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Alweer een schooljaar voorbij…  tijd om even terug te blikken… 

 

Het voorbije schooljaar was alweer rijkelijk gevuld. Voor sfeerbeelden van klas

- en schoolactiviteiten kan u terecht in deze schoolkrant of op de website van 

de school. ( www.gvbhuise.be ) 

 

 

 

Uitkijken naar een nieuwe school… 

 

Na lang wachten zijn de bouwwerken op maandag 3 juni gestart. 

Een mooi werfbord laat zien dat het vroegere bejaardentehuis ver-

bouwd zal worden tot een mooi schoolgebouw met sporthal. 

 

We kijken uit naar september 2021 om de mooie klaslokalen en 

sporthal in gebruik te kunnen nemen. 

 

Dankjewel aan Chrétien, Nick, Frederik en Peter voor de nauw-

gezette opvolging. 

 

 

 

Tijd om “dankjewel” te zeggen…        

Dankjewel aan de leerlingen voor hun inzet. Iedereen, van de eerste kleuterklas tot en 

met het zesde leerjaar, heeft alweer volgens eigen kennen en kunnen zijn of haar beste been-

tje voorgezet om er ook dit schooljaar het allerbeste van te maken. 
Voor onze  zesdeklassers is hun loopbaan op onze school afgelopen. 

Op 2 september gaan voor hen de deuren van het secundair onderwijs open.  

Wij wensen hen alvast heel veel succes toe en hopen hen op één van onze volgende activitei-

ten nog eens terug te zien… 

Dankjewel aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school. Een 

extra woord van dank aan alle ouders die zich op één of andere manier 

vrijwillig engageerden om onze schoolwerking te ondersteunen… 

Dankjewel aan alle personeelsleden voor hun dagelijkse inzet voor 

onze kinderen en voor de school. 

 

Voor ons allemaal wenkt nu de vakantie… 

Tijd om te genieten en tot rust te komen zodat we er in september 

opnieuw met volle energie tegenaan kunnen gaan. 

 

Prettige vakantie ! Mia Van Steenkiste 

 

http://www.gvbhuise.be
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De kleuterklassen 

Poppenkast in de kleuterklas 

Naar wekelijkse gewoonte wordt er op woensdag een poppenkast voor de kleuters gespeeld. Dit altijd in het 

thema dat in de 3 kleuterklassen leeft. Voor het thema Vaderdag konden de kleuters genieten van een grap-

pig maar ook spannend verhaal. In deze tijd is het versturen van een pakje vanzelfsprekend. Maar dit kan 

voor heel wat problemen zorgen, zeker als de pakketbezorger de pakjes omwisselt. De mooie Vaderdag ca-

deautjes waren omgewisseld met een krokodil. Zoals je al kan raden zorgde dit voor heel wat hilariteit bij de 

kleuters. 
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Toneelvoorstelling: Rosa Marie 

Rosa – Marie gaat op zoek naar een nieuwe thuis. Ze komt terecht op een boerderij waar alleen kippen wonen 

en alles wat telt is eieren leggen. Ze probeert alles maar ze heeft een groot probleem want ze is een varken 

dus kan ze geen eieren leggen. Rosa – Marie maakt een molen voor de kippen, de kippen vinden het fantas-

tisch en leggen elke dag heel veel eitjes. De boer is heel blij en het varken kan blijven wonen op de kippen-

boerderij! 
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Wat is lucht? Waar zit er overal lucht in? Wat kunnen we met lucht  

allemaal doen? 

Dit zijn enkele vragen die de juf ons vooraf stelde… de kleuters waren  

al meteen geboeid door het onderwerp. 

In de Griffel stonden heel wat dingen klaar, waar een wetenschapper voor 

onze kleuters enkele proefjes mee deed. 

Met een frietraket schoot hij frietjes over de kleuters tot aan de deur! 

Van blauwe smurfendrank maakte hij citroenlimonade. 

Een vlinder op een bal, werd in de lucht geblazen door een bladblazer. 

