
Jumpers, muzikanten, dansers allen

waren ze volop vertegenwoordigd

op het podium om voor ouders,

grootouders en alle bezoekers van

onze opendeurdag het beste van

zichzelf te geven. Dat alles gebeurde

onder leiding van juf Lucie (DL)

3-Daagse fietstocht voor leerlingen MPI De Vloedlijn

Woensdagmorgen zijn de 27 leerlingen, Type 8, van MPI De Vloedlijn vertrokken aan

de school, Maurits Sabbestraat 2 Oostende, voor een driedaagse fietstocht. Op

woensdag fietsten de leerlingen, onder begeleiding van vijf leerkrachten en een fox

van de Oostendse politie, via ’t Bosje naar Bredene en dan via autoluwe wegen naar

Varsenare én Zedelgem waar ze logeerden in jeugdverblijf Hoogveld. Woensdagavond

stond er en avondspel op het programma en donderdag een uitstap naar Brugge, met

boottocht op de reien. Donderdagavond werd de algemene kennis over Brugge getest

in een gezellige quiz. Op vrijdagmorgen werd de fietshelm weer aangebonden om

langs autoluwe wegen de terugtocht aan te vatten naar Oostende. De driedaagse

fietstocht kadert in het fietsproject van MPI De Vloedlijn, ’t Loopt op Wieltjes’. (RON)

Opendeur Oostende

Derde jaargang: 4   29 Juni 2007 Realisatie: David Loncke

M.P.I. De Vloedlijn

Maurits Sabbestraat 2

8400 Oostende

tel.: 059/50 74 90

e-mail: mpigo.baert@skynet.be

Zelfs met de zomervakantie in zicht zal De Vloedlijn altijd in onze omgeving zijn, voor eventjes niet de school maar toch

zullen we niet op het strand rondwandelen, spelen of zonnebaden zonder even aan de school terug te denken! Het wordt in

elk geval een welverdiende, lange en hopelijk zonnige en warme zomervakantie! We wensen U en uw kinderen, alle

collega's van vestigingsplaatsen Oostende, Eernegem & De Haan een fijne, lange & vooral welverdiende vakantie toe en

hopen jullie allen weer herbrond en met volle kracht opnieuw te mogen ontmoeten op maandag 3 september!!! (DL)

Zon, Zee & Strand…De Vloedlijn is Altijd Nabij!



De klassen van juf Corinne en juf Petra trokken naar de kinderboerderij

‘De Lange Schuur’ in Oostende om een lekker broodje te bakken. De

kinderen maakten bovendien kennis met de dieren op de boerderij en

kregen zelfs de kans om eigenhandig een lammetje te voederen. Wat een

leerzame en leuke dag! (CP)
Gezonde Wortelsoep!
Dit jaar was gezonde voeding troef in de klassen

van juffrouwen Corinne, Rita en Petra. De

kinderen bereidden een heerlijke wortelsoep en

mochten er achteraf natuurlijk ook van smullen!

(CP)

Als Visjes in Het Water

Bij de één ging het wat vlugger dan bij de ander,

maar na veelvuldig oefenen van de arm- en

beenbewegingen bij turnmeester Jordi is

iedereen van de klas van juf. Christine erin

geslaagd om in het groot zwembad zijn baantjes

te mogen trekken. Meester Michael houdt hier

wel een oogje in het zeil! (CD)

Op Bezoek in de Kinderboerderij



Zaaien

De kinderen van juf Christine

hebben samen met de kinderen uit

de autiklas van juf Nadine gezaaid

dat het een lieve lust was! Ook

hebben ze proefjes opgesteld om te

ontdekken wat plantjes nodig

hebben om te groeien.En nu maar

hopen dat mooie bloempjes onze

speelplaats zullen sieren! (CD)

Sportdag

Op donderdag 19 april 2007

vertrokken de klassen van juf Jessie,

Ann M., Nathalie en meester David

naar het Olympiabad in Brugge.

