
Sportdag in Brugge

Dinsdag 10 mei…De klassen van Juf Jessie & Meester David 
mochten samen met Meester Jordi & Meester Bert op 
Sportdag. We begonnen de dag met een bezoekje aan het 
mooie Jan Breydel Stadion van Club Brugge, waar we heel 
wat voetbaltalent aan het werk konden zien. Van de jonge 
beloften die aan het trainen waren tot grote namen als Rode 
Duivel Olivier De Cock & de legendarische ex - doelman, 
Danny Verlinden, die nu keeperstrainer is. Daarna gingen we 
in de voetsporen van deze idolen zelf een leuke match voetbal 
spelen. Waarna we als hongerige leeuwen ons middagmaal 
naar binnen werkten. Om 's namiddags weer druk in de weer 
te gaan in de Park & Bosspelen waarbij we zoveel mogelijk 
dieren moesten zoeken voor het lege bos. (DL)

Doe - Wandeltocht
We weten al langer dan vandaag dat leren niet enkel neerkomt 
op het uit het hoofd leren van dingen. Ook leren 
samenwerken, leren naar elkaar luisteren, leren met een groep 
aan één doel werken, leren overleggen, leren samen 
beslissingen nemen is een érg belangrijke vorm van leren. Op 
deze Doe - Wandeltocht waren er heel wat activiteiten om ons 
hierbij te helpen!!! (DL)

Eerste jaargang: 5 28 juni  2005 Redactie & Lay - Out: David Loncke

Ooit werd het einde van de zomer bezongen…Het was jammer dat die mooie zomer alweer voorbij was…Nu staan we met 
een nieuwe zomer voor de deur, die voor ieder onder ons ongetwijfeld heel wat leuke verrassingen in petto zal hebben, maar 
de komst van de zomer betekent ongetwijfeld ook het afscheid van onze klas...Van onze meesters & juffen...En voor ons, 
leerkrachten, van onze leerlingen. We hebben samen heel wat meegemaakt, leuke & ook minder leuke momenten. 10 
maanden lang deelden we lach en traan. Sommigen van jullie gaan over naar een andere klas, misschien zelfs naar "De Grote 
School". Maar onthoud goed, ookal zitten jullie niet meer bij ons in klas, jullie blijven bij ons in het hart. Geniet van de 
vakantie...(DL)

't Is Weer Voorbij Dat Mooie Schooljaar...



Het begon wat moeilijk & wat stug,
Ik was nieuw voor jullie & jullie voor mij,
Maar voor we het wisten waren we dikke vrienden,
Leuke momenten & ook veel minder leuke,
Maar wat overblijft zijn mooie herrinneringen…
Bedankt voor het fijne jaar allemaal…

Het grote evenement "Oostende voor Anker" waar vele 
antieke schepen de haven van Oostende aandoen was zoals elk 
jaar een spectaculair schouwspel. De klassen van juffen 
Jessie, Ann, Erna en Sofie & meester David bezochten in het 
kader van het thema "Kusten & Zeeën" dit grote evenement. 
We wandelden tussen de havenmuren, klommen op een 
prachtig schip en voelden ons even echte zeebonken. Verder 
bezochten we er een fototentoonstelling en genoten we van het 
prachtige uitzicht op de vele boten in de Oostendse haven. 
(DL)

Zeilen op de Spuikom

Om het gevoel van het "zeebonk zijn" nog wat te versterken 
gingen de klassen van juffen Jessie, Ann, Erna en Sofie & 
meester David zeilen op de Spuikom. Dit alles gebeurde onder 
de professionele begeleiding van de zeilinstructeurs van de 
zeilschool. Het was een heerlijke en leerrijke dag waarop we 
heel wat leerden over de windrichting en haar invloed op het 
varen. We maakten kennis met termen als "overstag gaan, 
bakboord, stuurboord & fok". Bovendien leerden we ook 
vanwaar het spreekwoord "Iemand de loef afsteken" komt.
Sommigen onder ons verwarden sommige woorden eerst 
nogal en dachten dat er bakboter aan boord was in plaats van 
bakboord. Al bij al was het naast een erg leerrijke dag ook een 
dag om nooit meer te vergeten. (DL)