Zes kinderen stonden op een plank waar ballons onder lagen…en geen enkele 

ballon ging stuk! 

In een vuilnisbak werd rook uit een rookkanon geblazen. Die rook kwam er in  

rondjes terug uit doordat de wetenschapper erop tikte. 

Het was een leerrijke en boeiende uiteenzetting. 

Wetenschap op niveau van onze kleutertjes! 
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Op woensdag 15 mei kwam circus Pico naar onze school.  

Dat is het circus van de ouders van Selina uit de 2de kleuterklas.  

Ze brachten voor de kleuters en de kinderen uit het 1ste –en 2de leerjaar een prachtige show 

in een echte circustent.  

We kregen verschillende acts te zien, waaronder:  

Duiven die konden schommelen, laddertjes beklimmen en op draaiende ballen konden ba-

lanceren. Poezen met een heel goed evenwicht, die zelfs over een duif op een schommel kon-

den springen en die heel goed konden zigzaggen tussen paaltjes.  

Een echte goochel-act, waarbij een cavia, een duif en een konijn tevoorschijn getoverd wer-

den. Een hele grappige clown die allerlei gekke capriolen uithaalde. 

En een meisje dat een prachtige hoepelshow, en zelfs een echte vuurshow gaf.  

Alle kinderen hebben de show met open mond aanschouwd en waren heel erg onder de in-

druk! Kortom, een hele beleving! 

Circus Pico 
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Aardbeien plukken Lieve en Ignace… en vooral heel veel proeven!! 

Een hele dikke dank je wel, het was een leuk uitstap. 
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Joepie!! ZOMER 

Wat doen kleuters op een mooie zomerdag… het was echt heel warm dus zochten we verkoeling op. Spelen 

met water en een ijsje smullen! Met dank aan Fien & Jeroen van de Zandvlooi. 
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Nieuws van het oudercomité 

Ook dit jaar hebben we met het oudercomi-

té een mooi bedrag van € 

6250,00 mogen overhandigen 

aan de school. Dit bedrag 

werd dankzij alle ouders, 

grootouders, sympatisanten 

en dorpsgenoten tijdens één 

van de evenementen 

samengebracht.  

 

Dit was o.a. tijdens de 

wijndegustatie, kalen-

derverkoop, stoempfestijn, 

Bar Parental, Kersthappen-

ing en alle andere initi-

atieven. Ook stonden de me-

dewerkens telkens klaar 

tijdens de Luizencontrole! Er 

is zelfs een eerste 

Luizenpapa gespot! 

 

Er is nog steeds plaats voor me-

dewerkers, zowel voor de vaste als 

de losse medewerkers. Er ligt al-

vast een T-shirt te wachten! 
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Het 3e leerjaar 

 
 

Wist je dat… 

 we samen met het vierde leerjaar een super leuke zeeklas hadden? 

 we in het derde leerjaar een smartboard hebben? 

 we leren cijferen in het derde leerjaar? 

 de kinderen die nu in het derde leerjaar zitten nog één jaar op de nieuwe school zullen zit-
ten? 

we op het schoolfeest verkleed waren in Wally en een echte Wally-rockband hadden? 

we sedert een paar maanden twee nieuwe vrienden leerden kennen: Growie en Fixie? 

we elke week hoekenwerk hebben op vrijdagnamiddag? 

we heel veel hebben bijgeleerd over het brein? 

we stilletjes aan toch wel aftellen naar de vakantie… 

Fijne vakantie iedereen! 

De derde klas 

Wist – je – datjes van de laatste schoolmaanden…. uit het derde leerjaar. 
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Het 4e leerjaar 

 

Zeeklas 2019 

Verjaardagsfeest Wemke 

Maandagavond was Wemke jarig. Ze had geluk want toen waren we op zee-

klas! Wemke had cupcakes mee. Ze had de cake gesneden in plakjes. Het 

leken net frietjes. Wemke mocht kiezen welke tafel eerst mocht aanschuiven. 

Er waren slingers opgehangen en bij het avondeten was haar stoel versierd. 

