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Vrede voor Afgha-
nistan 
De papa van Lisa uit de klas 
van juf Linda kwam op 14 
oktober ons een bezoekje 
brengen. Hij vertrekt voor en-
kele maanden naar Afgha-
nistan als soldaat en kwam 
ons vertellen welke opdracht 
hij daar moet uitvoeren. Hij 

vertelde niet alleen over zijn job maar we kwamen ook heel 
wat interessante zaken te weten over Afghanistan zelf. Bij het zien van de 
foto's over de 
streek was 
iedereen 
enorm ver-
baasd. De 
mensen in 
dat land le-
ven zeer pri-
mitief. We 
wensen de 
papa van 
Lisa heel 
veel succes 
met zijn bui-
tenlandse 
opdracht. 
(DB/LL) 

Contacteer ons: 

Directie: Dhr. J. Borny 

 

MPI De Vloedlijn 

M. Sabbestraat 2 

8400 Oostende 

059/50 74 90 

mpigo.baert@skynet.be 

www.devloedlijn.be 

Piraten 
De klassen van juf 
Linda en meester 

Dimitri bezochten 
op 15 september 
2009 een ten-
toonstelling in de 
Venetiaanse 
gaanderijen. De-

ze tentoonstelling 
ging over kapers, 
vissers en kooplie-
den in Oostende. 
Bij onze aankomst 

kregen we elk 
een PDA - com-
putertje die als 
onze gids diende. 
Iedereen kon dus zelfstandig aan het werk gaan. Het was een reuzeleuke voor-
middag.  (DB/LL) 

Sinterklaas op 
bezoek 

De klas van juf Corinne en juf Elke ging op 3 december op be-
zoek bij de Sint. In de klas oefenden we nog eens het lied voor de 
sint en verkleden we ons in pietjes. Wie herkent ons op de foto? 
We vonden het wel spannend; wat ging er gebeuren? Gingen 
we iets krijgen? Na de Sint verwelkomt te hebben in de zaal 
mochten we langs bij de Sint en zijn pieten. Zo zie je maar, de Sint 
weet alles, want hij vertelde over iedereen iets goed en iets min-
der goed uit zijn grote boek. We kregen elk een mooi geschenk 
en een zak lekkers. Het was een spannende, leuke middag! (EM) 

Unihockey 

Op 24 november hebben de leerlin-

gen van juf Linda en meester Dimitri 

deelgenomen aan het Unihockey tor-

nooi te Brugge. We werden verdeeld 

in twee ploegen. Beide ploegen 

speelden zeer veel wedstrijden met 

als resultaat dat er een ploeg juist 

naast de prijzen is gevallen. We heb-

ben ons toch geamuseerd en we zijn 

trots dat we er samen een leuke dag 

van hebben gemaakt. (DB/LL) 
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Ook lenen moet je leren! 
Op de foto zien we hoe het niet moet. Diego 
neemt ongevraagd de gom weg van Michaela. In 
de lessen socio-emotioneel leerden we dat je niet 

zomaar iets 
mag gebrui-
ken of weg-
nemen van 
een ander, 
je moet dat 
eerst 
(vriendelijk 
en beleefd) 
vragen. Het motto van de klas van juf Michèle is dan ook : Eerst 
vragen, dan lenen! (MC) 

Pantoffels en sokken 
Als aan-
loop op 
thema 
sinter-
klaas, 
namen 
de oud-
ste kleu-
ters the-
ma 
schoe-
nen en 
sokken 
onder 
de lou-
pe. We 
beke-
ken de 
maat 
van de 

schoenen, maakten een schoenafdruk, zochten schoenenparen samen, be-
luisterden een verhaal en zoveel meer... Op donderdag 19 november lasten 
we een PANTOFFELDAG in. Alle kleuters brachten hun pantoffels mee. crocs, 
smurfenpantoffels, slippers,... allemaal verschillende maten en kleuren. Een 
zachte en rustige sfeer. Aan onze voeten dragen we niet enkel schoenen, 
maar ook sokken. Die kunnen vies worden en moeten gewassen worden. 
Daarom installeerden we een WASHOEK in de klas. De kinderen konden er 
sokken wassen in een bekkentje met een beetje waspoeder, moesten die 
daarna goed uitwringen en vervolgens netjes op de wasdraad hangen. Een 