Bedankt, Klas N

Het was een prachtige zomerse dag in mei, het was warm, de 
zon scheen volop en de klassen van juf Ann, juf Jessie, juf 
Erna en meester David trokken naar "Het Zwin". Deze 
leerwandeling was al langer gepland, maar het was niet zeker 
of we er op tijd zouden raken met het openbaar vervoer. 
Dankzij de Raymond van bus 10, die ons naar het station 
bracht, konden we op tijd onze tram halen richting Knokke. 
Daar bleek dan de bus te zijn overboekt en moest de 
busbestuurder een extra bus oproepen, die ons dan 
rechtstreeks en zonder haltes naar Het Zwin bracht. We 
konden ooievaars van héél, héél dichtbij zien. We gingen op 
verkenning in het vogelpark en maakten een "Vogel - 
Paspoort". In de namiddag trokken we richting "De Vlakte", 
waar we versteld stonden van de natuurpracht in dit unieke 
natuurgebied. (DL)

Oostende voor Anker

Bezoek aan Het Zwin



Het huis dat geen plaats kreeg…
De klassen van juf Martine, juf Miguelle, meester Franky en 
meester Fons keken en luisterden met veel belangstelling naar 
het verhaal van het grote, rode huis dat geen plaats kreeg in de 
straat omdat de andere huizen dat niet konden verdragen. 
Vrede en vriendschap betekenen dat we elkaar moeten 
begrijpen, met elkaar moeten praten. (FR)

Deden op 28 mei hun Eerste Communie

R.K.G.

Op verkenning in de Duinen

De klassen van juf Miguelle en meester Fons gingen op 
waarneming in de duinen en op het strand. Voor alle kinderen 
was het een interessante uitstap. Ze konden met eigen ogen 
vaststellen wat er leeft en zweeft in het duinengebied. Tevens 
konden ze visueel en auditief genieten van het prachtig 
uitzicht op het strand, het opwaaiende zand en hoge golven op 
een woelige zee. Vermits ze gebruik maakten van bus en tram 
werd het ook een leerijke uitstap op het gebied van 
zelfstandigheid in het openbaar verkeer. (FR)

Bedankt "Schoolnieuwsteam"

Met deze zomeruitgave van Schoolnieuws, komt met de vijfde 
editie meteen ook een einde aan de eerste jaargang van 
"Schoolnieuws". Het was voor mij een boeiende uitdaging de 
eerste jaargang samen te stellen, maar ik wil er héél graag op 
drukken dat het mij niet gelukt zou zijn dit vernieuwde 
schoolkrantje tot stand te brengen zonder de steun & hulp van 
iedereen die steeds met groot enthousiasme meewerkte, 
artikeltjes schreef, foto's instuurde en alles controleerde op 
tikfouten. Ik wil dan ook niet nalaten van allen die 
meewerkten te bedanken. Hopelijk kan "Schoolnieuws" met 
jullie steun de komende jaren verder worden uitgebouwd tot 
een nog mooier en boeiender geheel. (DL)

Grote MOS - Dag

Als afsluiter van het MOS - jaar werd woensdag 22 juni een 
Grote MOS - Dag georganiseerd. Alle leerlingen werden 
verdeeld in 10 groepen en er waren 10 MOS - Spelletjes. Elke 
groep kon zijn kans wagen op ieder spelletje. Mede omdat het 
prachtig weer was werd dit een geslaade dag, zowel voor de 
kinderen, de leerkrachten & het MOS - team. (DL)