Tijdens het kaartjes schrijven werd er een grote verjaardagskaart doorgege-

ven waar iedereen zijn naam op schreef. Na het zingen kreeg ze de verjaar-

dagskaart. Ze was er blij mee! 

Wemke en Hanna 

De amfibieboot 

De amfibieboot komt uit de 2de wereldoorlog 
en er voeren mensen mee naar andere lan-
den. 
Wistje-datje: Wist je dat een amfibie op 
land en zee leeft en de boot kan varen en 
rijden op zee. Zo komt hij aan z’n naam! 
Op woensdagnamiddag gingen we op zee. 
We moesten een zwemvest aandoen. Je kon 
binnen of buiten in de boot zitten. We heb-
ben er van genoten! 

Het duinenspel 

Op dinsdagvoormiddag speelden we een duinen-

spel. We hadden 8 spelletjes. Bij één spel-

letje werd iemand geblinddoekt. Die moest 

een parcours afleggen met hulp van iemand 

die niet geblinddoekt werd. Spel 2 was een 

piramide maken en wij zaten onderaan. Het 3
de
 

spel was dokter Knobbel. Kinderen maken een 

knoop en een ander kindje moest de knoop uit 

elkaar halen. Het duinenspel was super leuk!  

Louis en Ralf 

Strandnamiddag op zeeklas 

We mochten op donderdag namiddag 4 uren op het strand spelen. De meisjes van het 4de 
leerjaar hebben Emma en Jade een zeemeerminnenstaart gegeven. Sommige meisjes hebben 
Wemke in een zeester veranderd. De juffen hebben met sommige kinderen voetbal ge-
speeld. De jongens van het 4de hebben ook een heel groot zandkasteel gemaakt waar ze 
zelf konden in staan. Sommige kindjes hebben ook visjes gevangen. Op het einde werden 
ze natuurlijk weer vrijgelaten. En toen gingen we terug te voet naar het Reigersnest.  
Het was echt super leuk! 

Flore en Jade 
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Het lekker ijsje 
Aan het strand kregen we een super 
lekker ijsje! We mochten 1 bolletje kie-
zen. Wij hebben allebei gekozen voor 
chocolade. We moesten allemaal 1 voor 
1 aanschuiven. 
Op Ella haar ijsje zat zand door de 
wind. Het was een super lekker ijsje. Op 
het einde hadden we allebei een choco-
lademond. Gelukkig was het niet zo 
warm en smolt ons ijsje niet zo snel.  

Ella en Margot 

Go-carten 

Op woensdagnamiddag mocht het 4de 

als eerste op de go-cart rijden. Natty 

reed met een quad en benoit reed met 

een lig go-cart.  

We mochten door elkaar rijden en 

soms was er een botsing. Natty heeft 

zelfs een “wheelie” gedaan, charles 

ook. We mochten tot het einde rijden 

waar de kegels stonden. Iedereen 

maakte veel plezier. Het was leuk om te 

go-carten! 

Natty en benoit 

Visserijmuseum 
Op woensdagvoormiddag gingen we 
naar het visserijmuseum. 
Er stonden veel miniatuurbootjes. We 
vonden dat heel mooi. Beneden in het 
Visserijmuseum waren er ook hele 
mooie aquaria met grote vissen. De 
gids vertelde ons over de vissen. Er 
was ook een boot waar je kon inzitten 
met heel veel knopjes en een stuur.  
Het was interessant en leuk. 

Emile en Charles 
De 4 wijzen 

Op woensdagavond in de binnenspeeltuin van het Reigersnest speelden we 

het spel de 4 wijzen. De wijzen waren Katarina 

(juf Kathy), Yolanda (juf Yoline), Anna (juf Ann) en Isabella (juf Isabel-

le). Katarina begon te vertellen en de andere wijzen ook. Ze 

hebben elk 4 verhalen verteld. Bij elke ronde vertelde 1 iemand 

de waarheid en de rest onzin. Als je het juist kon raden, kreeg 

je 1 kaartje van juf Anke. De winnaars waren Fran Lauwers, 

Zenna en Hannah Lauwers. Zij verdienden 3 kaartjes. Het 

was super tof en grappig! 

