
Kunst met grote K

In de kleuterklas van juf Katrien oefenen de 
kleutertjes elke week samen met juf Carline 
voorbereidende schrijfmotoriek op een heel 
leuke manier. Zo gingen de kleutertjes op een 
zonnige namiddag in september naar het strand 
om er het liedje van de zandberg met het echte 
materiaal uit te beelden. Het leek wel zomer en 
de kleuters genoten dan ook met volle teugen 
van het zand, de zon en…de zandberg! (KT)

Kleuters op het strand

Herfstuitstap naar het Bos

Op een mooie herfstdag in oktober zijn de kleutertjes van juf 
Katrien samen met de leerlingen van meester Hans, juf 
Christine, juf Annick en juf Nadine op uitstap geweest naar 
het bos van Bulskampveld om er kaboutertjes te zoeken. Die 
bleken zich echter erg goed verstopt te hebben. Maar niet 
getreurd; we hebben die dag wél een mooie eekhoorn gezien 
en heel veel gespeeld op de schitterende speeltuin! We waren 
dan ook uitgeteld na zo’n leuke dag. (KT)

De leerlingen uit de hoogste type 1 klassen van MPI De 
Vloedlijn uit Oostende zijn reeds geruime tijd aan het werken 
rond Kunst. De leerlingen van Juf Jessie en juf Ann brachten 
op dinsdag 14 november een bezoek aan de tentoonstelling 
"De schilder spreekt" over de beroemde Belgische 
kunstenaar Roger Raveel. De leerlingen kregen een 
werkboekje en in groepjes van twee probeerden ze een 
oplossing te vinden voor de 13 opdrachten. Het was een 
leerrijke en kunstige ervaring. (AH)
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Vier maanden van het schooljaar zijn al voorbij geraasd en het is tijd geworden voor en rustpauze voor 
leerlingen en leerkrachten. Binnenkort zitten we allen, gezellig samen rond de tafel om te feesten. Het oude jaar 
wordt alweer uitgezwaaid, het nieuwe met open armen ontvangen. De kurken zullen weer knallen, vuurwerk 
wordt de lucht ingejaagd en op veel "ooohh en aaah" onthaald. Maak er een spetterend eindejaar van en geniet 
van de welverdiende vakantie!(DL)

Winterwonderland



www.devloedlijn.be
Het is altijd interessant om onze schoolsite te bezoeken! Je vindt 
er regelmatig de nieuwste foto's van allerlei uitstappen en 
activiteiten waar wij met de leerlingen aan deelnemen! 
Misschien staat uw zoon/dochter er ook wel tussen! Bovendien 
is er steeds een kleurenversie van Schoolnieuws terug te vinden!

Sinterklaasfeest

Composteren, kun je leren…
Dat de kinderen van MPIGO De Vloedlijn druk bezig zijn met 
milieu en milieuzorg is al lang geen geheim meer. Reeds 
enkele jaren werkt de school mee aan het MOS - Project van 
de provincie West - Vlaanderen en niet zonder zijn vruchten 
af te werpen. De eerste twee MOS - Logo's prijken al 
aan de ingang van onze school! Dit jaar willen de kinderen 
zich met volle overtuiging storten op de zware taak het derde 
logo te behalen en dat ondermeer door verdere uitbouw van 
de schooltuin, door het gebruik van regenwater voor het 
schoonmaken van de schrijfborden en door het composteren 
van groenafval! (DL)

Zweminstuif

Hokeytoernooi

Op 25 november waren David, Romy, Kjenta, Dylan en 
Kiany, samen met de juffen Christèle en Martine, uitgenodigd 
in het bejaardentehuis: " De Boarebreker". We maakten daar 
samen met enkele bejaarde bewoners een aperitief en hapjes 
klaar. Kiany heeft zoveel sinaasappelen uitgeperst, dat zijn 
mouwen tot halverwege, vol sap waren. Romy heeft alle 
hapjes versierd met toefjes peterselie, het zag er heel lekker 
en feestelijk uit. Toen alles klaar was mochten we natuurlijk 
mee proeven van alle lekkere dingen. De toasten met 
américain smaakten zo hartelijk, dat wij ons buikje zo rond 
aten dat wij de verdere dag geen hap meer binnen 
kregen!! Het was een hele leuke voormiddag! (MV)

