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mpi-

Info RKG 
Heilig Vormsel 

2009 

Het H.Vormsel zal in de dekenij Oostende toegediend worden tijdens het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei 2009. 
Wie komt in aanmerking voor het H. Vormsel? De jongens en meisjes die geboren zijn in 
1996 en die minstens twee opeenvolgende jaren de lessen godsdienst volgden op 
school. De pastoor van de parochie waar zij nu wonen ,nodigt hen persoonlijk uit. In-
dien dit nog niet gebeurd is, dan moeten de ouders zelf de aanvraag doen bij de pas-
toor van de parochie. Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen, STEL NIET UIT! Door toepas-
sing van de wet op de privacy beschikt de parochie niet over een lijst van de twaalfja-
rigen. De leerkracht R.K. godsdienst is steeds bereid om deze leerlingen te begeleiden 

en te bemoedigen tijdens de voorbereidingstijd op hun parochie. 

Eerste Communi 2009 

De EERSTE COMMUNIE heeft plaats op zaterdag 6 juni 2009 in de Sint – Janskerk te Oost-
ende om 10 u30. Alleen de kinderen die godsdienst volgen en tenminste 7 of 8 jaar oud 
zijn komen hiervoor in aanmerking. De ouders die wensen dat hun kind zijn/haar Eerste 
Communie doet, nemen zo vlug mogelijk contact op met de leerkrachten 

R.K.godsdienst. (DW/ML/RVW) 

AANDACHT: Leerlingen die in aanmerking komen voor de 1ste Communie of het H. Vormsel 
moeten DRINGEND hun aanvraagblad ingevuld terug bezorgen aan de leerkrachten Gods-

dienst 

Uit de startblokken 

De eerste schooldag werd voor 

de kinderen van cluster type 2 

een echt feest. Iedereen werd 

prinselijk onthaald en kreeg een 

badge opgespeld met het op-

schrift “één school, één we-

reld”. Hieruit leerden we onmid-

dellijk dat herkomst, kennis, 

huidskleur en nationaliteit bin-

nen onze school niet 

belangrijk zijn. Onder dit 

motto werkten we dan 

ook een ganse dag sa-

men en deden allerlei 

leuke spelletjes waarbij 

teamspirit belangrijk was. 

We werden één grote 

familie. De dag werd 

afgesloten met een ape-

ritiefje en rauwe groen-

tjes als hapje. Al vlug wist 

dus iedereen dat gelijkheid, gezondheid en verdraagzaamheid 

belangrijke waarden zijn binnen onze school! We knutselden sa-

men ook een gepersonaliseerde medaille. Hierdoor beseften we 

nu nog beter dat binnen onze school iedereen gelijk is. 

“Iedereen is winnaar” (NC) 

Veilig fietsen! 
Fietsen, we doen het allemaal 
wel eens! En elk schooljaar op-
nieuw krijgen we op het nieuws 
te horen over een ongeval met 
fietsers, vaak omdat de fietsen 
niet in orde waren. Daarom wer-
ken de klassen van juf Annick en 
meester David tijdens de lessen 
verkeer rond het thema “De 
Fiets”. In de eerste les konden de 
leerlingen op ontdekkingstocht 
gaan en achterhalen waarvan 
een goede fiets zoal voorzien 
moet zijn. Dat is goed voor onze eigen veiligheid. Met een échte fiets op de werktafel kon-den we aan de slag! Bovendien werken we aan onze gezondheid als we fietsen, wat ten goede komt aan het gezondheidsbeleid op onze school én, nu we ons derde MOS—Logo behaalden willen we ook wat doen rond het thema verkeer, om ons verder in te zetten voor het milieu!! Er is dus een grote, belangrijke taak weggelegd voor de leerlingen van dit schooljaar! (DL) 