Daar toegekomen hebben we eerst

gekeken naar het stadion en de

trainingen van Club Brugge, waar

onze pro- en antisupporters van

Club rustig hebben genoten. Na het

eten van het lunchpakket in de

warme zon was het tijd om ons uit te

gaan leven in het zwembad. We

werden verdeeld in vier groepen,

volgens het zwemniveau. Per groep

moesten we verschillende

opdrachten uitvoeren in het water al

dan niet met materiaal. De ene was

al gemakkelijker dan de andere. Op

de foto zie je Jason die probeert zijn

evenwicht te bewaren op een mat op

het water. (NaVH)

Aardbal

Op donderdag 3 mei 2007 vertrok gans de 

school verdeeld over verschillende bussen 

richting De Haan. Wij werden afgezet aan het 

internaat waar we mochten starten met de 

volksspelen. We hebben mogen voetballen, 

bowlen, knikkeren, golfen, … . ’s Middags 

hebben we daar ons lunchpakket opgegeten, 

daarna zijn we te voet vertrokken richting 

strand. Op het strand hebben we allerlei 

opdrachten moeten uitvoeren: met water, met 

ballen, met hoepels, met zakjes… Nadat we onze 

schoenen zandvrij hadden gemaakt, werden we 

rond 15u30 opgehaald door de bus om ons 

vermoeid terug naar school te brengen. (NaVH)

Op dinsdag 19 juni 2007 ging de auti-klas samen met de klas

van Juf Daphne op sportdag naar Rumbeke. We deden er

allerlei leuke spelletjes. Het was een zeer warme dag. Het

was wel 30° C. We hebben erg gezweet, maar het was toch

een fijne dag!! (NC)

Autiklas

Op Sportdag!!

Op vrijdag 27 april 2007 vertrokken

de klassen van juf Ann en juf

Nathalie, samen met juf Christel

naar Duin en Zee om er deel te

nemen aan Week van de zee. We

hadden ons ingeschreven voor de

activiteit “aardbal”. Het begon met

het beluisteren en bewegen op

muziek. We moesten raden van welk

werelddeel de muziek kwam en

daarna moesten we het werelddeel

aantonen op de reuze wereldbol. We

moesten soms per twee dansen en

danspasjes zoeken. Daarna hebben

we onze ‘eigen wereld’ opgeblazen.

We hebben eerst moeten vertellen

wat er in onze wereld zit en daarna

hebben we geleerd om onze wereld

te delen, door per twee of per drie te

dansen zonder onze ‘eigen wereld’

te laten vallen. ’s Middags zijn we

met de reuze wereldbol in het zand

gaan liggen en hebben we een

wedstrijd gespeeld tussen land en

zee, waarbij zee de wereldbol moest

wegduwen en land de wereldbol

moest tegenhouden. Dit was een

leuke afsluitende activiteit, waarbij

we hebben leren samenwerken.

(NaVH)

Volks - & Strandspelendag



Op maandagnamiddag 11 juni 2007

gingen de klassen van juf Martine

en juf Nathalie naar de

kinderboerderij ‘De lange schuur’

om er schapen te leren scheren. We

leerden eerst hoe we een schaap

correct moesten op zijn rug leggen

en terug laten lopen. Doe je dit

verkeerd dan kunnen de darmen van

het schaap verkeerd liggen en dan

kan het schaap sterven. Op de foto’s

zie je de herder het schaap scheren

terwijl wij toekijken. (NaVH)

Het Zuiden Vertelt Mee
Op dinsdag 19 juni 2007 kwam mama Cécile vertellen over haar leven aan de

leerlingen van de klassen van juf Martine en juf Nathalie. Ze begon eerst zichzelf te

vergelijken met ons, het enige verschil tussen ons en hen is dat zij een donkere huid en

kroezelhaar hebben om zich te beschermen tegen de zon, voor de rest zijn we

dezelfden. Daarna hebben we a.d.h.v. verschillende verhaaltjes de verschillende

aspecten van het Afrikaanse leven beleefd, geproefd, gehoord, aangetrokken nl.

sporten en spelen, voedsel, muziekinstrumenten en hun kledij. We vonden het een leuke

namiddag en hebben enorm genoten van de variatie en het inleven in het leven van een 

Afrikaan. (NaVH)

Zeerover

Op dinsdag 22 mei 2007 hebben de

leerlingen van juf Martine en

Nathalie zich een ganse dag

ingeleefd in het leven van een

zeerover. Via een negental

opdrachten hebben ze beleefd hoe

een zeerover vroeger leefde. Ze

hebben geleerd om knopen te

maken, om schatten te begraven, om

haaienbloed te drinken, om met

vingerkootjes een spel te spelen, … .

