
Op de foto's ziet u v.l.n.r. Jamie, Michaëla, Giani & Aghnetha

De grote MOS - Show

De klasjes in De Haan

Samen met onze juffen leren we heel wat! Soms 
hebben we nog extra hulp nodig en dan gaan we naar 
Kiné (juf Marjan), Ergo (juf Carline) of Logo (juf 
Annete). Op vrijdag komt juf Carline. We gaan ook 
turnen en dan komt meester Jordi. Elke maandag 
mogen we een spel spelen met meester Leander. Als 
we willen knutselen, komt juf Francis. Voor 
godsdienst komt juf Dominique en voor zedenleer, 
meester Mike. We vinden het héél leuk op school. (SC)

De MOS - Show had als hoofddoel de kinderen te 
bedanken voor hun werk en inzet in het kader van 
het MOS - project, gedurende het hele vorig 
schooljaar. Bovendien was het een aanzet voor het 
Nieuwe MOS - jaar. Met een quiz voor de 
leerkrachten rond het thema MOS werd in de eerste 
ronde voor éénmaal de kennis van de leerkrachten 
getest, die het er allemaal schitterend vanaf 
brachten. Om wat variatie in het spel te stoppen 
volgde er een tweede ronde, de spelletjes ronde, 
waar Twister het hoogtepunt was voor de 
leerlingen. Ze vonden het schitterend hun meesters 
en juffen in allerlei gekke kronkels en bochten te 
zien staan. Midden in de spelletjesronde kwam de 
batterijman, om prijzen uit te delen aan kinderen 
die zoveel mogelijk batterijen verzamelden. Als 
afsluiter van de quiz was er een muziek ronde, waar 
de leerkrachten steun kregen van enkele leerlingen 
uit het publiek om de titels van de liedjes goed te 
raden. Na elke ronde volgde een streepje reclame, 
deze bestond uit sketches gebracht door 
leerkrachten.
Als kers op de taart werd de directeur op het 
podium geroepen om de leerlingen het Tweede 
MOS Logo te schenken en hen een woord van dank 
toe te spreken.(DL)

Afrika in klas

Op maandag 7 november kwam 
voor de klassen van meesters Bart & 
David en juffen Ann & Jessie Afrika 
even op bezoek naar de klas. De 
hele inboedel van de klas werd 
vakkundig opzij geschoven om er 
naar hartenlust Afrikaans te dansen 
en te zingen en alsof dat nog niet 
genoeg werd, roosterde "Maman 
Cécile" die ons voor de gelegenheid 
op haar gezelschap vergastte 
pindanootjes op Afrikaanse wijze. 
(DL)

Foto's van onze Afrikaanse belevenis 
vindt U in de in de kolom naast het 
artikel over de MOS  - Show -> ->

Tweede jaargang: 2 23 december  2005 Redactie & Lay - Out: David Loncke

2005 is voorbijgevlogen, met de feestdagen voor de deur beseffen we pas hoe snel alles voorbij gaat. Daarom vonden we het 
ook nu weer tijd om even stil te staan en terug te blikken. De rapportjes zijn klaargestoomd, onder de kerstboom liggen al weer 
héél wat geschenkjes klaar. Alle klassen zijn fraai versierd en met deze feestelijke editie van Vloednieuws blikken we maar al 
te graag terup op wat uw kinderen, onze leerlingen, de voorbije maanden hebben gedaan! Van een grote MOS - Show tot 
schrijfdans, van heel wat activiteiten krijgt U een kort verslagje. Daarnaast wensen wij U en uw familie van harte een Vrolijk 
Kerstfeest een een Spetterend Nieuwjaar toe!! Prettige vakantie en tot volgend jaar! (DL)

Prettige Feestdagen toegewenst!!