Op dinsdag 14 november vertrokken de klassen van meester 
Dimitri en juf Linda naar Brugge. Ze moesten in De Varens een 
hockeytoernooi spelen tegen andere scholen. Toen ze er 
aankwamen kregen ze het wel een beetje benauwd toen ze zagen 
tegen welke grote gasten van de BUSO ze het zouden moeten 
opnemen. De kinderen van onze klassen ken je wel zeker? Ze 
vochten als duiveltjes – maar wel op een sportieve manier- om 
toch maar niet te verliezen. En...een van onze ploegen behaalde 

de 3de plaats!! Ze kregen een mooie trofee mee naar huis. (LL)

Op dinsdag 14 november namen de leerlingen van de klas 
van meester David deel aan een zweminstuif georganiseerd 
door de collega's en buren van BUSO Ter Zee. Het werd een 
fijne, supersportieve dag. De leerlingen streden in een tiental 
verschillende spelletjes tegen hun grotere en oudere vrienden 
uit het secundair onderwijs maar lieten zich niet verdrukken! 
De jongens en meisjes presteerden uitstekend! Het grote 
succes was uiteraard te danken aan de sportieve steun van 
meester Jordi, dankzij wie we konden deelnemen aan deze 
leuke, spetterende dag! (DL)

De auti-klas , de klas van Juf Christine / Mr Nicolas en Juf 
Joke hadden het vandaag over een andere manier van 
smaken proeven. Het was de “smaak voor kunst”. We 
bezochten samen de tentoonstelling met kunstwerken van 
‘Roger Raveel’ in de Venetiaanse Gaanderijen te Oostende. 
Het was een leerrijke namiddag en we proefden er van 
“kunst”! (NC/CD/NV)

Roger Raveel

De Boarebreker



Er zijn reeds 6 kaartjes teruggekeerd van de ballonwedstrijd. 
Joni Serlez, Jason Verlinde, Vanity Fonteyne, Gérald De 
Moor, Keanu Bauwens & Dylan Hugelier. Allen komen uit 
Zuid - Holland en Noord- Holland. Welke ballon het verst 
gevlogen heeft verklappen we nog niet. Er komen immers nog 
steeds kaartjes terug. De wedstrijd loopt nog tot 9 februari! 
Voor het krokusverlof kennen we de winnaars! (LL)

Sinterklaasfeest
 Op vrijdag 1 december was het zover!! De Sint, met zijn 
Zwarte Pieten, werd op school verwacht!! Alle kinderen van 
“De Vloedlijn” kwamen ‘s morgens met kriebelbuikjes naar 
school. Na de middag kwam Sinterklaas dan eindelijk! In een 
open auto vergezeld van de hoofdpiet en 4 leuke, kleine 
Pietjes. Om hem speciaal te verwelkomen lieten alle kinderen 
hun ballon voor de ballonwedstrijd los. Dan wandelden Sint 
en de Pieten de school binnen. Ieder kind van de lagere 
klasjes mocht dan vooraleer hij zijn geschenkje en snoep 
kreeg een babbeltje maken met Sinterklaas. Spannend zeg! 
(LL)

Sinterklaas op Bezoek

Week van de Smaak

Ballonwedstrijd

De kindjes van juf Petra en juf Corinne verkleedden zich in 
kleurrijke zwarte pietjes om de Sint te verwelkomen. Er 
werden liedjes gezongen en een leuk dansje opgevoerd. 
Iedereen was dolblij met het leuke geschenk en de lekkere 
snoepjes. (CP)