Kortom het was een ganse dag vol

plezier en uitdagingen. Bedankt aan

alle zeerovers om het zo leuk te

maken voor ons. (NaVH)

Schapen Scheren

Crea
De klas van juf Linda en meester

Dimitri maakten met veel inzet en

geduld deze prachtige werkjes! (EE)

Lentekriebels

De lentekriebels waren aanwezig, tijdens de

uitstap naar de kinderboerderij “De

Lenspolder” te Nieuwpoort, bij de leerlingen van 

meester Nicolas en juf. Annick. We zagen hoe

een schaap gescheerd werd, er werd ons

uitgelegd hoe de wol verwerkt werd en we

mochten zelf een spinnenwiel laten draaien. (AP)

Zeerovers

In het kader van week van de zee

werden de leerlingen van juf.

Christine en juf. Annick omgetoverd

tot echte zeerovers. Ze schilderden

een piratenvlag, voerden

verschillende opdrachten uit en

zongen uit volle borst

zeemansliederen. Het was een toffe

en leerrijke dag. (AP)



De eerste dag vertrokken we om 9u30 met de fiets richting Hoogveld. Na 20 km stopten we aan een speelpleintje waar we

een koek aten en iets fris dronken. Daar mochten we ook eventjes spelen. ’s Middags aten we onze boterhammen op het

domein “De Koude Keuken” waar een groot speelplein en een mooi kasteel was. In het bos was een “ven”. Daar stopten we

eventjes om naar de salamanders en kikkers te kijken en om erover te leren. (Xenia)
Dan waren we in Hoogveld. We hebben daar eerst wat gespeeld vooraleer we de bagage naar de kamers brachten. Toen

was het etenstijd. Het was lekker. Met het bosspel moesten we een schat zoeken. Achteraf werden we op chips of limonade of

cola of water of fruitsap getrakteerd. En dan was het bedtijd maar eerst mochten we douchen. In Brugge waren er hele

mooie, oude huisjes. We hebben een hele toer in de oude stad gemaakt. Het was er prachtig! Toen ben ik met de juf om

nieuwe schoenen geweest omdat mijn schoenen helemaal kapot waren. De schoenen die ik van Thitima gekregen had waren

me veel te klein. (Kelly)

Op dinsdag hebben we alles klaar gezet voor de fietstocht. Het was een heleboel!! Woensdag zijn we dan vertrokken. We

hebben dikwijls gestopt en dan konden we van alles doen. We voetbalden, praatten, speelden en nog zoveel meer. (Tammy)

De donderdag zijn we naar Brugge gefietst. We hebben met een bootje op de reien gevaren en geluisterd naar de uitleg van

de gids. Langs het Minnewater keken we naar de jonge eendjes en zwanen. Kelly heeft nieuwe schoenen gekregen in Brugge. 

Haar oude waren helemaal kapot. Terug in Hoogveld hebben we aan een quiz over Brugge gewerkt met nog allerlei andere

leuke proeven. En dan was er een mega toffe fuif! We hebben gedanst! (Gérald)
De quiz was tof met al die vragen. We hebben ons zat gelachen met onze juf!Tof zeg! En toen was het gedaan, tijd om te

gaan slapen,… dat dachten we…maar we moesten de tafels aan de kant schuiven en dan even op de stoel zitten en toen was

er een superfuif!We mochten dansen! Veel kinderen waren bijna niet te stoppen. We gingen wel rustig slapen. Op de kamer

was het zeer gezellig en dan vielen we moe in slaap. De volgende ochtend was iedereen nog slaperig aan de ontbijttafel.

