wat we hebben gedaan. 

We hebben nog veel meer gedaan: een parcours met de fiets, fietscontrole. 

We hebben ook een heel leuk dansje gedanst. 

Nele en Elang 

 

 

Veldloop 

 

We waren aangekomen op het parcours in 

Zingem en we kregen een kaart. Daar stond 

je achternaam , voornaam , school , klas , 

geslacht en je kleur . Je kleur bepaalde in 

welke groep je zat . Je had 4 kleuren ( rood 

groen blauw geel ) We waren niet de enige 

school ,alle scholen van Zingem waren er . 

We moesten 3 rondjes lopen , 1 ronde was 

400 meter . Je moest een halve ronde jog-

gen en er was een lint voor ons. Als ze het 

lint los lieten, mocht je lopen . Daarna  kre-

gen we een appel en water en een speld. Op 

die speld stond er veldloop 2018 . Het 5de  

heeft goed gelopen . Ona was 3de ,Ian was 

ook 3de en  Nele was 2de . De winnaars kre-

gen een ping-pong-bal en raket . Op het ein-

de hebben we nog een foto van onze klas 

getrokken . 

Marie-Julie &  Louise  
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Het 6e leerjaar 

Adriaen Brouwer 

 

We zijn op dinsdag 27 november naar de tentoonstelling geweest van Adriaen 

Brouwer. Hij is geboren in Oudenaarde in het jaar 1605 en hij stierf in het 

jaar 1638 . 

Hij was goed bevriend met Pieter Paul Rubens. 

Rubens heeft in het totaal 17 schilderijen gekocht van Adriaen Brouwer. Adri-

aen Brouwer is een beroemde Oudenaardse kunstenaar en later zijn er ook 

veel soorten bier naar hem vernoemd. 

Het was een heel indrukwekkende tentoonstelling! 

Owen en Henri 
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Bezoek tentoonstelling van Adriaen Brouwer  
 

De kinderen van het 6de 

leerjaar van VBS Huise gin-

gen met de belbus naar Ou-

denaarde. 

Eens we aankwamen, stap-

ten we over het mooie 

marktplein naar de tentoon-

stelling van Adriaen Brou-

wer. 

Er was een gids en die ver-

telde ons heel veel over de 

geschiedenis en de schilde-

rijen Adriaen Brouwer. 

We keken ook naar een film 

over hem. 

Toen gingen we naar boven. 

Raad eens? Nog meer schil-

derijen over hem. Wat een 

hele mooie! “ De pannenkoe-

kenbakker en Goede Vrien-

den” vonden wij de mooiste. 

We gingen uit het museum 

en stapten naar het markt-

plein waar normaal onze 

bus zou moeten wachten. 

Maar er was een fout bij de lijnbussen dus moesten we een uur wachten. 

Uiteindelijk kwam de bus toch opdagen en konden we weer naar school gaan. 

Gustaaf en Titus 
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Uitstap In Flanders Fields te Ieper.  

 

Het 6de leerjaar van VBS Huise ging in november naar Ieper. 

We vertrokken om 8 uur met de officiële spelersbus van KAA - Gent. 

Na een uurtje rijden, kwamen we aan in Ieper. Eerst mochten we 

een tussendoortje eten. En dan ver-

trokken we naar het Flanders Fields 

museum. We kregen heel veel uitleg 

van de gids en zagen heel veel din-

gen (bv wapens, kledij). We kregen 

een PowerPoint te zien. En we aten 

ook in het museum .De bus bracht 

ons naar loopgraven en soldaten-

kerkhoven.  

Als slot bezochten we de Menen-

poort. 

Iedereen had een toffe en leerrijke 

uitstap. 

 

Maxime, Florian en Gauthier ☺  
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Toneel Kwartiermakers 

 

Van het 1ste tot het 6de deden personages mee aan het toneel van 

kwartiermakers op 20 november in de home. Iedere klas nam 1 boek 

mee om te vertellen waarover het boek gaat. De bedoeling van het to-

neel kwartiermakers is om kinderen te stimuleren iedere dag een 

kwartiertje te lezen. 

Er werden van iedere klas 2 klanten genomen voor  het Kwartierma-

kersrestaurant.  Natuurlijk zijn er dan ook 2 obers in het restaurant. 