M.P.I. De Vloedlijn

Maurits Sabbestraat 2

8400 Oostende

tel.: 059/50 74 90

e-mail: mpigo.baert@skynet.be



Het verhaal van de Natuur Een voormiddag naar het bos
Op dinsdag 11 oktober zijn we naar het bos gegaan. Ver  was 
het niet, we moesten gewoon de straat oversteken. Toch was het 
een hele belevenis. We waren nog maar pas op weg of we zagen 
een reuzengrote hoop vol met bosmieren. Lang konden we niet 
blijven staan, want in een mum van tijd kropen ze al op ons. 
Onze voeten en benen zaten vol met die grote mieren. 
Wat verderop zagen we een vlier. Vlierbessensiroop is misschien 
wel gezond en rijk aan vitamientje maar vlierbesjes zelf smaken 
maar raar. Paddestoelen konden we ook zien. Reuze mini 
parasols, die bijna een heksenkring vormden. Blaadjes rapen, 
vruchten zoeken, met stokken spelen staan ook op het 
programma bij een bezoek aan het bos. Maar over beken 
springen en zorgen dat je geen paddestoelen omvertrapt, op een 
dode boom zitten is toch wel het leukste van een voormiddag in 
het bos.(BR)

Concentratietraining
Om de leerlingen te leren hoe ze precies een probleemstelling 
moeten aanpakken om tot een goede oplossing te komen, om 
leerlingen te helpen zich te concentreren op hun taak & om ons 
te helpen bij het "leren leren", komt juf Maureen elke week naar 
de klas van meester David. Al deze doodernstige zaken worden 
op een leuke, speelse manier aangebracht, waardoor zelfs "leren 
hoe je leren moet" leuk wordt. (DL)

In de maand november gingen de kinderen van juf Martine en 
meester Franky naar het bos.  De weergoden waren ons niet 
gunstig gezind maar de regendruppels konden de pret niet 
bederven.  We leerden dat wij zonder bomen niet kunnen leven 
en dat we de natuur met respect moeten behandelen. Als je heel 
goed kijkt, luistert, ruikt en voelt dan weet je dat de natuur ons 
zo veel te vertellen heeft! (FD)

Een tijdje geleden 
kreeg ik een telefoontje. 
Ik mocht samen met de 
kleuters op het feest 
van de Sint optreden. ik 
ben dan met de kleuters 
naar de turnzaal 
getrokken. daar hebben 
we een aantal dingen 
uitgeprobeerd. 
Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor de 
paraplu's; ook de 
muziek was vlug 
gevonden. De gepaste 
kledij vinden was geen 
probleem. Enkele 
dagen voor het feest 
had ik een groot 
probleem. De helft van 
mijn klas was ziek. O 
jé, wat zou er met ons 
dansje gebeuren. Als 
we op het feest 
aankwamen waren alle 
kleuters daar. We 
hebben samen ons 
danjse uitgevoerd. Het 
was een leuk feest. De 
kinderen waren blij met 
hun pakje dat ze van de 
Sint gekregen hadden. 
(SC)

Singing in the Rain

Bedankt om de streepjescodes te sparen
De spaaractie van de streepjescodes uit "Het Laatste Nieuws" om voor de 
school een encyclopedie bijeen te sparen werd dankzij jullie bereidwillige 
medewerking een groot succes! De 1250 streepjescodes die vooropgesteld 
waren, werden ver overschreden! Bedankt! (DL)

Op maandag 28 november gingen de leerlingen uit 
de klassen van meesters Bart & David en juffen Ann 
en Jessie, kennis maken met de "Ostendsche 
Yslandvischerie". Een van oudher beoefend beroep 
in de kuststad. Het was niet zomaar een beroep, 
want vissers die naar IJsland gingen vissen, 
moesten harde werkers zijn en bovendien moesten 
ze kou, wind en regen goed kunnen verduren. Op de 
museumboot "De Amandine" maakten de leerlingen 
kennis met het harde leven van de "Ostendsche 
Yslandvischers". (DL)