Het abdijmuseum 

Op donderdagvoormiddag bezochten we het abdijmuseum. We 

konden er te voet naartoe. Op een ipad konden we zien hoe het 

er vroeger uit zag. Toen gingen we naar binnen en moesten we 

kleren aandoen die ze vroeger droegen. Ook de juffen droegen 

een pij! Daarna keken we naar een film. Na de film keken we 

naar een maquette van de abdij. We vonden het een leuke uit-

stap! 

Mathis en Pierro  
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Speeltuin Reigersnest 
In het verblijf was er een leuke speeltuin. We speelden bijna allemaal in de grote 
ronde schommel. En toen vroegen we aan de juffen of ze ook wilden. Eersten 
zeiden ze nee maar na veel vragen zeiden juf Anke en juf Yoline toch “ja”! Er 
waren ook duinen op de speeltuin. Dinsdagavond hebben we een hele tijd kun-
nen spelen op de speeltuin. Er was ook een deathride. Natty duwde ons zodat 
we snel gingen! Het was super leuk! 

Zenna en Aluna  

De hoge Blekker 

Nadat we maandag van het Reigers-

nest kwamen, gingen we naar de 

hoge Blekker. We hebben daar ge-

rold van de zandberg. De juffen za-

ten wat in het zonnetje. Wist je dat 

de hoge Blekker 33 meter hoog is?  

We hebben er ons tussendoortje 

opgegeten. We vonden heel veel 

mini slakkenhuisjes. Bijna iedereen 

dacht dat het wenteltrapjes waren. 

Het was een lekker warme dag. Een 

dag om nooit te vergeten! 

Marie en Zoë 

Spelen in de duinen 

Op zeeklas speelden we in de duinen. 

De jongens speelden legertje of films. 

Weet je wat films is? Films is eigen-

lijk een superheld. Je vecht met su-

perkrachten tegen de anderen. 

De juffen babbelden wat met elkaar 

ondertussen. Het derde leerjaar 

speelde vooral verstoppertje. De meis-

jes liepen van de berg af. 

Die dinsdagvoormiddag vonden we 

echt top!  

Jelle en Oscar 

Het piratenfeest 

Op donderdagavond was er 

een piratenfeest. Iedereen 

had stoere piratenkleren 

aan. Sommige kinderen deden 

een act. Fran en Emma heb-

ben een dansje gedaan. De 

juffen hebben ook een act 

gedaan die juf Yoline had 

uitgekozen. Er was super-

leuke muziek en we deden 

ook “Just Dance”. Natty 

heeft ook lang gedanst met 

een paar juffen. Er waren 

veel chips! Het water von-

den we niet zo lekker. Zoë 

had een chocolade paashaas 

die ze niet helemaal alleen 

op kreeg, dus deelde ze die 

met ons. Wij vonden het al-

leszins een super super su-

per toffe avond!  

Vele groetjes van de pi-

raatjes Emma en Hannah!  

Terugkomst op school 

Op vrijdag 17 mei kwamen het 3de en 4de leerjaar terug van zeeklas. 

Na een vermoeiende week kwamen we terug thuis. We deden veel leuke activiteiten 

op zeeklas. Het was leuk om onze familie terug te zien. Op de speelplaats zongen 

we het zeeklaslied. Daarna kre-

gen we een aandenken: een 

mooie fotohanger. Toen kregen we 

ons zakje met munten die we verdiend 

hebben tijdens de zeeklas. Na de lan-

ge reis gingen we terug naar huis. 