Die namen de bestellingen op, gingen naar de koelkast en deden hem 

open. Toen zagen ze dat er niets in de koelkast lag, alleen maar boe-

ken! Nu hadden ze wel een probleem. Want ze hadden geen eten om 

voor de klanten te serveren. Dus dachten ze: we serveren boeken met 

een pluim ertussen. De klanten waren verbaasd en begonnen in de 

boeken te snuisteren. Na een tijdje kwamen de obers nog eens rond. 

Ze waren zeer tevreden. Ze vertelden dan allemaal over hun boekje.  

 

Na het toneel las de hele school samen een kwartier in de home. Alle 

boeken van in het toneeltje hadden we gekregen van het oudercomi-

té.  

We waren heel blij met 

dit geschonken leesple-

zier! 

Hanne en Mira 
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Toneel Ule en lezen van het boek. 

 

In de klas verwachtte de juf dat we het boek Ule lazen. Het mooie 

boek is van Marc De Bel, het gaat over een meisje, genaamd Ule, die 

in 1914 veertien jaar was. 

Het is een meeslepend verhaal uit de Eerste Wereldoorlog. Een echte 

aanrader om te lezen! We konden ook het toneelstuk bijwonen! 

Dat was prachtig om te vergelijken met het boek. 

Wat hebben we genoten! 

Mira en Hanne 
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Jaarthema: Kwartiermakers 

 

 

Dit schooljaar kozen we als prioriteit “ Samen werk maken van een sterke 
leescultuur”. Bij dit project worden we als school tot 2021 begeleid door me-
dewerkers van Kwartiermakers.  

 

Waarom kozen we voor Kwartiermakers? 

 

Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van 
boeken en het terugdringen van taalachterstanden 
en laaggeletterdheid. Kinderen die meer lezen zijn 
beter in taal. Dit positieve gegeven komt onweer-
legbaar naar voren uit wetenschappelijk onderzoek.  

Uit onderzoek van PIRLS ( Progress in Internatio-
nal Reading Literacy Study) in 2016 blijkt dat het 
leesplezier verdwijnt : slechts 24 procent van de 
Vlaamse leerlingen leest echt graag! Tienjarigen presteren ‘ronduit zwak’ in in-
ternationaal onderzoek naar begrijpend lezen. Hun resultaten zijn ten opzich-
te van tien jaar geleden in vrije val. Vooral een gebrek aan enthousiasme en te 
weinig leestijd op school spelen de leerlingen parten.  
(bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/progress-in-international-reading-literacy-study-pirls)  

Vanuit de KUL krijgen we de volgende tips mee: 

We moeten tijd maken voor begrijpend lezen in de klas.  
We moeten kinderen laten ervaren dat lezen leuk is én belangrijk. 

Vandaar dat we tijd maken om de kinderen elke dag een kwartier vrij te laten 
lezen. Zodat ze elke dag leesplezier ervaren.  

Kees Broekhof overtuigt ons nog meer in zijn filmpje “Meer lezen, beter in 
taal”  ( https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE) 

De leesaanpak van Krashen adviseert ons om iedere dag tijd voor vrij lezen te 
maken. Waarbij we moeten zorgen voor een ruime keuze aan boeken. Hierbij 
zijn we zo dankbaar met het extra aanbod boeken die elke klas kreeg van het 
oudercomité!  

 

Onderzoek van de universiteit van Sussex ( GB) toont aan dat zes minuten le-
zen het stressniveau van proefpersonen met 68 procent laat dalen. Lezen 
werkt beter dan het luisteren naar muziek, een kop thee drinken of een wan-
deling doen.   

 

Een woordje uitleg bij ons jaarthema… 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/progress-in-international-reading-literacy-study-pirls
https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE
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Zelfs het spelen van een computerspel helpt niet om rustig te worden. Het 
stressniveau daalt met 21%  maar de hartslag blijft even hoog! 

We zien kinderen letterlijk tot rust komen bij het lezen van boeken.  

Naast een aantrekkelijk en recent boekenaanbod is een stimulerende rol van de 
ouders ook een heel belangrijke succesfactor van een goed leesbeleid. Voldoen-
de tijd maken en aandacht geven aan het lezen van boeken speelt een cruciale 
rol.  Het effect van voorlezen wordt dan ook sterk onderschat. En een leuk 
boekgesprek houden werkt alleen maar stimulerend om meer te lezen.  