Ostensche Yslandvischerie



Luister er klopt iemand op de deur,
Luister er tikt iemand op het raam,
De kerstman of de sint, wie is daar,
Ik ben het maar, het Nieuwe Jaar,
Vergeet het oude maar,
Ik ben het maar, het Nieuwe Jaar,
Luister er klopt iemand op de deur,
Luister er tikt iemand op het raam,
Wie zou dat kunnen zijn,
Een muis of misschien een everzwijn,
Wie is daar, het is het Nieuwe Jaar

Feest bij Meester David
Op vrijdag 9 december was er bij 
meester David een 
pannenkoekenfestijn. Normaal
gaan de leerlingen eens om de twee weken zwemmen op vrijdagmiddag, 
maar omdat het zwembad gesloten is voor onderhoud, besliste de meester om 
samen metzijn klas pannenkoeken te bakken en die dan lekker samen op te 
smullen! Het werd een heerlijke, leuke en geslaagde middag! (DL)

Op onze school hebben wij dit schooljaar een 
“parachute” aangekocht. De parachute behoort 
tot de New Games spelletjes. New Games zijn 
spelletjes waarbij het samenspelen zeer 
belangrijk is, maar waarbij er geen winnaars of 
verliezers zijn. Dus eigenlijk ideaal om de 
samenwerking in een auti- klas te stimuleren. De 
kinderen vonden het idee “New Games” positief 
en genoten van een uurtje parachute - spelletjes. 
Juf Nadine en Juf Marjan deden ook mee, want 
de parachute kun je bedienen met max. 12 
personen. En...er waren geen winnaars of 
verliezers!!! (NC)

Spelen met de parachutte

Kennis maken met de wereldkeuken

De Belle - Epoque

Het nieuwe jaar is daar

Nieuwjaarswensen van 
Shana

De kinderen van juf Petra en juf Rita 
en Corinne daarentegen genoten van 
een herfstsfeer tussen de rupsen en de 
vliegezwammen.(EE)

Koken en dan lekker proeven en smullen! Geen alledaagse 
gerechten, neen, de kinderen van juf Martine en meester 
Franky werden ingewijd in de wereldkeuken. We 
maakten diverse gerechten uit verschillende delen van de 
wereld. De klassen werden verdeeld in groepjes van drie 
kinderen en mochten samen met een echte kok hun gerechten 
klaarstomen. Na menig bakken en braden konden we een 
tijdje later van al die lekkere gerechten proeven. Mmmm, 
heerlijk! We leerden niet enkel hoe een heuse chef-kok te 
worden, we leerden eveneens dat er in andere landen heel 
andere gewoonten en gebruiken zijn. Het werd een leerzame, 
geurige en smakelijke morgen die we niet snel zullen 
vergeten.(FD)

Terwijl de leerlingen van juf Arlette en 
juf Linda zich één voelden  met de 
schilder Leon Spilliaert, probeerden de 
leerlingen van juf Ann en meester 
Dimitri een creatieve band  te scheppen 
met James Ensor en de mode uit deze 
tijd.

Op de foto 
ziet u de 
smullende 
kinderen 
Mirielle, 
Chelsey, 
Michael en 
Danitsa.



Maken van een kerstster
Benodigdheden
Takjes 5 even groot
Ijzerdraad
Nijptang of schaar + karton
Verf (goudkleur) + Prikpen
Stap 1

Leg de 5 takjes zoals op de tekening
Stap 2
Draai rond elk uiteinde een ijzerdraadje van 2 cm