activiteit die veel 
vaardigheden 
vereist... Na veel 
natte plassen in 
de klas, leerden 
we dat goed uit-
gewrongen sok-
ken sneller dro-
gen. Plezier ver-
zekerd. (NV) 

Picknick in de klas 
De uitstap naar het bos werd om verschillende redenen steeds 
uitgesteld. Eind november deden we nog een poging, maar jam-

mer genoeg kan het weer niet gepland worden. Uitgerust met een 
dikke jas, laarzen en onze lunch stonden we te popelen om te ver-
trekken, maar wind en regen zorgde ervoor dat ook deze keer de 
uitstap in het water viel. We lieten het niet aan ons hart komen en 
lasten een reserve-
plan in. Om het toch 

nog een leuke boel 
van te maken heb-
ben we toen beslist 
om in de klas te pick-
nicken. Samen rond 

de tafel met de bo-
terhammen en een 
sapje en een gezellig 
babbeltje... zeker 
voor herhaling vat-
baar. (NV) 

Hoe waait de wind? 
Technologie is in bij juffen Corinne, Martine, 
Elke en Petra. De kinderen leerden hoe de 

wind een vijand maar ook een vriend van 
de mens kan zijn. Wind blaast, droogt, voelt 
koud of warm aan. Uit welke richting komt 
hij? Dat toont de windhaan, de windzak of 
gewoon een vlag! De wind verspreidt de 
zaden en laat de blaadjes in het rond vlie-

gen. Wind maakt ook geluid. Probeer maar 
eens een liedje te maken met de lucht uit 
een opgeblazen ballon! (CP) 
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Zakje blazen 
Naar aanleiding van 
een voorval tijdens 
koekmoment, experi-
menteerden we erop 
los met zakken. Het zak-
je nicknackjes van Els 
was leeg en door de 

wind werd het zakje weggeblazen. De kleuters vonden dit erg fasinerend en daarom bracht ik de dag nadien enkele lichte zakjes mee naar de klas. Tijdens een vrij moment konden de kinderen hiermee experimenteren. De zakken gewoon in de lucht gooien of ze omhoog blazen, in een bolletje draaien of groot maken en opvullen met lucht... Mooie resultaten, maar vooral stralende gezichten. Kinderen hebben soms echt niet veel nodig om plezier te beleven. (NV)  

Halloween 
Op vrijdag 30 oktober 2009 besloten juf Jolien, juf 
Ellen, juf Kimberley en juf Nathalie de leerlingen te 

trakteren 
op een 
ochtend 
vol Hallo-
ween-
workshops. 

Bij juf Nat-
halie kon-
den de 
leerlingen 
proeven 

van wel 15 
verschillende halloweenbrouwsels en - verrassin-
gen. Eerst 
kregen de 
leerlingen 
3 soorten 

aperitief 
om op te 
dringen 
en daarna 
werden ze 
geblind-

doekt om 
allerlei 
griezeli- ge... glibberige... vieze... proevertjes te ondergaan. 
Het werd een fantastisch proevertjesfestijn met verschillende gekke bekkentrekkerijen.  (NVH)  