Als slot wil ik de woorden van Sylvie Dhaene, directeur van “Iedereen leest”, 
aanhalen; “Leesplezier is groeikapitaal voor het leven” en “Wie kiest voor lees-
plezier, legt de lat hoger”.  

We zien nu al duidelijk veel meer leesplezier bij de kinderen en hier willen we 
blijven op inzetten. Als school willen we door het aanbieden van een krachtige 
leesomgeving echt de lat wel hoger leggen.  

Doen jullie mee?  

Juf Yoline en juf Karlien 

 

Een kind – Nannie Kuiper 
Een kind 
Een boek 
Een boek  
Een kind 

Ze horen bij elkaar 
 

Hier weet je dat er boeken zijn 
Ze liggen voor je klaar 

 
Een kind 
Een land 
Een land 
Een kind 

Geen scholen en geen geld 
Daar kunnen ook geen boeken zijn 

Daar wordt alleen verteld 
 

Verhalen zijn er overal  
Die horen bij de mens 

Maar boeken – planken, kasten vol 
Dat is voor daar een wens 

 
Een kind  
Een boek  
Een boek  
Een kind 

Dat geldt voor iedereen 
  

Je wereld wordt er groter door  
Je kijkt er meer doorheen. 
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Dankjewel oudercomité voor het geschonken leesplezier! 
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Enkele sfeerbeelden van het toneel “boekenrestaurant”. 

Hierbij werden de boeken van het oudercomité in toneelvorm gepresenteerd 
aan de kinderen. We hebben afgesloten met een kwartiertje samen lezen of 
voorlezen.  
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Een greep uit de activiteiten van het tweede trimester 

15 jan. :  Lager : film Damiaanactie 

  6de lj. : Infoavond studiekeuze 

16 jan. : Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de leerlingen 

17 jan. : 5de lj. : Sportdag Brakel 

18 jan. : 2de lj. : Sportdag Brakel 

  Rapport 3 

21 jan. : 6de lj. : Sportdag Brakel 

  Vergadering oudercomite  

22 jan. : 3de lj. : Sportdag Brakel 

24 jan. :  4de lj. : Sportdag Brakel 

  5de lj. : initiatie bibliotheek 

25 jan. : 1ste lj. : Sportdag Brakel 

28 jan. : 3K + 1ste lj. : Toneel Creakindo : Sol de Mol 

31 jan. : 4de lj. : SVS : Alles met de bal – Nazareth 

1 feb. : Lokale verlofdag 

6 feb. :  NM : 3de + 4de lj. : Tussen vier vuren – sporthal Kruishoutem 

9 feb. :  Kaas- en wijnavond ( + vleesbuffet ) – De Griffel 
12 feb. : 6de lj. : oudercontact studiekeuze ( deel 1 ) 

14 feb. : 2de + 3de lj. : Toneel Creakindo : Ik ben lekker stout. 

18 feb. : Vergadering oudercomite  

19 feb. : 4de + 5de lj.: Toneel Creakindo : Anne Frank 

21 feb. : 4de lj. : auteurslezing Marc De Bel 

  6de lj. : medisch onderzoek op school 

  6de lj. : oudercontact studiekeuze ( deel 2 ) 

26 feb. : Grootouderfeest kleuters 

27 feb. : NM : 5de + 6de lj. : netbaltornooi – sporthal Kruishoutem 

28 feb.:  3de lj. : initiatie bibliotheek 
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4 t/m 10 maart : Krokusverlof 

12 maart : 2de lj. : auteurslezing Brigitte Minne 

13 maart : Luizencontrole 

18 maart : Vergadering oudercomite  

19 maart : Auteurslezing Guy Didelez 

  Rapport 4 + oudercontact kleuter + lager ( behalve 6de lj. ) 

  6de lj. : Doedag VTI Deinze 

25 maart : 6de lj. : stadswandeling Gent + Oorcollege De Bijloke 

26 maart : Kleuterspelnamiddag : sporthal Kruishoutem 

28 maart : 3de lj. : auteurslezing Luc Embrechts 

29 maart : 1ste lj. : auteurslezing Veerle Derave 

31 maart : Openklasdag kleuterafdeling 
3 april : Zwerfvuilactie 

8 t/m 22 april : Paasvakantie 

 

 

 

 