In Oostende staat een school Hier in de Vloedlijn Stap 3
(melodie "In Holland staat een huis") (Melodie "Mijn winterroosje") Teken en schilder de ster
In Oostende staat een school (2X) Hier in de Vloedlijn, Stap 4
In Oostende staat een school jaja Daar is het zo fijn, Prik een gaatje bovenaan
Van singela, singela, hopsasa, We lezen en schrijven, Stap 5
In Oostende staat een school (2X) Zo net op de lijn! Hang met een lintje de ster aan de
En dat is onze school (2X) Hier in de Vloedlijn, takjes.
En dat is onze school jaja, Voor groot en voor klein, Maken van een kerstbal
Van singela, singela hopsasa, Een shool waar we leren, Benodigdheden
En dat is onze school (2X) Hoe je slimmer kunt zijn! Duimspijker
In die school daar is het leuk (2X) Als je iets niet goed verstaat, Sinaasappel
In die school daar is het leuk jaja, Krijg je hier veel wijze raad, Koordje of lintje
Van singela, singela, hopsasa Het is nooit, nee nooit te laat, Stap 1
In die school daar is het leuk (2X) Als je maar weet, waar het om gaat! Duimspijker
In de Vloedlijn is het fijn (2X) La, la, la, sinaasappel
In de Vloedlijn is het fijn jaja, Zit je niet zo graag in klas, Stap 2
Van singela, singela, hopsasa Kom dan snel naar de Vloedlijn, Plooi het lintje in een lus en duw
In de Vloedlijn is het fijn (2X) Hier besef je maar pas, er de duimspijker door

Dat ook de school heel leuk kan zijn!

Muzikaal Creatief met Meester Fons

Proficiat aan alle deelnemers met hun inzet en 
fair-play houding! Dit alleen al verdiend de 
overwinning!! (JL)

Hockey in "De Varens"

Knutselen met juf Christel

Op dinsdag 8 november was de prachtige 
sporthal van het Buso De Varens te Brugge het 
decor voor het jaarlijkse hockeytornooi! De 
klassen van juf Linda, Arlette en meester Dimitri 
werden vol enthousiasme en strijdlust met de 
schoolbus naar Brugge gebracht.Onze 3 
schoolploegen werden ingedeeld in verschillende 
poules zodat we nooit tegen onze eigen school 
moesten spelen! Zo konden we ook luidkeels 
onze schoolmakkers aanmoedigen en steunen! In 
de voormiddag werden de voorrondes gespeeld 
en na een heerlijke lunchpakket verorberd te 
hebben, werd er voor de ereplaatsen gestreden. 
Tegen de kracht en het soms ruwe spel van de 
Buso-leerlingen konden we niet altijd op maar 
dat hebben we ruimschoots gecompenseerd met 
ons tactische en sluwe spel zodat we ook van de 
overwinning konden proeven! Elke ploeg 
verdiende een staande ovatie van de vele 
supporters op de tribune! Nadat we de diploma’s 
en trofee’s in ontvangst hadden genomen 
keerden we moe maar voldaan terug naar onze 
heimat ‘de Vloedlijn’!!

Op dinsdag 15 november konden we dankzij de uitnodiging van onze buren 
van het Buso Ter Zee (bedankt Anthony en Bob) deelnemen aan de supertoffe 
zwemsportdag in het stedelijk zwembad van Oostende!De dolfijnen en vissen 
van de klas van juf Ann H. werden uitgekozen om hun zwemprestaties te 
tonen via allerlei zwemproeven op het zoute water van het zwembad. Lopen 
over watermatten , kruipen over luchtkussens , drijven op een body-board, 
glijden van de glijbaan en genieten tusen de rustgevende bubbels van de 
jacuzzi waren maar een paar van de opdrachten die we fantastisch 
uitgevoerd hebben!Nadien volgde nog een klassikale zwemestafette en een 
spurtnummer waarbij we onze laatste krachten gegeven hebben!Ja, er werd 
niet op een inspanning gekeken…Proficiat aan alle deelnemers voor hun 
fantastische inzet! Een dikke pluim voor de prima organisatie en we hopen er 
volgend jaar opnieuw bij te kunnen zijn!! (JL)Zweminstuif Oostende