Verkeer op School

Wist je dat we een heuse HOOLAHOOP WEDSTRIJD gestart 
zijn tijdens het middagspel? Toen we noodgedwongen binnen 
moesten blijven door de regen, zijn we  gestart met SALSA 
dansles. Er werd heel wat afgelachen met de danskoppeltjes. 
We probeerden naast dansen ook eens iets anders uit op 
muziek. Zo kwamen we bij hoepels. Ritmisch bewegen op de 
muziek leek heel leuk, maar niet zo gemakkelijk.  Niet enkel 
"Hoolahoop" ter hoogte van de lenden bleek leuk, ook met de 
armen maakten we bewegingen. Sommige kinderen waagden 
het zelfs om met hun nek de hoolahoop te laten draaien...Het 
langst hielden de meisjes en jongens het uit met de 
armbewegingen. De grote winnaars van de wedstrijd waren : 
Axel, Amen, Nigel, Tammy, Nicky. We moeten toch echt 
vermelden dat de super hoolahoop kampioen toch wel onze 
Axel is. Die kan de hoolahoop rond haar heupen laten 
draaien gedurende enkele minuten, zonder dat die hoolahoop 
op de grond valt. Ongelooflijk! (LP)

Middagspel

Mag ik jullie Octaaf eventjes 
voorstellen? Hij is vanuit de zee 
naar onze school " De Vloedlijn" 
gekomen om samen met ons te 
werken rond verkeer. Vorig jaar 
reeds werd een erg grote inspanning 
geleverd om een veilige 
schoolomgeving te creëren met het " 
Zone-30  -project. Maar ook onze 
kinderen moeten verkeersbewust 
gemaakt worden en daarom heeft 
onze achtarmige vriend Octaaf voor 
iedere cluster een verkeersspel 
meegebracht. Zo leren we wat mag 
en niet mag. Veel speel-en 
leergenot!



Verdraagzaamheid

Feestsfeer in de Autiklas

Kunsttentoonstelling Europaschool
Als voorbereiding van ons eigen kunstproject gingen de 
klassen van Juf Jessie, Juf Ann en Meester David op bezoek 
tijdens de tentoonstelling van het Kunstproject van de 
Europaschool Bredene. Het werd een fijne dag waarbij we 
volop konden genieten van de prachtige werkjes! En of we er 
inspiratie opdeden, kunnen jullie zelf zien op onze 
tentoonstelling tijdens de ouderavond op donderdag 21 
december. (DL)

Ensorhuis
In het kader van het Kunstproject gingen de kinderen van de 
hoogste cluster T1 klassen op bezoek naar het Ensorhuis. 
Heel eventjes konden we genieten van de bijzondere sfeer die 
in het huis hangt, waar deze grootmeester een stuk van zijn 
leven doorbracht. (DL)

Ttijdens de lessen RKG bleven we niet bij de pakken zitten. 
Sinds ons vorig rapport werkten we 2 projecten uit. Het 
eerste project was dat van Missio dat ons meenam naar het 
land van Manuelito. Na een uitleg wat Missio juist is en wat 
het in al die arme landen doet, kregen we een brief uit 
Venezuela van een Jongetje Manuelito. Na een powerpoint 
voorstelling, een oefening die via het internet moest opgelost 
worden  en een hele resem leuke opgaves in verband met dit 
project kregen we een beter beeld over de levenswijze ginder 
en hoe “Missio” al die kinderen een  kans geeft op een beter 
leven. Ons tweede project heette “Welzijnszorg”. Hier 
leerden we dat er ook bij ons nog  veel mensen het financieel 
moeilijk hebben. Tijdens deze adventsperiode bleven we,  via  
een vervolgverhaal en  de daarbij horende opdrachten, eens 
daarbij stilstaan. Het deed ons beseffen hoe goed we het 
hebben en helemaal geen recht hebben om te klagen. Zo zie 
je maar dat de lessen godsdienst  niet persé saai hoeven te 
zijn. We wensen al onze leerlingen en hun ouders alvast een 
zalig kerstfeest en  een leuk eindejaar. (ML)

De leerlingen van de klas van juf Jessie wensen iedereen 
prettige feestdagen toe. Tot volgend jaar! (JDC)

De kinderen van de auti-klas van juf Nadine versierden hun 
klas in de sfeer van de eindejaars-feesten. Een ludieke foto 
maakte de dag compleet. Oscar weet het soms niet 
goed…Zijn de kinderen van de auti-klas nu met vijf of zes? 
Anissa, Jarne, Jovi, Kenzo, Niel en Oscar wensen iedereen 
die dit krantje leest…PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN! 
(NC)