ICT in Autiklas 

juf Nadine 
Elke vrijdagnamiddag 
krijgen de kinderen uit de 
autiklas van juf Nadine 
een les in computervaar-
digheden. Soms komt 
“Meester Jan” de kinde-
ren en de Juf begelei-
den. Zo kunnen de kinde-
ren kennismaken met de 
allernieuwste educatieve 
snufjes die te vinden zijn 
op het net. Iedereen blij, 
geconcentreerd en voor-

al mee met de tijd! (NC) 
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Open monumentendag in Atlantikwal 
In september gingen de klassen van juf Emilie en juf Jessie op 
bezoek in Atlantikwal te Raversijde. Langs de Belgische kust ston-

den ooit 
negen 
bunkers 
per kilo-
meter. 
Vooral 
de Duitse 
troepen 
bouw-
den tij-
dens de 
Eerste en 
Tweede 
wereld-
oorlog 

langs de kustlijn een gigantische reeks zware geschutsbunkers. Zo 
konden ze vanuit de duinen de schepen op zee beschieten. De-
ze knap bewaarde schat aan historische informatie konden wij 
van dichtbij gaan bekijken. Ook nadien in de lessen crea, Wereld-
oriëntatie en sociaal-emotionele opvoeding komt het thema nog 
ruimschoots aan bod. (JD) 

Monumententocht door-

heen Oostende 

Op maandag 29/09/08 gingen wij samen met 

de klas van juf Emily op monumententocht 

doorheen Oostende. Via allerlei opdrachtjes 

leerden wij enkele van de vele monumenten in 

Oostende beter kennen. Ook het werken met 

een stadsplan en het leren samenwerken kwa-

men ruimschoots aan bod. Nadien werd er in 

de klas nog verder gewerkt met de informatie 

die we tijdens onze tocht verzamelden. Hier 

kan je enkele sfeerbeelden opsnuiven van on-

ze leuke, maar in het begin toch wel koude, 

natte dag. Je kan ook  zien hoe deze informa-

tie in de klas wordt gebruikt. (JD) 

Champignons in de klas 
Champignons kweken in de klas, dat zagen de klassen van juf 
Annick en meester David wel zitten! Enkele weken geleden kwa-
men de pakketen, samen met de informatie op school aan! Er 
werd een donker plekje gezocht waar de champignons rustig 
hun gangetje konden gaan en al héél snel kwam schimmel te-
voorschijn. Voor we het beseften hadden we een heuse berg 
champignons. Onze champignonkweek past perfect in het ka-
der van meerdere projecten van onze school: Milieuzorg op 
School, het gezondheidsproject en ook op sociaal emotioneel 
vlak is het samen kweken van champignons een werkpunt want 
toen de champignons klaar waren maakten we er samen over-
heerlijke soep en een champignonomelet van, wat dan weer 
resulteerde in een overheerlijke kookdag. Zelfs de kinderen die 
eerst nogal weigerachtig stonden tegenover het proeven van 
champignons, vonden alles om vingers en duimen bij af te lik-
ken! (DL) 
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Creatief bij juf Erna 
Met wat verf en soms wat water, 
een penseel, een vodje of een 
sponsje maakten alle kinderen 
prachtige werkjes. Ook de natuur 
speelde af en toe een belangrijke 
rol. Aan enthousiasme, concentra-
tie en fantasie was er geen gebrek. 

(EE) 

Gezond Ontbijt 

Op donderdag 9 oktober 2008 genoten de leerlingen van juf
 Marti-

ne, juf Nathalie en juf Kimberley van een gezond ontbijt. De leerlin-

gen leerden in de klas dat een gezond en stevig ontbijt esse
ntieel is 

om de dag goed te kunnen starten. Anders kunnen ze niet goe
d 

rekenen zeiden ze zelf. Ze aten bruine boterhammen met kaas, hesp 

of confituur. Er waren ook nog stukjes appel en banaan en 
een lek-

kere fruityoghurt. Ze konden kiezen uit fruitsap of water om te drin-

ken. Er werden veel boterhammetjes gesmeerd en opgesmuld... 