Sinds dit schooljaar heeft directeur John Borny de lessen 
creativiteit opgesplitst in muziek en handvaardigheid. De 
lessen muziek worden in de voormiddag begeleid door 
meester Fons, de lessen handvaardigheid 's namiddags door 
juf Erna! De meeste leerlingen vinden dat best leuk. Voor de 
mensen die graag zingen, geven we hier de tekst van twee 
liedjes die door de kinderen tijdens de muziekles gezongen 
worden. Hopelijk kunnen ouders, oma's, opa's, zussen en 
broers thuis uit volle borst meezingen! (FR)



Alle kinderen, van de allerkleinsten, 
tot de grootsten, zorgden ervoor dat 
de Sint een onvergetelijk 
verjaardagsfeest kreeg op onze 
school! Proficiat aan alle kleine 
artiesten die op het podium voor 
heel wat verbazing zorgden! (DL)

De Sint in De Vloedlijn

Op 6 december, de verjaardag van 
de Sint, kwam de goede man op 
bezoek in zijn lievelingsschool, onze 
school. Hij kreeg er speciaal voor 
hem een fantastische show 
gepresenteerd. Dans, zang, drum, 
poëzie en zelfs een spectaculaire 
musical waren de ingrediënten van 
dit spetterend evenement.

Klaaskoeken

De kinderen van juf 
Nadine en juf Christine 
kunnen het niet laten 
om begin december 
klaaskoeken te bakken. 
Iedereen vond ze mooi, 
maar vooral ... lekker! 
CD

Op woensdag 30 november zijn de kinderen van PEA en PEB 
naar het postkantoor in De Haan gegaan. Ze hebben hun mooie 
tekeningen en hun brief voor de Sint in het postkantoor 
afgegeven want ze wisten welke postzegel ze moesten kleven op 
een brief voor de Sint. De postbediende vertelde dat ze een 
speciale zak hadden met alleen brieven voor de Sint. Bovendien 
moet er op een brief voor de Sint geen postzegel. Leuk hé. Maar 
wat een verrassing! Op vrijdag 2 december kregen de kinderen 
reeds een antwoord van de Sint met een leuk stripverhaal en 
spelletjes boek. Fantastisch! Dank je wel, lieve Sint! (BR)

Emoties in klei

 De kinderen van juffen 
Nadine en Christine 
probeerden via 
maskertjes in klei 
verschillende gevoelens 
weer te geven. Juf joke 
legde alles heel goed 
uit en onze emotiepop 
Oscar hield een oogje 
in het zeil! (CD) 
Op de foto ziet u Isabelle

Post van de Sint



Fietsenmuseum

In het kader van het 
verkeersproject dat 
door de ganse school 
loopt, zijn de klassen 
van meester Dimitri en 
juffrouw Ann affiches 
gaan uitdelen bij de 
mensen in de 
omliggende straten van 
de school. Op de 
affiches staan zelf 
gemaakte tekeningen 
van de kinderen over de 
zone 30 rond de school. 
In groepjes legden de 
leerlingen het doel van 
deze actie uit. Deze 
actie werd heel positief 
bevonden door de 
buurtbewoners van de 
school. (DB)

Verkeer

Beste bezoeker van www.devloedlijn.be, 
momenteel is de fotosite van onze school 
onbeschikbaar. Dat komt omdat de site verhuisd 
werd van server en de instellingen opnieuw 
moeten worden gedaan. Wij hopen dit euvel zo 
snel mogelijk te verhelpen!