Roxan en Fran 
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Het 5e leerjaar 

BEZOEK  BRANDWEERKAZERNE 

Van meester Kris mochten we naar de brandweerkazerne gaan als eerste afscheid. Het was 

mooi weer dus gingen we met de fiets. We waren aangekomen en zagen 5 begeleiders. Zij 

stelden voor om ons in 4 groepen te verdelen. We hebben onder andere gezien hoe de brand-

weermannen kunnen ademen, dat doen ze door uit een persluchtfles te zuigen. We hebben 

ook de verschillende brandweerauto’s 

gezien zoals: de tankautospuit, redvoer-

tuig, hulpverleningsvoertuig, haakarm-

voertuig, crashtender, de ziekenwagen, 

de dienstauto’s, aanhangers, de brand-

weervaartuigen, ... We hebben ook ge-

leerd hoe we met een brandweerslang 

moeten spuiten. Meester KRIS heeft ook 

zijn brandweerpak aangetrokken. Het 

was echt de MAX. 

Enia, Lara, Lieze, Marie 

 

 

 

Afscheid Meester Kris deel 1 

Op vrijdagnamiddag hadden we een verrassingsfeest voor de meester geregeld. 

Meester Kris had dit niet zien aankomen. 

We stonden daar met de hele school allemaal met waterpistolen in onze handen. 

Daarna stond meester Kris in zijn natte brandweerpak op het podium. 

Iedereen stond met tranen in de ogen, ook meester Kris. 

De hele school spelde een ster op zijn pak, omdat meester Kris een echte ster was. 

Meester Kris, het gaat je goed!!!    

Léon en Mats 
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Afscheid meester Kris deel 2 

We kwamen terug van bosklas. 

Alle mama’s zaten daar al met tranen in de ogen. 

En natuurlijk de papa’s NIET. 

We waren nog maar net uit de bus en de ouders vlogen ons de armen al toe  en het moest nog komen.  

We gingen allemaal naar de speelplaats voor ons bosklasdansje. 

Na het dansje vloog iedereen op meester Kris af. 

Het was een geweldig maar triestig afscheid. 

En toen kwam juf Mia nog met haar ontroerende speech. Iedereen stond daar met tranen in de ogen, maar ja …

we moeten je laten gaan. 

Dag meester Kris, we zullen je missen!!!     

Ernest en Louis 

 

 

Bosklas: maandag 13/5/2019 

Eerst zaten we 3 uur lang in de bus. 

Daarna stopten we voor de steenkoolmijn van Blegny. 

We zagen een heel interessant filmpje over de steenkoolmijn. 

Toen moesten we een beschermende jas en helm aandoen. 

We gingen in een heel enge lift. 

Sommige kinderen waren een beetje bang, maar wij natuurlijk niet. 

Samen met de hele klas gingen we tot wel 60 meter diep onder de grond! 

We leerden over het werken in de steenkoolmijn. 

Na de steenkoolmijn aten we onze boterhammen op met een drankje dat we daar 

kregen. 

Toen stapten we weer op de bus op weg naar ons domein. 

De bus stopte en we gingen op verkenning in ons domein. 

We zochten onze kamers en maakten onze bedden op. 

Dan hadden we een vrij uurtje. 

Veel kinderen pakten hun laarzen en gingen recht naar de beek. 

Met als gevolg natte laarzen en kleren. 

’s Avonds mochten we eerst brieven schrijven. 

Dan hebben we voor elkaar vriendschapsbandjes gemaakt. 

Pas om 21uur 30 gingen we slapen. 

UIT HET DAGBOEK VAN LEONORE EN ELLA 

 

 

 

 

 

 

American Games 

Op dinsdag 30/4 ging het 5de 

leerjaar naar de American 

Games in Destelbergen. 

We werden verdeeld in groe-

pen en hebben verschillende 

sporten gedaan. 

Bij baseball werden onder 

andere ballen uit een machi-

ne afgevuurd die we moesten 

raken,  we kregen een knup-

pel en een handschoen waar-

bij we een bal konden gooien 

en vangen naar elkaar, ... 

Daarnaast waren er nog heel 

veel sporten om uit te probe-

ren. 

Zo kregen we een grote roze 

bal die we in de lucht moes-

ten houden en naar elkaar 

gooien. 

We deden ook dassenroof, 

daarbij hadden we twee 

teams (geel en rood) en dan 

moest je van het andere 

team de ‘staarten’ afnemen. 