Verena Cant, Kelly Hanseeuw, Jayanti Volbrecht, Stijn 
Verbrughe, Casandra Hillebrandt, Thomas Robaey, Akino 
Deboodt, Shana Vanderjeugd, Tatiana Dewulf, Shane 
Coopman, Isabelle Lucas, Anthony Declerck en Jason 
Vanhoorne (DW & ML)

Deden in mei hun Plechtige Communie

Nick Ester, Romy Packet, Ekene Otti, Joni Serlez, Verginia 
Vercnocke, Kirby Hollanders (DW & ML)



Geschreven door leerlingen:

Vandaag heb ik heel wat meegemaakt. Ik heb vooral veel gefietst. Ik voelde 
me wel moe toen we in Hoogveld aankwamen. En mijn bips deed zeer. We 
hebben lekker gegeten. Eerst soep. Daarna frietjes, stoofvlees, sla en warme 
peertjes. Voor dessert, een puddinkje. Lekker hé?! (Maruschka)

Aan de brug van Oudenburg moesten we wachten op Lynn. Haar ketting was 
van het tandwiel gevallen. Dat is die eerste dag zo’n negen keer gebeurd. 
Geloof je dat? Wat later reden we een bos in. Daar zijn we verdwaald. We 
moesten luisteren naar de autogeluiden om onze weg terug te vinden. In 
Hoogveld moesten we de bagage uitladen. Daarna eten en helpen met de 
afwas. Dat was leuk. Later die avond was er een receptie. (Kyle)

s’Avonds laat hebben meester Michael en meester Bert een griezelverhaal 
verteld over vier kaarsen waarvan er drie uitgingen en één bleef branden. 
Toen zijn we gaan slapen. Ik sliep in een stapelbed, bovenaan. Ik botste met 
mijn hoofd tegen het plafond. Mijn kamergenoten waren Tammy, Anne-Lyse 
en Maruschka. (Kelly)

Juf Linda en juf Arlette bedachten het plan om een 
tweedaagse fietstocht te organiseren.
Stel je voor: twee dagen fietsen en daar middenin samen 
overnachten! Alle kinderen waren enorm enthousiast. De 
“vriendenkring” van de school legde wat euro’s bij. 
Uiteindelijk mocht iedereen mee van thuis. Alleen voor 
Akino, de pechvogel, kwam er op het laatste nippertje nog iets 
tussen. Hij was de enige afwezige. Spijtig!!! De directeur 
bedacht dat alles veilig moest verlopen. Er werden 
gloednieuwe fietshelmen aangekocht en voor iedereen was er 
een fluo hesje voorzien. Op school deden de kinderen een 
tiental fietsproeven. Iedereen geslaagd!!! Dus, op donderdag 
16 juni 2005 was het eindelijk zover. Met de extra begeleiding 
van de meesters John en Bert gingen we op weg. Je had het 
moeten zien. Een sliert van gehelmde kinderen, juffen en 
meesters. Oranje en gele fluo hesjes van voor naar achter. De 
bezemwagen achter de groep met meester Roland aan het 
stuur. En kinderen aan de school die ons uit wuifden.

Eerst was er nog een fox ( = een politieagent op de fiets) die 
met ons meereed en ondertussen het verkeer wat regelde om 
ons een veilige doortocht te verzekeren. We volgden 
uitgestippelde autoluwe wegen. Na een lange rit en een aantal 
rustmomenten kwamen we aan te Zedelgem. Daar logeerden 
we op een mooi kasteeldomein “Hoogveld”, middenin het 
groen. ’s Avonds, rond etenstijd, kwam meester Michael zich 
bij ons voegen. Ook de directeur kwam even een kijkje 
nemen... (AV)