Lessen RKG

Week van de Smaak
Tijdens de week van de smaak leerden de kinderen van de 
auti-klas allerlei smaken kennen. We leerden echte smaken 
onderscheiden. We proefden ook de smaak van kunst , want 
we bezochten de tentoonstelling van Roger Raveel. We 
leerden dat zout een smaakversterker is . Juf Nadine toonde 
ons op het internet hoe zout gewonnen wordt. Met een 
vergrootglas konden we zien dat zout “kristallen” zijn. We 
leerden ook dat “smaken” verschillen. (NC)



In de lessen sociaal – emotionele ontwikkeling spraken de 
kinderen uit de auti-klas en de klas van Juf Christine over 
zinloos geweld. We hadden het ook over ‘verdraagzaamheid’ 
die een leefsleutel is tegen zinloos geweld. Op 14 november 
2006 maakten we samen hierover een groepswerk. We 
onthouden dat VLINDERS in België symbool staan voor 
verdraagzaamheid en  het symbool zijn tegen zinloos geweld . 
(NC)

Verdraagzaamheid

1000 Euro voor Gezonde School

Kunst in De Vloedlijn
Dat kunst meer is dan alleen maar schilderen, hebben de 
leerlingen van de hoogste cluster ontdekt. Samen met hun 
juffen en meester hebben ze allerlei projecten gerealiseerd 
om U tegen te zeggen. De verschillende disciplines van de 
kunst kwamen aan bod. De leerlingen waren 
superenthousiast en hebben op een leuke manier veel 
bijgeleerd over de verschillende technieken en vooral kennis 
leren maken met hun eigen vaardigheden. Vaak 
onderschatten zij zichzelf, maar nu hebben ze zich 
gerealiseerd dat iedereen een KEI is in iets! Proficiat aan 
jullie allemaal voor jullie prachtige kunstwerken! (JDC)

Zelfgemaakte Schoen voor Sint
Toen de leerlingen van juf Nathalie te weten kwamen dat 
Sinterklaas in hun school op bezoek ging komen, zijn ze 
vlijtig aan het werk gegaan om hun klas mooi te versieren. Er 
werden slingers gemaakt en ze hebben ook hun eigen 
schoentje in elkaar gestoken. Eerst moesten ze het sjabloon 
inkleuren, dan uitknippen, aan elkaar plakken, een echt veter 
erin en het schoentje was klaar. Nu nog uitzetten en hopen 
dat de sint er iets lekkers in gooide. (NV)

Het Oostendse Stedelijk Zwembad is voor enkele weken 
gesloten wegens onderhoudsredenen, maar dat is voor onze 
turnleerkracht Jordi géén reden om minder sportief te zijn! 
Eventjes kwam hij op het idee om het als op de onderstaande 
cartoon op te lossen, er is dan toch maar gekozen voor 
sportieve namiddagen op de voorziene zwemmomenten. (NV)

Honderd Vlaamse scholen, waaronder achttien in West - 
Vlaanderen, krijgen van de minister van Onderwijs Frank 
Vandenbroucke binnenkort elk 1000 Euro op hun rekening 
omdat ze goed bezig zijn rond evenwichtige voeding en 
beweging. De minister noemt hen voorbeelden voor 
andere scholen voor het uitstippelen van een eigen 
gezondheidsbeleid, dat alle onderwijsinstellingen tegen 1 
september 2007 moeten invoeren. Van de 360 
kandidaturen die de jury voorgeschoteld kreeg, vallen er 
honderd in de prijzen, daarvan is MPIGO De Vloedlijn er 
één. (FR)

Gesloten Zwembad



We wensen u allen groot en klein
Een gezellig kerstfeest en reuzefijn.
We wensen u uit heel ons hart,
Een gezond nieuw jaar, een nieuwe start.
We hopen dat alle kinderen om ons heen
Vrede vinden en krijgen van iedereen.
Liefde en geluk voor alle mensen,
Laat ons u allen een schitterend “nieuw jaar” wensen.