Snuffel en Takkie

Op 8 december trokken de 
leerlingen van de cluster van juf 
Ann, meester Dimitri, juf Arlette en 
juf Linda naar Snellgem. Daar 
bezochten ze de velodroom, een 
fietsenmuseum. Een vriendelijke 
dame vertelde over de meer dan 70 
oude fietsen die er te zien zijn. Van 
de houten loopfiets, van de 
Parisienne (de eerste driewieler), 
van de hoge bi, van de eerste 
hometrainer, van de oude taksplaten 
en fietslampen en nog veel andere 
rariteiten uit de oude doos. Alle 
leerlingen luisterden geboeid en 
hebben zich geen minuut verveeld. 
Achteraf mocht iedereen nog een 
tekening maken over de fiets die hij 
het leukst vond. (LL)

R.K.G - Kinderrechten

Tijdens de lessen R.K.G. maakten de 
leerlingen een rondreis in Egypte. Op 
een speelse wijze (video, CD, prenten 
en foto’s) leerden de leerlingen de 
leefomstandigheden en de gewoontes 
kennen van Nabil en Hoda. De 
volgende lessen gingen over 
kinderrechten. Daarvoor huurden wij 
de kinderrechtenkoffer die onder meer 
video’s, boeken en spelletjes bevatte. 
Dit alles deden wij samen met de 
leerlingen van zedenleer. Tijdens de 
adventsperiode buigen we ons over het 
probleem van armoede. Bij deze 
wensen wij alle kinderen en hun ouders 
een prettig kerstfeest en een 
voorspoedig 2006! (DW)

Snuffel en Takkie zijn twee zelfgemaakte 
handpoppen die in PEA en PEB gebruikt 
worden. Die twee hondjes komen ook van alles 
tegen. Doodgewone dagdagelijkse dingen die wij 
ook elke dag kunnen tegenkomen. Het gebeurt 
soms dat we niet weten hoe we moeten reageren 
als er iets gebeurt. Moeten we nu blij, bang, 
verdrietig of boos zijn. Zij leren ons hoe we dan 
het best reageren.  Snuffel en Takkie leren ons 
ook goede manieren hebben Bv. hoe zeggen we 
goedendag aan kennissen en aan vreemde 
mensen. Wat doen we als we bekende 
tegenkomen op straat maar aan de andere kant 
van de weg…Met Snuffel en Takkie  zijn de 
lessen heel leuk! We verstaan ze! Ze helpen ons 
om beter met elkaar om te gaan. Hopelijk 
beleven we nog veel plezier met Snuffel en 
Takkie. (BR)



Samen de kerstboom versieren (JM)
Zodat we kerstmis kunnen vieren
Cadeautjes onder de kerstboom
Van mama, papa en zelfs onze oom
De sneeuw dwarrelt uit de lucht
De rendieren zijn in volle vlucht
De kerstman hoor je roepen ho, ho, ho,
De kerstsfeer, dat is waar ik van hou.

Pipi Langkous in de Vloedlijn

Zo’n goede veertien dagen vóór het Sinterklaasfeest, keken 
de leerlingen uit de klassen van juf Linda en juf Arlette naar 
een stukje uit de film van Pipi Langkous. Het leek iedereen 
wel een goed idee om met de personages uit de film een eigen 
toneelstukje te bedenken en op te voeren. Zo gezegd,zo 
gedaan. Eerst de rollen verdelen. Maar helaas, bijna alle 
meisjes wilden Pipi Langkous spelen. En twee jongens wilden 
het aapje uitbeelden. Een heleboel  kinderen kozen voor 
muziek spelen in de band. Ieder zijn eigen keus! Dan maar 
zes Pipi’s, twee aapjes en een mega showband op het 
podium. Verder waren er ook nog: Tommy, Annika, Witje het 
paard, de twee deftige dames, Thomagic de goochelaar en de 
sierlijke danseres Maruschka. 