Piratendag

In het kader van het thema "Kusten & Zeeën" werkten we ook 
rond het aspect "tijd". Het hoogtepunt van dit onderdeel was 
de "Piratendag" waar we vermomd waren als piraten en zelfs 
met een échte schatkaart op zoek gingen naar een échte schat. 
Vooral samenwerking en groepsgeest waren belangrijk om de 
schat te vinden en dat de leerlingen van de klassen M/N/O/P 
kunnen samenwerken bewezen ze toen ze samen de grote 
schatkist uit zijn schuilplaats haalden. (DL)

Tweedaagse Fietstocht

Sportdag in Rumbeke

De klassen van juffen Christine en 
Annick beleefden een superleuke 
sportdag in Rumbeke op dinsdag 21 
juni. Er waren heel wat leuke 
activiteiten, zo leerden de kinderen 
er bijvoorbeeld steltlopen, al was dat 
vlugger gezegd dan gedaan! 
Gelukkig was turnmeester Jordi er 
om ons te helpen! (CD)



 www.kidcity.be
 Maak online zelf je website :

Expage.com: voor beginners.
http://www.expage.com/html/index_basic.htm 
Kennisnet.nl : voor gevorderden
http://websitemaker.scholier.kennisnet.nl/

Maak online de leukste muziek : Groove Blender 2
http://www.shockwave.com/sw/content/

Gebruik je creativiteit: de Ketnetkick Startersmachine
http://www.ketnet.be/ketnet_html/subsites/kick

Schoolplaten.com : educatieve kleurplaten (MdK)

Kunstveiling op het M.P.I.G.O.
Tijdens onze opendeurdag van 11 juni vond er ook een 
kunstmarkt plaats. Er werden o.a. schilderijen en 
beeldhouwwerkjes van de  type-2 kinderen tentoongesteld 
rond het thema gevoelens. Onze emotiepop Oscar gaf de 
aanzet tot dit project, maar onze grote bezielster was toch juf 
Joke. Waarvoor een welgemeende dank van onze kinderen en 
de juffen Nadine, Annick en Christine. (CD)

Zedenleer
De computer is niet meer uit het 
onderwijs weg te denken. Zowel de 
leerkrachten als de leerlingen maken 
steeds meer gebruik hiervan, en ook 
het internet komt ook steeds meer de 
klas binnen. Op dit wereldwijde net 
is immers heel wat creatiefs en 
boeiends te vinden!

Indien het niveau van de leerlingen het toelaat, gaan we met 
de leerlingen zedenleer af en toe het internet verkennen.
Zo leren we werken met zoekmachines zoals Google, leren de 
leerlingen omgaat met het fenomeen “chatten”, leren ze email 
aanmaken en gebruiken, maken we muziek, en de oudsten 
hebben dit jaar zelfs een eigen website ontworpen.

Op 12 mei brachten de leergroepen E, F, G & H een bezoek aan een melkveebedrijf in Zerkegem. In de voormiddag 
bezochten we "Het Melkhuisje" en vertelde de boerin ons alles i.v.m. de verwerking van melk tot zuivelproducten. De 
leerlingen mochten tevens meehelpen bij bepaalde handelingen. Tijdens de pauze kregen we een kopje verse Chocolademelk. 
Na het middagmaal bezochten we de stallen en de weiden. Om thuis verder te genieten kregen de leerlingen nog een pakket 
met verse zuiverlproducten mee naar huis. Dit was voor ons allen een leerrijke en leuke uitstap. (PK)

Hier enkele nuttige internetadressen die je in de vakantie eens 
kan bezoeken:

Bezoek aan de Amandine
In de maand juni werkten de leerlingen van de leergroepen E, 
F, G & H in het thema van de zee. Naar aanleiding van dit 
thema bezochten we op 14 juni "De Amandine". Dit is de 
laatste Oostendse Ijslandvaarder. Na het bekijken van een kort 
filmpje konden we de boot bezoeken, zo kregen we inzicht in 
de visvangst op zee en het leven van de vissers op de boot. In 
de namiddag trokken we nog naar het strand om er samen 
leuke strandspelletjes te spelen! (PK)