Iedereen hielp nadien mee met opruimen en de klas van juf Kimber-

ley zorgde zelfs voor de afwas. (NVH)  
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Een school zonder pesten 

Een school zonder pesten, daar wordt bij ons in De 

Vloedlijn hard aan gewerkt! We hebben op school 

ons eigen Anti—Pest team dat probeert elke vorm 

van pestgedrag in de kiem te smoren. Daarom 

kwam op onze school Victor langs met zijn gevoels-

machine, hiermee konden we even in Victor’s 

hoofd kijken om te zien wanneer hij zich goed voelt 

en wanneer net niet…Voor alle leerlingen, vanaf de 

allerkleinsten van bij juf Petra, tot in de Autiklas van 

juf Annick was het een leuke maar vooral interes-

sante ervaring. Op het einde van de voorstelling 

kregen we allemaal een mini—gevoelsmachine, 

waarmee we ons gevoel bij bepaalde situaties mak-

kelijk kunnen uiten. Bij de klassen van juf Betty, juf 

Christine & meester Nicolas, juf Michelle en juf Nadi-

ne komt Vitor langs op woensdag 5 november.(DL) 

 

Eerste 

schooldag: 

Gezond en 

Wel! 
Op de eerste schooldag maakten de kinderen van de initiatieklas en het aan-
vang eerste leerjaar kennis met elkaar. Tijd dus voor een leuke babbel en een 

lekker, gezond hapje. De eerste stap op weg naar een leuk schooljaar! (CP) 

Herfst in het bos 
De leerlingen van de initiatieklas en aanvang eerste 
leerjaar trokken op herfstuitstap naar het Maria Hen-
drikapark. Na een flinke wandeling konden de kinde-
ren het 'bosje' in al zijn prachtige herfstkleuren bewon-
deren. (CP) 

Met de kleuters naar het bos... 

Op maandag 6 okto-

ber gingen we met 

de kleuters naar 't 

bosje.  

Na een lange wande-

ling, konden we even 

uitrusten op de over-

steekboot. Natuurlijk 

moesten de handen 

ook uit de mouwen 

gestoken worden: 

iedereen draaide even aan het wiel om tot de overkant te 

geraken.  Spelen op het speelpleintje hoorde er uiteraard 

ook bij. Na een stevig middagmaal doorkruisten we het 

speelbos. KLIMMEN, KLAUTEREN, TREKKEN, SPRINGEN. en ui-

teraard ook in de modder ploeteren. Kortom een schitteren-

de dag: voor herhaling vatbaar. (NV) 
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Lekker en gezond! 
Wie van zijn stoel loopt, die krijgt 
niets, dacht Brenda, de 'chef 
de table' van dienst uit de klas 
van juf Michèle. Jhonny tracht 
met een  lieve blik nog een gro-
tere portie te krijgen dan de an-
deren. Want lekker was ze zeker, 
onze zelfgemaakte fruitsalade 
van banaan, kiwi, ananas, ap-
pel en mandarijn. En niet alleen 
lekker maar ook gezond. En  
lekker en gezond, dat is iets 
waar alle kinderen en juffen en 
meesters uit onze school dage-
lijks aan meewerken. (MC) 

Bewegen is gezond. 

Met een leuk groepje oefenen wij twee keer per week onder
 begeleiding van de 

kinesisten aan onze algemene conditie en uithouding. Dankzij het gezondheidspro-

ject hebben we nieuwe fitnesstoestellen kunnen aankopen 
voor in het kinelo-

kaal.We zijn nu gemotiveerd om te sporten omdat we allemaal beseffen dat een 

goede gezondheid en veel beweging belangrijk is voor ons
 lichaam! Ook de leerlin-

gen hebben hier hun mening over: Karen:”het buikspierapparaat en de trampoline 

vind ik heel leuk omdat ik lekker kan bewegen.”, Kjenta: “de loopband is mega-

tof.”, Johny: “Ik vind sporten leuk omdat het goed is voor de lijn.”, Natacha:”ik vind 

het fietsen fijn omdat het gezond is.”, Lars: fietsen op de hometrainer is leuk want ik 

fiets thuis ook veel. Hopelijk hebben we dit jaar veel plezier e
n leren we genieten 

van beweging! (MD & KG) 