Busje komt zo...Of toch niet? 
Op maandag 16 september 2009 stonden de klas 
van Juf Christine en de auti-klas klaar om naar 

het zwembad te vertrekken.  Na lang en onge-
duldig wachten merkten we dat er iets niet klop-
te. En inderdaad… onze intuïtie had ons niet in 
de steek gelaten. De zwembus  kwam maar 
niet !!! Jammer !! Iedereen teleurgesteld!! Maar 
ook nu wisten onze juffen een “ Hocus, Pocus-

oplossing” te bedenken. In een mum van tijd 
werd de inkomhall omgetoverd in een echt 
speelpaleis.  De juffen formuleerden enkele ge-
leerde doelstellingen zoals: leren samen spelen 
en gedurende geruime tijd met zelfgekozen ma-

teriaal spelen. Wij  begrepen niets van deze inge-
wikkelde taalconstructies, maar vonden het een 
keitoffe namiddag. Een namiddag waar  ieder-
een zonder ruzie in kleine groepjes samenspeelde.  Alle kinderen genoten van 
elkaar en van de spelletjes! (NC) 

De Sint in het 

(Taal)bad 
In de Vloedlijn hebben 

we een Taalbadklas 

waar kinderen op een 

speelse en losse manier 

Nederlands leren spre-

ken. Zo zagen we al al-

les over thema “school” 

en “klas” maar tijdens de laatste weken werd er ook 

aandacht besteed aan de speciale dagen hier op 

school. De komst van de Sint was er uiteraard ééntje 

van. Zo konden de kinderen eens in de huid kruipen 

van Sinterklaas of Zwarte Piet door een leuke muts of 

mijter uit te kiezen. Je bent geen Sint als je de woor-

den stoomboot, schoorsteen, pakje, paard, mijter, 

staf, muts, veer, Zwarte Piet, … niet kent. Al deze 

woorden werden dan ook uitgebreid ingeoefend 

met spelletjes, puzzels en stickers.  Dit alles met nog 

een leuk liedje van de Sint zorgde ervoor dat zowel 

Yassine, Tristan, Badr, Britney, Kimberley, Fallon en Is-

majl perfecte Sinten en Pieten werden! Dikke Profici-

at! (EG)  
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Technologie met 

de Sint 

De kinderen van juf Emily 
gingen aan de slag om 
een verrassingsstoomboot 
te maken. De klas werd 
opgedeeld in twee Pieten-
ploegen, onder leiding van 

de kapiteins Chelsea en 
Axelle gingen de groepen 
aan de slag. Ze kregen 
heel wat materialen en 
voor de rest moesten ze 
alles zelf doen. De twee 

kapiteins hadden op voor-
hand een stoomboot ge-
maakt met de juf en moes-
ten nu hun Pieten stap 
voor stap begeleiden. De 
mooi versierde boten kun-

nen gebruikt worden om 
snoepgoed in te verstop-
pen. Even blazen en de klep van de boot gaat open.  (EB) 
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Een winters gevoel! 
Op de eerste echte win-
terdag van het school-

jaar konden de leerlin-
gen uit de klassen van 
juf Jessie, juf Emily, juf 
Annick en meester Da-
vid genieten van een 
echte winterse activiteit! 

Om de meren in de Oos-
tendse parken te laten 
bevriezen is het nog 
lang niet koud genoeg, 
dus daarom kozen we 

ervoor om richting Grote 
Markt te gaan, waar het 
jaarlijkse winterijs het 
midden vormt van de 
gezellige kerstmarkt. 
Voor de meeste kinde-

ren heeft het ijsschaat-
sen al lang geen gehei-
men meer! Al waren er 
sommigen onder ons 

voor wie het de aller-
eerste keer was dat ze 

zich op glad ijs bega-
ven! Het leverde fijne 
taferelen op! De kinde-
ren genoten met volle 
teugen van deze sport-

activiteit! Ook het weer 
zat goed mee! Met een 
heerlijk zonnetje en fris-
se temperaturen waren we al meteen hele-
maal in de stemming! We willen U graag 
laten meegenieten van onze reuzefijne na-