Op bezoek in een Zuivelbedrijf



Het is warm, er is vuurwerk,
Het is mooi weer, er komen veel mensen naar het strand,
Sommige mensen doen barbeque,
Er spelen veel kinderen buiten,
De mensen hebben pret in de zee,
Zelfs 's nachts is de zee warm,
De zomer is één van de leukste seizoenen…

Stefanie, Tommy, Nika & Stacy

Iedereen gaat naar de kust,
De zon schijnt,
Het wordt warmer door de zon,
Het regent veel minder,
Iedereen gaat naar zee,
Het water is mooi en leuk,
De boten varen uit,
Sommigen gaan vissen,
Anderen gaan zonnebaden,

Fréderique, Jason & Samir

In de zomer is het warm,
De zon schijnt overal,
Je kan gaan zwemmen in zee,
Je kan gaan gaan zwemmen in het zwembad,
Je kan spelen met de bal,
Je kan gaan vissen in het meer,
Je kan naar het strand gaan,
Schelpen zoeken en ijsjes eten…

Shauni, Anthony, Kimberly & Kenzie

Leerlingen aan de PenSchoolreis naar Seafront

Naast het schrijven 
kwamen ook veel 
andere aspecten van het 
leren aan bod. Zo wordt 
geoefend op het omgaan 
met een woordenboek, 
waarbij het zelfstandig 
leren gestimuleerd 
wordt. Verder leren de 
leerlingen 
samenwerken, waarbij 
respect, 
luisterbereidheid en 
begrip voor elkaar 
belangrijke ingrediënten 
zijn. (DL)

Ik heb genoten van de sfeer, het mooie weer, de omgeving en de gezonde lucht. Ik 
hoorde de vogels fluiten en het geruis in de bomen. Ik vond het spijtig dat het zo een 
korte periode was. Ik vind het een aanrader om volgend jaar voor langer te gaan. Het 
waren twee reuze prettige dagen!!! (Kimberly)
Iedereen had pijn aan zijn achterwerk. We zijn uiteindelijk wel goed aangekomen maar 
met veel zweetdruppels en hard tegen de wind trappen. (Evelien)

Leerlingen schrijven over hún Zomer

Op donderdag 26 mei  trokken de kinderen van meester Dimitri, juf Arlette 
en juf Linda er op het platteland van Moere (bij Gistel) op uit. Met kaart 
en opdrachtenboekje zochten ze langs veldwegels en autoluwe wegen de te 
volgen weg. Makkelijk was wat anders maar al zoekend en puzzelend 
legden ze de 10 km af. De zon toonde zich van haar mooiste kant en 
schroeide de wegen …en de kinderen. Achteraf vonden de kinderen dat het 
een fijn, spannende dag geweest was. (LL)

Wandeltocht

Op 16 juni stond iedereen van 
leergroep S en T met een valiesje én 
zenuwen op de speelplaats. We 
vertrokken op tweedaagse fietstocht. 
We deden eerst onze helm aan en 
een hesje en vertrokken. We hadden 
wel 50 km voor de boeg. En toch is 
het ons gelukt! Iedereen was moe 
maar klaagde niet. Eigenlijk had ik 
gedacht dat het ons niet zou lukken 
maar je ziet dat je meer vertrouwen 
moet hebben.  Het was heeeeeeel 
leuk! Het griezelverhaal ’s avonds 
ook, al waren er wel bang. Het 
avondeten deed ons goed en het 
slapen nog meer. ’s Morgens was er 
een lekker ontbijt en de opkuis. Dan 
weer op weg met een pijnlijk 
achterwerk. Daar stonden we weer 
op school na weer 50 km. Nog een 
foto en dan ging iedereen naar huis; 
’t Was alweer voorbij! (Lynn)

De leerlingen van de 
klas van Meester David 
schreven in 3 groepjes 
een eigen, kort tekstje 
over de zomer. In deze 
creatieve taak vulden ze 
elkaar prima aan, ze 
gaven hun visie over de 
zomer.