Op zoek naar vogels 
De uitstap op 16 oktober naar het stadsrandbos 
was heel leerrijk. De  kinderen van juf Michèle en 
meester Nicolas kregen samen met de kinderen uit 
de klassen van juf Annick en meester David uitleg 
van een  ornitholoog. Ook moesten we diverse op-
drachten uitvoeren zoals  bijvoorbeeld een 
'haarbal' ontleden. Een haarbal is eigenlijk een 
'braakbal' van een uil. Uilen eten muizen met huid 
en haar op en spugen nadien die bal uit. Gewa-
pend met een pincet en een microscoop vonden 
we in die haarbal een tand, een schedel van een 

mus, botjes, beentjes enz... Het zag er wel een beetje 
vies uit. Ook speurden we met de verrekijker naar aller-
lei vogels en bestudeerden we 4 soorten nestkastjes. 
Om dit alles te kunnen doen zonder de vogels te ver-
schrikken moesten we ons wel een beetje camoufle-
ren met allerlei takken en blaadjes en ook dat leerden 
we! Tegen de middag stapten we als ervaren onder-

zoekers weer terug naar school. (MC) 
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Gelukkig 

2015 
In de cluster van 
meester Dimtri en 
juf Linda leerden 
de kinderen over 
de Milllenium-
doelstellingen. 
Via een groot 
spel verkenden 
ze het thema 
ontwikkelingssa-
menwerking. 
Eerst zorgden 
een aantal voor-
bereidende les-
sen in de klas 
ervoor dat de 
kinderen ver-
trouwd werden 
met begrippen 
rond waardig 

werk. Nu weten ze 
wat men bedoelt met: een leefbaar loon, recht op sociale bescher-
ming, vrouwen en mannen gelijk, recht om je mening te zeggen, veili-
ge en gezonde werkomstandigheden. Het spel bevatte heel wat 
opdrachten en werd door een begeleider van Horizon educatief 
voorgesteld. De kinderen beleefden een hele toffe, leerrijke voormid-
dag. Nu werken de verschillende groepjes nog elk een affiche uit 
waarop ze de Milleniumdoelstellingen uitbeelden. De leerlingen van 
onze cluster willen: dat alle kinderen van de wereld een gelukkig 2015 
zullen hebben. Dat is mogelijk als alle regeringen zich houden aan de 

beloftes die ze maakten in 2000: de Milliniumdoelstellingen. (LL) 

Antlantic Wall 
Op 19 september hebben de klassen van juf Lin-
da en meester Dimitri de Atlantic Wall te Raversij-
de bezocht. Dit hebben we niet te voet, niet met 
de bus maar wel met de fiets gedaan. We had-
den geluk want de weergoden waren ons gun-
stig gezind. Daar hebben we kennisgemaakt met 
het ontstaan en het gebruik van de verdedigings-
linie. Via verschillende groepsopdrachten leerden 
we hoe de verdediging in elkaar zat. (DB) 

Digibord 
Sedert halverwege september staat er in de 

klas van meester Dimitri een ActivBoard. Met 

behulp van een beamer worden opdrachten 

op het speciaal bord geprojecteerd. Op dit 

bord kunnen de kinderen met een pen wer-

ken. Krijtjes worden in de klas van meester 

Dimitri niet meer gebruikt! Op de foto zie je 

Ronan aan het werk. (DB) 