De dag van het optreden zelf was iedereen verschrikkelijk 
zenuwachtig. Juf Linda schminkte snorren, sproeten, rode 
wangen en lippen. Ze maakte vlechten, zette ze recht met 
ijzerdraad en gaf ze op het einde een oranje kleurtje. Leuk en 
bijna onherkenbaar waren we! Met onze outfit aan waren we 
er eindelijk helemaal klaar voor. Het werd een reuzensucces! 
Elke jongen en meisje speelde zijn eigen rol gewoon 
schitterend. We deden het samen want alleen had het niet 
gekund. Achteraf hebben we nog nagepraat in de klas bij een 
wafel en een drankje. We kregen een heleboel 
complimentjes,ook van de directeur. Geloof me,dit optreden 
vergeten we nooit! (AV)

De kinderen en hun juffen brachten allerlei kleren en 
attributen mee naar school. Een decor werd geschilderd. Op 
het laken, dat het paard moest verbeelden, werden grijze 
stippen geverfd. Nog een staart, een kop en Witje was klaar. 
Thuis, in de klas, over de middag werd er gezongen, gedanst, 
geknutseld, geschilderd. Anderen repeteerden hun tekst 
opnieuw en opnieuw en…

Kerstgedicht van de klas van juf Jill

In deze periode werkten de klassen van juf Petra 
en juf Corinne vooral rond verkeer. We leerden 
ons goed zichtbaar te maken als voetganger en 
we deden een fluo- hesje aan. We weten dat rond 
onze school zone 30 van kracht is en we deelden 
zelfingekleurde affiches rond in de buurt van de 
school. Ook kunnen we al veilig een straat 
oversteken. In de klas knutselden we een echte 
verkeersmaquette waarop we ons zelfgemaakt 
huisje, de school, verkeerslichten en- borden 
plaatsen, komen jullie even kijken? (CP)

Zichtbaar in het verkeer



De ergotherapeuten begeleiden de kinderen om op een leuke en ontspannen 
manier ritmisch en vol fantasie te bewegen en schrijven op muziek. Dansen 
met doeken, nabootsen van robotten, fantaseren over uitbarstende vulkanen, 
relaxen op rustige tonen, schilderen, tekenen op het bord, werken met 
wasco’s, stiften en potloden, het hoort er allemaal bij. Van klein naar groot 
wordt er met deze methode gewerkt, maar elk aangepast aan de noden van 
de klas. Zeg nu nog dat schrijven saai en vervelend is!!! (MD)

Heel wat klassen “schrijven” de pannen van het dak tijdens 
de lessen schrijfdans.

Schrijfdans bij juf Miguelle

Zoals u al eerder in deze editie van schoolnieuws kon lezen werd 
door het MOS - Team van onze school een heusse batterij - 
inzamelactie op poten gezet. Alle kinderen hielpen daar massaal 
aan mee en het resultaat was dan ook prachtig. De 3 klassen die 
het meeste batterijen verzamelden waren de klassen van meester 
David, juf Jessie en juf Linda. Elke klas kreeg een cheque. De 
eerste prijs was een pannenkoekencheque. Die ging naar de klas 
van meester David. De leerlingen beslisten echter deze prijs te 
delen met de leerlingen van de klas van juf Jessie, waarmee het 
op het einde eigenlijk een nek aan nek race is geworden. De 
pannenkoekencheque werd op donderdag 15 december met 
plezier ingeruild voor de zelfgemaakte pannenkoeken van 
meester David. Dankzij sfeerbrenger juf Jessie werd het een 
heus vervroegd kerstfestijn!! Ook de leerlingen van de klas van 
juf Jessie beslisten hun prijs met de klas van meester David te 
delen, maar daar leest u in de volgende editie van Het 
Vloednieuws ongetwijfeld meer over! (DL)

Al jaar en dag is het een jaarlijkse traditie in de hoogste klassen van onze school om prachtige kerststukjes en kransen te 
maken. Juf Linda en juf Arlette zijn ondertussen al lang de tel kwijt geraakt en weten niet meer de hoeveelste maal het is dat ze 
samen deze prachtige activiteit op touw zetten, maar één ding is zeker, net zoals alle vorige keren, jaar na jaar en stuk voor 
stuk zijn hun creaties van topniveau! Dit alles zou uiteraard niet lukken zonder de vele helpende handen van de leerlingen! 
(DL)

Inruilen van de "Batterijencheque's"

Maken van kerststukjes bij juf Linda en juf Arlette