Wout, Ian, Mathis 
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Bosklas: dinsdag 14/5/2019 

Op dinsdag 14 mei werden we met een zonnetje gewekt uit ons bed en met muziek. 

Om 7:45 stonden we klaar voor de ochtendgym, een kwartier later zaten we aan tafel met 

een overheerlijk ontbijt.  

Na het ontbijt gingen we ons klaarmaken voor de dagexcursie. 

In het kasteel van Franchimont werden we in twee groepen verdeeld. Terwijl de ene groep 

een geleid bezoek kreeg, mocht de andere een ridderspel spelen en we wisselden elkaar af. 

Leon en Julien werden tot ridder geslagen in een harnas en met een echt zwaard. 

Het was 13:00 uur, we aten onze  picknick op naast de wondermooie grotten van Remou-

champs! We hebben veel stalactieten, stalagmieten en enkele zuilen gezien. 

Na een uur stappen, gingen we in de bootjes van de langste ondergrondse boottocht. Dit 

duurde een klein half uurtje. Dan gingen we naar de natte water-

val van Coo (zo groot dat de waterval is)!!! 

Om 17:30 mochten we ons persoonlijk dagboek/brief schrijven. 

Daarna begonnen we aan onze avond-animatie: 5 tegen allen. De 

juffen en meester tegen het 5de en het 6de leerjaar. In dat uur moes-

ten we al de opdrachten doen die opgeschreven werden. Als we 

wonnen, mochten we 3 opdrachten voor de leerkrachten kiezen, 

maar die werden als maar uitgesteld (boehoehoe). 

En dan gingen we slapen. 

Ona, Florine en Nadia 

 

Bosklas: woensdag 15/5/2019 

WOENSDAG OCHTEND : we gingen ontbijten, het was super lekker. Dan gingen we naar 

een open plek in het bos en daar gingen we lasertaggen. Rood tegen blauw. Rood is gewon-

nen. We gingen naar ons verblijf en deden het touwenparcours. Het was leuk, sommigen on-

der ons waren bang. We eindigden met een deathride.  

’s Middags aten we pizza en ’s avonds was het casino avond: we moesten allemaal chic ge-

kleed zijn voor het eten en de casino avond . Eerst was er een toneeltje en dan mochten we 

naar binnen om te spelen. Telkens als ons geld op was, mochten we een klusje doen in ruil 

voor geld en dat was bijvoorbeeld :een massa-

ge geven aan een juf of aan de meester , chips 

uitdelen, enzovoort. Op het einde kreeg ieder-

een een snoepje. We hebben allemaal zoveel 

plezier gemaakt en niemand was boos, ver-

drietig of eenzaam, iedereen was blij. We ein-

digden met een verhaaltje en toen was het 

tijd om te slapen . 

Sara en Alicia                       
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Woensdagochtend, kropen we vroeg uit onze nesten om ons klaar te maken voor het eten. Na 

het eten maakten 5de en het 6de zich klaar voor hun eerste activiteit. Het 5de deed la-

sershooten en het 6de deed het touwenparcours. We gingen te voet naar het bos om te la-

sershooten . De meneer legde uit hoe alles werkte. Na de uitleg kreeg iedereen een geweer 

met een hoofdband in het rood of blauw en dat bepaalde je team. De meneer toonde je kamp. 

Als het fluitsignaal ging dan begon het spel. Na een tijdje lasershooten was er het fluitsig-

naal om te stoppen. Rood was heel nipt gewonnen. Daarna keerden we terug om naar het 

touwenparcours te gaan. De meneer legde ook eerst alles uit over de veiligheid en daarna be-

gonnen we met het touwenparcours. Op het einde was er de final touch en dat was de 

deathride. Dan maakten we ons klaar om te gaan eten. Na het eten gingen we naar Spa Mo-

nopole, maar onderweg kregen we een ijsje door het warme weer. In Spa Monopole speelden 

we een groot spel. Voor het spel begon kregen we een T-shirt en na het spel mochten we kie-

zen tussen verschillende drankjes van spa: 1 om daar te proeven en 1 om mee te nemen. Na 

de lange dag maakten we ons klaar voor onze avondactiviteit en dat was een casino avond. In 

het midden van de casino avond kregen we chips en water. Op het einde van de casino avond 

telde iedereen zijn geld en het vijfde en zesde mochten apart zoeken naar een schat. Na een 

paar minuten hadden we de schat gevonden en in de schat zat snoep.  