Kijk op Natuur 
Op 11 september, een prachtige nazo-
merdag trokken de klassen van Meester 
Dimitri en Juf Linda naar het strand. Daar 
kregen de leerlingen allerlei opdrachten 
om het strandleven beter te leren ken-

nen. In groepjes ontdekten de kinderen het strand met zijn bewoners. Nu kunnen ze als de beste uitleggen wat een nonnetje is, hoe een wulk aan zijn voedsel komt, hoe eigen-aardig een zeester eet, waarom een krab zo scheef loopt, wat die rare Chinese hoedjes op de golfbreker zijn, wat een zaagje is, waarom een strandgaper zo heet en nog veel meer. Ze kunnen nu ook heel goed de strandbewoners opzoeken aan de hand van een terminatietabel. Boeiend zeg die natuur!!! (LL) 

Bosgeluiden 

Op donderdagochtend 16 oktober vertrokken de klassen van
 juf Martine, 

juf Nathalie en juf Kimberley met de lijnbus en de tram naar het bos van 

De Haan. Daar toegekomen hebben ze eerst de dieren bezocht: er zaten 

geiten, konijnen, duiven en cavia's. Na het dierenbezoek ve
rtrokken we 

langs de weggetjes door het bos. Telkens na een paar meter stappen 

werd er gestopt voor een opdracht: luisteren naar de bosge
luiden, zoe-

ken naar bepaalde bomen, vogels herkennen en nadoen, een spin na-

doen, ... . Het 

werd een leuke 

en leerrijke dag. 

Gelukkig kwam 

de zon in de na-

middag uit zodat 

we ons konden 

opwarmen voor-

dat we de tram 

en de lijnbus te-

rug naar school 

namen. (NVH) 
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De boom-
gaard 
Donderdagmiddag 3 
oktober wisselden we 
onze gewone schoe-
nen in voor laarzen en 
voorzien van de nodi-
ge plastic tassen wan-
delden we, samen 
met de klas van mees-
ter Franky, naar de appelboomgaard te Eernegem. We 
werden er hartelijk ontvangen door de appelboerin. Een 
plotselinge wolkbreuk dreef ons de opslagruimte van de 
boomgaard in. Het eerste wat onze aandacht trok, was de 
sorteermachine met grote bakken vol appels die erbij ston-
den. De boerin gaf een woordje uitleg over het plukken, 
waarbij een speciale emmer met lange zak gebruikt wordt. 
De boerin vertelde ook nog over het grote verlies aan ap-
pels die door vogels waren aangevreten. Om dit verlies te 
beperken, hadden ze 3 hulpmiddelen bedacht: een kanon 
die met diverse tussenpozen schoten lost, blikjes in de boom 
en het klassieke middel: de vogelverschrikker. Aan de andere 
kant van de hangar bevonden zich grote koelkasten, waar 
we even een kijkje mochten nemen. De temperatuur schom-
melde er juist boven het vriespunt. De zon brak door, waar-
door we de kans kregen om appels te rapen die van de bo-
men waren gevallen. Appels plukken en onder de bomen 
door lopen, was niet toegestaan. Bij vertrek terug naar 
school, kregen we elk nog 2 sappige peren, die ons ferm 
smaakten! Onze zware lading werd de volgende dag ont-
daan van alle rotte exemplaren. De week erop wogen we 
ons fruit en we kwamen op een totaal van 13 kg appels die 
we verwerkten in heerlijke appelsap en brochettes. (JM&AU) 

MOS—De Zandkor-
rel 
Op woensdag 24 september 
mochten Charlotte, Gaetan, 
meester Bart en meester Franky 
het tweede MOS-logo in ont-
vangst nemen in cultureel cen-
trum de Spil te Roeselare. Het 
werd een leuke namiddag, we 
genoten er van een wervelende 
show en achteraf genoten we van de receptie. Op naar 
MOS-logo 3!!! In het kader van Milieuzorg op School (= 
MOS) wensen we dit jaar de aandacht te vestigen op 
“natuur op school” en snijden we ook het thema energie 
aan! De media overstelpt ons met onrustwekkende be-
richten over de opwarming van de aarde, als school wen-
sen we onze kinderen bewust te maken van de milieupro-
blematiek en hoe we zuinig kunnen omspringen met ener-
gie! Jong geleerd is oud gedaan!! Alvast een dikke pluim 
aan iedereen die een bijdrage leverde tot het behalen 

van het tweede MOS-logo! (FD) 

