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Info R.K.G. 
Naar aanleiding van de komen-
de communies werkten we met 
alle klassen  rond het thema“. 
Maaltijd houden”. De leerlingen 
beseffen dat een maaltijd ne-
men meer is dan eten alleen, 
het is gezellig samen zijn, praten 
met elkaar, delen met elkaar, 
tijd maken voor elkaar. Onze 
jongste leerlingen kijken uit naar 
de dag waarop ze net als  de 
grote mensen ook zo’ n  brood-
je van Jezus mogen eten.En die 
dag komt eraan: zaterdag  31 
mei 2003. Misschien ken jij wel 
iemand die dan  zijn Eerste 
Communie doet? Kleur je dan 
deze onderstaande tekening? 
Ons communicantje zal er heel 
blij mee zijn. J e kan deze teke-
ning natuurlijk ook kleuren voor 
iemand die al zijn Plechtige 
Communie of Vormsel doet. 
(DW) 

Als een vis... 
Bij de start van het 
nieuwe schooljaar 

werden niet alleen 
de kleuters met 
open armen ontvan-
gen, maar ook de 
klasvissen Moppe en 
Blub. Twee weken 

werd er 
gewerkt 
rond het 
thema 
'vissen'. 

Hun bo-
kaal 
werd 
versierd 
met 
groene 

kiezel-
tjes, die we kochten in de dierenwinkel. We zagen 
dat vissen niet kunnen lopen, want die hebben 

geen pootjes, maar vinnen om te zwemmen. Het verhaal ' de mooiste vis van de zee', leerde ons 
dat we maar beter kunnen delen om vrienden te maken... En op het einde maakten we ook zelf fishsticks klaar. 
Vis kan je dus ook opeten, maar onze klasvissen eten we niet op. Die geven we iedere dag een beetje visvoer 

en af en toe verversen we hun water. Met onze geheimen kunnen we ook bij hen terecht, want visjes die kun-
nen niet praten. (NV)  

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 

Hokus Pokus Pats 
Juffen en meesters vinden 
het welbevinden van de 
kinderen en het graag 
naar school gaan heel 
belangrijk. Daarom zorg-
den  juf Betty, juf Michèle, 
juf Christine en meester 
Nicolas, en juf Nadine er-
voor dat de eerste  
schooldag een echt feest 
werd. Dit jaar werd geko-
zen voor het thema 
“toveren”. Via allerlei ge-
zamelijke activiteiten van 
de 4 klassen werd bij 
iedereen een blij gezicht 
getoverd. Als afsluiter hadden de juffen en de meester 
een paar goocheltrucs ingeoefend. De dag eindigde met 
goede voornemens voor een tof en ruzie-loos schooljaar. 
En als dit even niet lukt? Dan halen we onze toverspreu-
ken boven! (NC) 

Toverschool 

Op de eerste 

schooldag maakte 

de cluster T2 er 

weer een echt 

feest van. Met als 

thema 'Ik tover een 

toffe school' kon 

dag niet meer stuk. 

Het liedje 'Toveren' 

van meester Nico-

las sloeg in als een 

bom. Met de hoed 

van Merlijn op 

moesten we onszelf voorstellen aan iedereen, want er wa
ren toch wel veel 

nieuwe leerlingen bijgekomen. Op ri ra raap... ik tover iede
reen in slaap, di da 

dolf... jij wordt de boze wolf, ri ra roes... je verandert in een
 poes, ri ra ruis ... ik 

verander in een muis  enzoverder moesten we uitbeelden 
(zonder geluiden). 

Puzzelen, toverkleuren en voorwerpen doen verdwijnen ho
orde daar natuur-

lijk ook bij. Tenslotte toonden de meester en de juffen nog
 elk een tovertruc... 

de ene al beter gelukt dan de andere. Afsluiting van deze
 bewogen dag 

volgde er dan nog een hapje en een drankje in de eigen 
klas. Je kunt wel 

denken dat iedereen op 1 september zijn of haar toverdip
loma dik verdiend 

heeft. Op de foto de klas van juf Michèle met de zelf bele
gde toverbeschuit-

jes en een toverdrankje.  (MC) 



Bezoek aan 

Bulskampveld 
De klassen van juffen 
Corinne, Elke, Ellen en 
jolien trokken op 15 ok-
tober richting Buls-
kampveld voor een 
leuke herfstwandeling. 

De leerlingen gingen 
enthousiast op zoek 
naar bladeren in de 
mooiste herfstkleuren 
en naar allerlei vruch-
ten. Hiermee konden ze 

achteraf in de klas een 
prachtige herfsttafel 
maken. In onze specia-
le vergrootglaspotjes 
konden ze kriebelbeest-
jes zoals muggen en 

lieve-heerbeestjes van 
dichtbij bestuderen. Het 
bos in de herfst is altijd 
een beleving!  (CP) 

Boomgaard 
Onthaald met een heerlijke 

appel waar we onmiddellijk 

van mochten smullen. Ver-

volgens maakten we een 

leerrijke wandeling doorheen 

de boomgaard. Via informa-

tiebordjes en de uitleg van 

de juffen, leerden we heel 

wat bij over appels en peren. 