De klassen M/N/O/P gingen op donderdag 23 juni op 
schoolreis. Het was een zomers weertje en de bestemming was 
Seafront in Zeebrugge. 's Morgens kregen we heel wat info te 
verwerken over de Noordzee en alles wat erin leeft en na het 
lunchen bezochten we een echte Russische onderzeeboot en 
kwamen we tot het besef dat we in vergelijking met de 
bemanning van zo'n schip helemaal niet mogen klagen!!! Het 
was een mooie, fijne maar vooral ook erg leerrijke dag! (DL)



In de voormiddag konden alle klassen zich 
opmaken voor het grote SPEL ZONDER 
GRENZEN!!Alle leerlingen waren verdeeld in 
groepen en moesten zo veel mogelijk punten 
verzamelen!Leuke spelletjes en opdrachten 
uitvoeren,dansen op het ritme van de muziek … 
allemaal toffe opdrachten onder een stralende 
zon!! In de namiddag kon er gekozen worden 
tussen zweminstuif  of een heerlijke  
strandnamiddag…het werd een leuke dag die veel 
te snel voorbij was…

Kustuitstap

De kinderen van de klas van juf Martine en 
meester Franky brachten een bezoek aan het 
Noordzee-aquarium en aan de Ijslandvaarder de 
Amandine. Vooraf brachten we een bezoek aan 
de 'Vistrap' waar we verschillende soorten vis 
zagen. Onderweg in de havengeul zagen we hoe 
een baggerschip werkt. In het aquarium gaf de 
gids ons uitleg over de fauna en flora in de 
Noordzee. We leerden over het leven van de 
vissers op de Amandine.  Vooral het filmpje met 
authentiek beeldmateriaal was heel cool!! Het 
was een leuke en boeiende dag! Ahoy !! (FD)

Voetbalwedstrijd in Kortrijk

In april gingen we met de voetbalploeg richting Kortrijk voor het jaarlijkse mini - voetbaltoernooi. Enof het een succes werd. 
We behaalden voor de eerste maal de eerste plaats. Met onze tweede ploeg behaalden we de zevende plaats. Desondanks we 
zeer sportief ingesteld waren, kregen we toch niet de troffee van de fairplay. Maar ja, we kunnen dan ook niet alles winnen. 
Profficiat aan alle deelnemers. Meester Jordi & Meester Bert (JL)

Schoolsportdag



Brevetten Watergewenning

De volgende leerlingen hebben hun watervrees volledig overwonnen en behaalden hun brevet 
watergewenning!!PROFICIAT!! Michael W, Niels C,Madison D, Jony R, Glenn G, Nikita G, Ekene O, Joni S, Joschi V, 
Jason V, Virginia V, Jordy F, Tatiana H, Shaina D. behaalde ook haar brevet schoolslag in het instructiebad! Goede inzet en 
goed gewerkt aan iedereen!! Veel waterpret tijdens de grote vakantie!!en tot volgend schooljaar…

Zwembrevetten
Proficiat aan alle 
leerlingen die hun 
zwembrevet behaald 
hebben!!
Op de foto ziet u de 
leerlingen die de langste 
afstand gezwommen 
hebben! En de 
leerlingen die van het 
instructiebad naar het 
groot bad mochten:
Chanel J: 1100 m 
Jonathan L ,Keanu 
B,Gino B,Jimmy 
L,Yannick H: 1000 m
Keith S : 900 m  
Kyell V: 600 m      
Lemmy V: 500 m
Natacha L, Nick V, 
Isabelle L: 400 m
Svetlana C: 200 m  
Ike C: 100 m   
Pascal P: 50 m
Dennis V, Dino S: 25 mHopelijk heeft U genoten van Schoolnieuws! Geniet van een 

deugddoende vakantie en tot september!!!