Groen = Lekker 

Vorig jaar staken we met 

z’n allen de handen uit 

de mouwen met het ver-

groeningsproject. Samen 

met de kinderen, leer-

krachten, ouders en sym-

pathisanten werden er kruiden, struiken en bomen op het 

domein geplant. Ondertussen laten de jonge bomen 

reeds hun eerste herfstkleuren zien! De moestuinen wer-

den voorzien van een stevig framewerk, zo kon alles op 

een vlotte en nette manier verlopen tijdens plant-, zaai- 

en oogstmomenten. Hierbij nogmaals een welgemeend 

woord van Dank aan de ondernemer hiervan!! Eind vorig 

schooljaar konden we genieten van de eerste Eernegem-

se patatjes.We mochten bij de start van het nieuwe 

schooljaar wortelen en pompoenen in volle glorie verwel-

komen. Na meerdere vreemde wortelcreaturen ontdekt 

te hebben gingen we aan de slag. Snijplanken en dun-

schillers in de aanslag gepaard gaand met de nodige 

ingrediënten bracht ons heerlijke wortelsoep! We smulden 

niet enkel van de soep, we leerden een recept volgen en 

maakten terug kennis met liters en kilogrammen. Mo-

menteel is onze klas veranderd in een champignonkwe-

kerij, benieuwd wat Piet Huysentruyt zou denken over 

onze kooktalenten? Tijd voor een brief? (FD) 

Het bos 
Op donderdag 9 oktober trokken wij naar het Provenci-

aal natuurdomein Beisbroeck. Aangezien de bus ons een 

parkeerplaats te vroeg had gedropt, startte onze uitstap 

met een fikse wandeling. Wij liepen onderweg de bos-

wachter tegen het lijf die ons enkele elementaire regels 

bijbracht: “Laat geen afval achter en wees rustig in het 

bos!” Eenmaal ter plaatse aan het planetarium, ruilden 

we onze eigen rugzak in voor een onderzoekerstas met 

een determineertabel voor insecten, een lepel, een potje 

met loep en een lijmstift om bladeren op te kleven. Met 

de schoendoos onder de arm wandelden we onder lei-

ding van bosmuis David De Durver het bos in en daar ont-

dekten we paddestoelen, eikels, kastanjes, beuken-

nootjes, kriebelbeestjes en bladeren in rode, gele en brui-

ne tinten. In het koetshuis mochten wij ons lekker lunch-

pakket verorberen. Na de maaltijd trokken we dieper het 

bos in, waar we een speelparcours, opgebouwd uit 

boomstammen en touwen, ontdekten. Hier testten we 

onze conditie en behendigheid uit. Vervolgens zetten we 

onze educatieve wandeling verder. Toen ons hoofdje vol 

zat, was het tijd om nog even te verpozen in het herfst-

zonnetje met een koekje en een drankje. De ingenomen 

calorieën konden direct worden afgewerkt bij de terug-

tocht naar de 

bus. Nadat de 

bus de kleuters 

nog oppikte 

die fel ver-

moeid waren, 

genoten wij 

na van deze 

prachtige, 

mooie herfst-

dag op weg 

terug naar 

school. 