middag en daarom willen we graag deze 
foto’s van glijden, vallen en opstaan met 
jullie delen! (DL) 
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Op naar MOS—Logo III 
Nu de verwarming deze dagen terug aangesproken wordt, vonden we het tijd 
om ons klaar te maken om een nieuw MOS-thema aan te snijden: ENERGIE. De 
voorbije maanden werkten we rond het voorkomen van afval, een hele klus 
waar we met de kinderen een project uitwerkten om de hoeveelheid afval op 
school te verminderen.  Er werden ‘afvalkapiteins’ aangesteld die gedurende 
zes weken elke dag het afval (restafval + PMD) ophaalden en telden, met als 
gevolg een mooi resultaat!   We stelden vast dat het afval op woensdag werd 
herleid tot 0, omdat we op deze dag een fruitrijke, watervolle 
en afvalloze dag houden. Het gebruik van boterhamdozen, 
drinkflessen en koekendoosjes is reeds goed ingeburgerd in de 
school, waarvoor Dank!  We streven er naar om dit schooljaar 
het derde MOS-logo te halen, de kroon op het werk van een 
gedegen milieubeleid op school.  De media slaat ons om de 
oren met alarmerende berichten over diverse milieuproblema-
tieken zoals het opwarmen van de aarde en de hiermee ge-
paard gaande gevolgen.  Onze kinderen en ook volwassenen 
hieromtrent sensibiliseren en ‘warm’ maken is een noodzaak! 
De volgende maanden wensen we onze aandacht te richten 
op het thema ‘energie’.  De kinderen worden attent gemaakt 
op het onnodig verbruiken van energie (vb. brandende lich-
ten, verwarming graadje minder, deuren sluiten, …). De activi-
teiten vinden plaats volgens het eigen kunnen van de kinde-
ren. We zetten reeds de toon door het thema in te leiden door 
middel van verschillende workshops rond MOS (bespreken afvalkalender, filmpjes rond MOS en de problema-tiek van een bedreigde diersoort: de ijsbeer).  Zoals u weet zamelen we batterijen in op school, per kg batterij-en, krijg je punten toegewezen, deze punten worden omgezet in euro’s.  Met een deel van de opbrengst steu-nen we een project van WWF om de ijsberenpopulatie in stand te houden.  Reeds een groot woord van DANK aan iedereen die lege batterijen voor de school inzamelt! Tot slot: op onze website vind u elke maand een energietip, niet enkel nuttig om te weten, uw portemonnee vaart er eveneens wel bij! Doen!  (FD) 

Contacteer ons: 

Directie: Dhr. J. Borny 

Coördinator: Mevr. A. Verleye 

MPI De Zandkorrel 

J. Boedtslaan 14 

8480 Eernegem 

059/29 93 08 

mpigo.eernegem@skynet.be 

www.mpidezandkorrel.be 

Verpakkingen van Senseo 
Op school sparen we punten die terug te vinden zijn 
op de verpakkingen van Senseo Douwe Egberts. De 

deelnemende pakjes kan je herkennen aan het spe-
ciale logo van Senseo®. Daar vind je de een unieke 
code*.  

Wat moet je doen?    

Verzamel de punten en bezorg ze aan juf Maureen. 

Hier kan je de punten status opvolgen: http://

www.senseopoints.be/community-projects.aspx  
Ga naar projectzoeker -->West-Vlaanderen --
> gehandicaptenzorg --> op de 1de pagina vind je “MPI De Zand-
korrel” terug en als je op details klikt zie 
hoeveel punten we reeds verzameld 

hebben. Of ga naar zoeken naar een 
specifiek project --> MPI De Zandkorrel 
intikken.  

Waar sparen we voor?   

We sparen voor Levis verf waarmee we de bankjes op de speel-
plaats kunnen opfrissen. Ook de wand van het paviljoen kan een 

mooie tekenmuur worden. (MD) 

Oproep 
Hebben jullie nog afgedankt speelgoed liggen op zol-
der? Of puilt de speelgoedkoffer uit en weet je niet 

goed waar naartoe met alle spullen? Op school kun-
nen we steeds autootjes, poppen, puzzels, een gezel-
schapsspel… gebruiken. Je kunt hiermee steeds te-