Fien en Marie-Julie 

  

’s Morgens werden we wakker gemaakt om 7 uur. 

Na het ontbijt hebben we iets super leuk gedaan. 

Het 6de heeft touwenparcours gedaan en wij het 5de  heeft lazertag gedaan. We kregen een 

geweer en een bandje op ons hoofd. Dat bandje was rood of blauw en dat bepaalde in welk 

team je zat. Dan kreeg je een box en 5 levens, als je 5 keer werd geraakt met een lazerstraal 

moest je naar de box lopen om nieuwe levens te halen. Toen het 6de klaarstond om te begin-

nen met lasertaggen, gingen wij naar het touwenparcours. 

Op het touwenparcours moesten wij beveiliging aandoen en kregen we uitleg. Eindelijk 

mochten we op het touwenparcours en we mochten af een deathride. Dan was het tijd om piz-

za te eten, smakelijk! Na dat we hadden gegeten gingen we te voet naar Spa. Tijdens dat we 

aan het wandelen waren, kregen we een ijsje en dan moesten we verder wandelen. Toen we 

waren aangekomen in Spa Monopole kregen we een T-shirt en een Ipad en toen moesten we 

opdrachten doen. Als we klaar waren mochten we een drankje kiezen en dan gingen we naar 

de waterval van Coo. 

Nele en Louise D. 

 

Op bosklas zijn we woensdag naar de SPA Fabriek geweest. 

Onderweg hebben we een ijsje gegeten. 

In de SPA Fabriek kreeg iedereen een T –Shirt  en toen moesten we opdrachten uitvoeren  

Na al dat spelen mochten we 2 flesjes lekkere SPA uitkiezen. 

Het was een leuke ervaring. 

Van Julien  
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We hebben een super leuke dag gehad. 

We zijn naar het bos geweest voor de lasertag . 

We waren in 2 groepen verdeeld. 

Een blauw team en een rood team. 

Telkens als onze levens op waren, mochten we ze gaan 

bijvullen. 

Maar bij het 2de spel mocht dat niet meer. 

Het rode team was in het 2de spel gewonnen en team 

blauw in het 1ste spel. 

We hadden gedaan met lasertag dus gingen we naar het 

touwenparcours. 

De deathride was het leukste. 

Maar het parcours was gewoon helemaal leuk. 

In de namiddag gingen we naar de Spa Monopole fabriek. 

We mochten 2 flesjes kiezen. 

Een uit de koelkast en een nieuwe. 

We hebben ook een T-shirt gekregen waarbij we een leuk spel hebben gespeeld 

met een Ipad. 

We kwamen weer aan in ons kasteel. We hebben vlug nog gegeten en ons ge-

wassen zodat we onze mooie kledij konden aantrekken voor de casino avond. 

We moesten om ter meest geld verzamelen in groepjes door te gokken. 

Het 5de leerjaar was gewonnen.  

Iedereen van het 5de  had een chocotoff gekregen. 

Het 6de en het 5de waren in 2 groepen verdeeld voor de chocotoff, ook de meisjes en de jongens waren apart. 

Iedereen kreeg dus een chocotoff. 

Het was een super leuke dag. 

Iedereen heeft er van genoten. 

Toen moesten we gaan slapen. 

#SLAPENWASNIETLEUK 

Jade, Lana, Louise F 

 

 

Bosklas: donderdag 16/5/2019 

De voorlaatste dag van bosklas was ook zo een superdag zoals alle andere dagen.  

Eerst gingen we  met de bus naar het bosmuseum, daar kregen we een interessante uitleg over alle dieren.  

We kregen ook nog een maquette van Berizenne te zien, die was echt heel goed nagemaakt. 