Spijtig genoeg moesten we inpakken om naar school te fietsen. De mama van Livius en Thomas waren met ons naar binnen

gegaan om een kaartje aan alle leerkrachten te geven om zo te bedanken voor wat ze allemaal voor ons hadden gedaan.

Maar onze juf moest wel wenen. Ooooh! (Chanel)

Op 6, 7, 8 juni zijn we met de klas van meester Dimitri en juf Linda op fietstocht geweest. Daar was heel wat voorbereiding

aan vooraf gegaan. Op 6 juni vertrokken we blij en opgewekt. Al fietsend passeerden we groene weiden en veel natuur en

ook speelpleintjes. ’s Avonds was er een avondspel voorzien, “Lord of the ring”. Kevin en ik (Thomas) waren Orks en

gruwelijk geschminkt. De leerkrachten hadden hun best gedaan om alles goed te organiseren. (Thomas V)

Deze kinderen volgden alle voorbereidingen mee

op hun eigen parochie:
Bryan Cools, Melissa Maes, Gaetan De

Keukeleire, Shana Roels, Dennis Senecaut,

Vanity Fonteyne, Killian Osaer, Karen

Philippaerts, Trisja Van Heurck, Chelsy

Desmedt, Tammy Meseure, Jimmy Cattryse,

Kimberley en Timothy Van Veirdeghem.

Deze kinderen werden door juf Dominique en

meester Marc voorbereid op hun Heilig

Vormsel:

Vormsel 2006 - 2007

Ook dit jaar deden weer heel wat leerlingen hun

Heilig Vormsel.

We stonden de derde dag op, maakten onze bagage in orde, ontbeten en vertrokken weer naar Oostende. Rond 15u00

konden we een laatste keer pauzeren. We hebben toen een applaus gegeven voor alle leerkrachten, voor meester John en

ook voor meester Roland, die de ganse tijd ons volgde met de bezemwagen met reservefietsen en lunchpakketten. (Giovanny)

Enkele stukjes uit de steloefeningen over de driedaagse fietstocht

Iedereen haalde zijn lunchpakket uit en at hongerig. We konden daar ook spelen want de leerkrachten hadden er voor

gezorgd dat er bij iedere stop een speelplein en een voetbalveldje was. In Hoogveld mochten we onze bagage en ons

lakenpakket naar boven brengen. We maakten ons bed op en pakten de valiezen uit. He eten was heerlijk. We kregen ook

visite van de directeur. En ook van juf Arlette. (Gabriël)

met zijn zus. Aan allen een dikke proficiat!! (DW)

Musical: The Sound of Music

De leerlingen van juf Jessie en juf Ann besloten

het schooljaar af te sluiten op een muzikale

manier. Ze brachten hun uitvoering van de

musical "The Sound of Music". Ze hadden er

maanden voor geoefend , maar het resultaat was

schitterend. De beide juffen waren dan ook zo

fier als een gieter op hun musicale sterren. (AH)

Jovi Tanghe, Kenzo Mille, Bradley Maes en

Neeraja Volbrecht.

Aansluitend bij deze grote kinderen mochten ook

onze kleintjes voor het eerst aanschuiven aan de

tafel van Jezus. 

Kelly Pauwels, Mathias Vansteenkiste, Nathan Ciamaichella, Diego Cabeke, Nick Broodcooren, Dwight De Beir, Victor

Priem, Jana Decoster en Birgit De Sloovere. Kevin Florens deed ook dit jaar zijn Eerste Communie, samen 



De bloemetjes zijn weer in het land,

We lopen door de bossen hand in hand,

We rennen naar het strand,

En zonnebaden in het zand;

Ik neeem je mee hier ver vandaan,

Waar jou fantasieën echt bestaan.

We zwemmen bij de vissen in de rivier,

We vinden een klavertje vier, wat maken we plezier.

Het zonnetje schijnt met brede stralen,

Ik vertel nog wat verhalen,

Wat een  onvergetelijke dag, 

Ozzy Deramoudt : Ik ga naar het KTA Gistel.