(JM&AU) 



 

Jaargang 5, Editie 1   Realisatie Schoolnieuws: David Loncke 

24 oktober 2008 

Contacteer ons: 

Directie: Dhr. J. Borny 
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MPI De Zandkorrel 

J. Boedtslaan 14 

8480 Eernegem 

059/29 93 08 

mpigo.eernegem@skynet.be 

Rommelmarkt 
Op zondag 21 september was 
er rommelmarkt in de omgeving 
van "De Zandkorrel"te Eerne-
gem. De leden van de Vrien-
denkring besloten een ruime 
stand uit te zetten op het voet-
pad vóór de school.Meester 
Jean-Marie was er eerst.Hij zette 
prompt al wat kaders en lampe-
kappen uit.Om 6 uur waren er 
reeds een aantal anderen op 
post.In de loop van deze schitte-
rende dag hebben leden van 
het schoolteam elkaar afge-
lost.De opbrengst komt onze 

leerlingen ten goede.  (AV) 

Naar het Beisbroekbos 
Op donderdag 9 oktober mochten we 
naar het bos. Om 9.00 uur kwam de bus 
ons halen. Na een kort ritje met bus, 
zette de buschauffeur ons af bij het bos, maar wat bleek: we stonden aan de verkeerde kant. Na een heuse wande- ling kwamen bij het natuurcentrum daar hebben we een koekje gegeten. Daarna startten we met de activiteiten in het bos. Eerst hebben we een liedje gezongen, dan werden we eekhoorn-tjes en mochten we over bomen klaute- ren. We probeerden er op staan. Met wat hulp van de juf lukte dit zeer goed. Daarna gingen we naar het heksen-huis ( doolhof). De kinderen genoten van het spel. Als de kinderen uitge-speeld waren gingen op zoek naar bladeren, noten en paddestoelen. Toen was het tijd om te eten en daarna zijn we nog eens op verkenning geweest in het natuurcentrum. Daar hebben we geluisterd naar een verhaaltje. Toen hebben we vlug nog een koekje gegeten. Om 15.30 kwam de bus ons ophalen. Moe maar voldaan keerden we naar huis terug. (SC) 

De kleuterklas 

Sinds 1 september 2008 hebben 

we in De Zandkorrel onze eigen 

kleuterklas. In dit klasje zitten er 5 

kleuters: Keanu, Jason, Angelo, 

Bryan en Lars. Als het belletje rin-

kelde waar de kleuters zeer 

nieuwsgierig naar hun klas. Als 

hun jassen aan de kapstok gin-

gen, mochten ze op ontdekkings-

tocht gaan in de klas. Ze waren 

zeer geboeid door het aanwezi-

ge materiaal. Na hun verken-

ningstocht hebben we kennis 

gemaakt met de klaspop en zijn 

knuffel. De kleuters zorgen zeer 

goed voor grote en kleine Jules. 

Iedereen heeft zich goed aange-

past. De kinderen werken en spe-

len graag in hun nieuwe klas (SC) 

Word elektrisch in-

specteur 
Elektriciteit is één van de belangrijk-
ste technologische ontwikkelingen 
van de samenleving. Een wereld 
zonder elektriciteit is al lang ondenk-
baar geworden. Toch blijft elektrici-
teit een abstract begrip. Heel wat 
jongeren kunnen er zich nauwelijks 
iets bij voorstellen. Daar wou mees-
ter Bart en diens kornuiten iets aan 
doen. Aan de hand van heel wat 
opdrachtenfiches gingen we sa-
men  op ontdekkingsreis in de won-
dere wereld van de elektriciteit. We merkten al gauw 
dat elektriciteit boeiend, fascinerend, ja zelfs begeeste-
rend is. We maakten kennis met eenvoudige principes 
en toepassingen, materialen en beroepen uit de elektri-
citeitssector. Met het educatief pakket "Hier brandt de 
lamp" als rode draad doorheen het project, slaagden 
we erin een eerste echte stroomkring te maken. De kin-

deren waren terecht fier over hun prestatie. (BT) 

Herfst 
Niet de zwaluwen 

die hun koffers pakken. 

Niet de wind 

die waait, huilt en giert. 

Niet de regen 

die langs ramen druppelt. 

Niet de lucht 

vol grijs en grauw,… 

maar de verse appelmoes en gestoofde peertjes, 

de kastanjes en pompoenensoep 

die ons ma zo goed kan maken 

zorgen dat we volop in de herfstsfeer raken. (CP) 