Daarna gingen we een stukje te voet naar een cafetaria en aten onze lunch op. 

Maar toen moest het lastigste deel nog komen: de wandeling. 

Het was lastig, maar heel leuk. We hebben veel bijgeleerd over planten, bloemen, … 

Dat was zowat onze dag . 

’s Avonds  hadden we nog een laatste activiteit: een soort muziek quiz, dit was in verschillende groepjes. 

Op het einde was er ook nog een fuif, maar sommige waren een beetje triestig voor het afscheid van de meester. 

Julie , Jonas en Finn 
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Het 6e leerjaar 

Met de klas op een hoogteparcours 

Van maandag 13 tot vrijdag 17 mei zijn we met het 5de en 6de leerjaar van VBS 

Huise op bosklas geweest. Op de 3de dag hebben we de leukste dingen gedaan. 

 

We zijn ’s ochtends met muziek wakker gewekt door juf Fien. Vervolgens 

mochten we gaan ontbijten. Dan werden we in 2 groepen verdeeld 5de en 6de 

apart. We hebben dan afwisselend opdrachten uitgevoerd, o.a.  Laser tag en 

een hoogteparcours. Het 6de leerjaar  heeft eerst het touwenparcours gedaan. 

Eerst kregen we instructies van een instructeur hoe we moesten klimmen. 

Dan mochten we een elk om beurt op een ladder naar boven een om hoogtepar-

cours af te leggen. Niet iedereen had schrik, we zijn er allemaal goed en wel 

van af gekomen. Op het einde van het touwenparcours was er nog een gewel-

dig leuke death ride. Dan zijn we gewisseld met het 5de leerjaar en mochten 

wij laser tag doen. De klas is dan nog eens verdeeld in twee groepen, een rood 

en een blauw team. We kregen dan een super leuk pistool. En mochten we op 

elkaar schieten. We kregen ook elk een kamp, we hadden elk 5 levens en als 

dat op was, was je dood. Dan moesten we naar ons kamp en ons zelf terug le-

vend maken met een kistje. Wie gewonnen is weten we nog altijd niet, maar 

iedereen was blij. We hebben dan voor middag pizza gegeten in het domein. 

Dat was heerlijk. In de namiddag zijn we naar de fabriek van Spa gestapt “ 

Spa monopol “. Eers hebben we op het dorpsplein een ijsje gegeten, dat was 

verfrissend. 
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Eerst kregen we een t-shirt met het Spa-logo, die mochten we 

houden. Vervolgens moesten met een ipad verschillende op-

drachten maken. We moesten een QR code scannen en dan 

verscheen er een vraag . Als iedereen klaar, was moesten we 

een filmpje bekijken. Dan mochten we 2 verschillende Spa 

flesjes kiezen. Iedereen was super blij. We zijn dan samen te-

rug naar het domein gestapt. We mochten dan nog wat spelen 

op het domein. 
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Bosklas 2019 met het zesde leerjaar. 

 

 

Rusten bij het touwenparcours 

 

 

 

 

 

 
Bij de grotten van Remouchamps 
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Sluipen bij de lasertag. 

 

Bij de watervallen van Coo 

 

Avontuur bij het touwenparcours 
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Een greep uit de activiteiten van het tweede trimester 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende activiteiten zijn reeds gepland voor de maand september. 

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

hoogte ! 

 

 

2 sept. Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

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

17 sept. Infoavond voor het 1ste leerjaar 

20 sept. STRAPdag 

23 sept. Schoolconcert 3de kl., 1ste en 2de lj. – De Woeker 

24 sept. Scholenveldloop 1ste graad en 2de graad 

26 sept. Scholenveldloop 3de graad 

27 sept. Lokale verlofdag 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedagen 2019 – 2020 

16 okt. – 11 dec. – 18 maart – 29 april 

 

Lokale verlofdagen 2019 – 2020 

27 sept. – 3 feb.  

 

 

Openklasdag voor nieuwe kleuters : 

Woensdag 28 augustus 2019 van 17 u. tot 18.30 u. 