Daar wil ik leren om mensen te verzorgen in een

ziekenhuis.

Schoolverlaters Eernegem

Hannes Verbrugghe : Ik werk graag met mijn handen. Ik zou later veel

buiten werken en daarom wil ik metser worden. Volgend jaar ga ik naar

het BuSo “Haverlo” in Brugge.

Josima Crombez : Ik ga naar het KTA Gistel. Ik heb twee dromen. Ik zie

heel graag kinderen en daarom wil ik kinderboeken schrijven en

verpleegster worden om kinderen te verzorgen. 

Op donderdag 21 juni trokken alle klassen op

schoolreis naar het provinciaal domein

Puyenbroeck te Wachtebeke. De jongste

kinderen verkenden het domein met een treintje

en brachten zo een bezoek aan de zeer mooie en

bosrijke omgeving. De oudste groepen bezochten

het domein per fiets. Het werd een boeiende en

sportieve ervaring, zo veel prachtige natuur bij

elkaar kom je tenslotte niet elke dag tegen. 's

Morgens waagden we ons aan een partijtje mini-

golf. Na de middag was er rendez-vous op het

mega-leuke speelplein. We sloten de dag af met

een lekker ijsje!! Na menige grappen en grollen

van de meesters en juffen op de bus bereikten we

onze thuishaven te Eernegem. Het was een

Superdag!!! (FD)

Het einde van het schooljaar nadert! Dit houdt in dat we een fantastisch 

schooljaar achter de rug hebben. Fantastisch voor de kinderen maar 

zeker ook voor het personeel. De aangename werksfeer, de collegialiteit, 

de genegenheid van de kinderen, de goede verstandhouding met de 

ouders, de groene omgeving…Dat alles zorgde ervoor dat de 

zomervakantie voor onze neus stond voor we er erg in hadden. Maar 

einde schooljaar betekent ook afscheid nemen van de schoolverlaters. Zes 

leerlingen hebben grootse toekomstplannen en dit willen ze laten horen:

Tobias Van den Berghe : Ik ga volgend jaar naar het KTA Koekelare.

Daar volg ik eerst een algemene richting. Daarna ga ik misschien metaal,

hout of electriciteit volgen. Dat weet ik nog niet zo goed. 

Mathias Van den Berghe : Ik ga ook naar KTA Koekelare. Dan kan ik met

de fiets naar school. Ik wil “metaal” volgen wat later zou ik graag aan de

carrosserie van auto’s werken. 

Joshua Cuylle : Ik kook graag en wil kok worden. Spaghetti is mijn

lievelingsgerecht. Hopelijk leer ik in KTA Koekelare veel lekkere dingen

klaarmaken.

Stralend weer, blije mensen, enthousiasme en lekker eten...Dat zijn zo een

beetje de kernwoorden die het open schoolfeest van 3 juni 2007 te

Eernegem typeerden! De dag zat echt boordevol activiteiten. Heel veel

belangstelling ging naar de klasjes, die heel druk werden bezocht tussen

10 en 11u30. Vanaf 11u30 tot omstreeks 13u30 konden we genieten van

aperitief en een overheerlijk koud buffet (door onze teamgenoten

klaargemaakt) met een hammetje op traditionele wijze. Een compleet

uitverkochte tombola met fijne prijzen en een spelletjesnamiddag tot 15,

in samenwerking met de studenten van het Vesalius. Ten slotte verrasten

we de vele toeschouwers met optredens van onze leerlingen tijdens het vrij 

podium van 15 tot 16u30. Alle mensen, ouders, sympathisanten, buren (uit

de straat) gingen voldaan en tevreden naar huis. Kortom, "mission

completed" (zoals de kinderen van meester Franky het zouden zeggen).

Ook de nieuwe naam voor deze wijkafdeling werd bekendgemaakt: "MPI

De Zandkorrel " Ik denk dat we het allemaal eens zijn als we zeggen:

"Voor herhaling vatbaar!"(BT)

Opendeurdag Vestigingsplaats Eernegem

Zomergedicht door Josima,

Schoolreis