Op 6 december gingen de kinderen naar hun klas, plots hoorden we een zwaar getoeter. Samen gingen we naar buiten. Een 
vrachtwagen reed op de speelplaats en wie bracht hij mee? De Sint en Zwarte Piet! Na het verwelkomen gingen we samen 
met Sint en Piet naar de versierde zaal. Sinterklaas ging op zijn troon zitten en spontaan begonnen de kinderen te zingen. 
De kinderen hadden leuke verrassingen in petto, namelijk een K3-dansje door Bianca, Mia en Joyce, een toneeltje door de 
klas van Juf Jill en een rapsong uitgevoerd door de klas van meester Franky. De Sint en Piet waren aangenaam verrast. 
Enkele kinderen werden naar voor geroepen door Sinterklaas! Sommigen om te tonen hoe goed ze konden voetballen, 
anderen werden op het matje geroepen! De klas van meester Bart zat ongeduldig te wachten op het hoog bezoek van de Sint. 
Ondertussen konden de aanwezige ouders genieten van een drankje en een hapje en de kinderen gingen ondertussen terug 
naar hun klassen. Daar wachtte hen nog een verrassing! Op de bankjes stond voor iedereen een geschenkje, een koekje en 
een drankje. Wat een grote vreugde! Een gezellig feest kwam teneinde en iedereen ging met een glimlach naar huis! (JM)

De Sint ging ook naar De Vloedlijn Eernegem

Bij deze dankt het team Eernegem en de vriendenkring van De Vloedlijn, alle leerlingen, ouders en 
leerkrachten het kerstkaartjesproject gesteund hebben. We hebben er meer dan 125 stuks verkocht.

1 september 2006 betekende de start van een nieuwe afdeling van MPIGO De Vloedlijn te Eernegem. Dat lieten we niet 
zomaar voorbijgaan ! Onze kinderen kregen een spetterend optreden te zien van agent Max, twee kinderen en Borm de 
aardworm. Dit gebeurde via een poppenkastscenario. Op die manier kregen de kinderen te horen bij welke meester of juf ze 
dit jaar zouden zitten. Ook was dat de aanzet voor onze ballonwedstrijd. Ieder kind liet een ballon de lucht ingaan waaraan 
een kaartje hing met hun naam en het nieuwe schooladres. De vinders werden aangemoedigd om dit kaartje terug naar onze 
school op te sturen. Enkele dagen later ontvingen wij maar liefst zes reactie's van vinders uit Nederland. We stuurden al 
deze mensen een leuke zelfgemaakte poster op met een mooie groepsfoto van de activiteit en een close-up van de eigenaar 
van de gevonden ballon. We versierden de poster met een vingerafdruk van elk kind uit onze school. Geslaagde missie dus ! 
En bovendien een heel aangename en leuke start van dit nieuwe schooljaar! (BT)

Halloweernegem
In de vestiging te Eernegem was het sidderen en beven op het eerste 
Halloweenfeest.  Het werd alvast een 'angstaanjagend succes!  Niet enkel 
de kinderen maar ook de meesters en de juffen veranderen net voor de 
herfstvakantie in bloeddorstige monsters, schrikwekkende heksen, en 
andere duistere gedaanten. Eerst gingen we op pad in een virtueel 
spookkasteel onder leiding van Graaf Bartula, aansluitend was er een 
spetterende Halloweenfuif. Na afloop kregen alle kinderen een heerlijk 
glas Drakenbloed en overheerlijke verdwijnkoekjes klaargestoomd door 
juf Sofius Sim Salabimus. Het werd een superbangelijke namiddag!! (FD)

Kerstgedicht van Josima en Melissa

Ijsschaatsen

Op dinsdag 12 december vertrok de klas van 
meester Bart en meester Franky richting Brugge 
met als doel ... ijsschaatsen! Voor heel wat 
kinderen was dit hun eerste ervaring. Het was dan 
ook een hele uitdaging. Gelukkig kwamen we 
heelhuids en goedgeluimd van het ijs. Na deze 
sportieve inzet even wandelen tot aan het station 
van Brugge. Met de bus tot in het centrum, waar 
we de sfeer gingen opsnuiven van de kerstmarkt. 
Tot slot nog even tot helemaal boven op het 
concertgebouw, waar we verrast waren door het 
prachtig uitzicht over de stad. Absoluut voor 
herhaling vatbaar! Daar waren we het allen mee 
eens. (BT)