We telden dat er aan één 

appelboom wel minstens 

honderd appels groeien en 

we zagen de plukkers in volle 

actie bezig. Na deze wande-

ling mochten we ook eens 

kijken in de stapelplaats van 

de appels en peren. Wat worden die hoog gestapeld zeg
! En die grote koelkas-

ten, daar konden we met heel de groep in, maar dat moc
ht natuurlijk niet. We 

mochten wel heel vlug eens binnen kijken zodat er niet te
 veel warmte bin-

nen kwam in de koelkast. We liepen ook eens door de win
kel waar we naar 

een filmpje konden kijken over hoe de appels geteeld en 
geplukt worden. Ons 

bezoek eindigde aan de automaten waar we nog een za
k appels en peren 

kochten om in de klas te bestuderen en te proeven. Lekke
r!! (EC)  
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Een dag zonder water... 
De klas van Juf Christine en de auti-klas 
hebben om de 14 dagen samen een kook-

activiteit. Op 5 oktober was het  weer onze 
kookdag. Maar wat een pech ( dachten 
we). Het water in de kookklas was afgeslo-
ten! Ook nu  konden we weer eens op de 
tovertrucs van onze juffen rekenen! We 
maakten “koude pudding”. We aten uit 

plastiek bekertjes en  met  plastiek lepeltjes. 
Voor de nieuwkomers binnen de groep 
was het even wennen. Er werd over een 
garde, 500 milliliter, een maatbeker, ingre-
diënten en ½ liter gesproken. En wat was 

het leuke aan deze kooknamiddag? We 
hadden lekker weinig afwas. (NC) 
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Creatief bij juf Erna 



 

Goeie morgen, Goeie avond… 
Doorheen de hele school werkten we tijdens de 

lessen sociaal—emotionele ontwikkeling aan het 
gepast begroeten van elkaar. Want zeg nu 
zelf...Het voelt toch heerlijk als je op school aan-
komt en je wordt  alvast een fijne dag toege-
wenst. (DL) 
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Op verkenning in het bos 

Op donderdag 15 oktober 2009 trokken de klas-

sen van juf Kimberley en juf Nathalie naar het bos 

in Beernem. Ze bezochten eerst de kruidentuin, 

waar er o.a. paprika's, rozemarijn, ... stonden. In 

het midden van de kruidentuin was er ook een 

poel met allerlei vijverplanten om de dieren te 

beschermen. Op de foto zie je ons voor de poel. 

Jammer dat we geen kikkers konden zien, maar 

we zagen wel enkele luchtblaasjes aan de op-

pervlakte. Na de kruidentuin trokken we door het 

bos. We maakten ook een stop aan het vogelop-

vangcentrum waar we een ooievaar, enkele 

meeuwen en cavia's zagen. In het bos hebben 

we verschillende noten ontdekt: tamme kastjan-

jes, wilde kastanjes, eikels, ... . Ook een grote om-

gevallen boomstam kwamen we tegen. Het 

werd een leerrijke dag. (NVH)  

Website 
Onlangs werd de website van De Vloedlijn in 
een nieuw kleedje gegoten, maar naar goede 
gewoonte kunt U ook dit jaar weer de kleurver-
sie van Het Vloednieuws op de schoolsite terug-
vinden. Er is ook een fotosite voorzien waar re-
gelmatig nieuwe foto’s op gepost zullen wor-
den. Het loont dus echt de moeite om eens 
langs te surfen. (DL) 

http://www.devloedlijn.be  
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Een bos vol geheimen... 
Op donderdag 8 oktober trokken de 
kinderen van juf Sofie C., juf Jill, juf Sofie 

M., juf Julie en juf Annelies samen op 
uitstap naar “Bos vol geheimen” in het 
Bezoekerscentrum De Palingbeek. De 
kinderen werden er opgewacht door 
het hulpje van de boswachter. De bos-
wachter, die zelf niet kon aanwezig zijn 

omwille van ziekte, had de kinderen via 
een brief uitgenodigd om zijn bos te be-
zoeken. De boswachter was zeer onge-
rust over de bomen en dieren en hij 
vroeg de kinderen of ze geen zin had-

den erop uit te trekken in zijn geheimzin-
nig bos. Gewapend met een magische 
stempel betreden de kinderen het bos 
via een tapijt van toverpaddestoelen. 
De groep wordt opgesplitst a.d.h.v. het 
kleur van hun stempel.  In de eerste 

ruimte maken de leerlingen kennis met 
een electrospel waarin een dier aan 
een voorwerp of een plant gekoppeld 
moet worden. Als de kinderen het juiste 
antwoord aanduiden, gaat het slakken-
huis branden. Ook vinden we achter de 

deuren van een boomstam verschillen-
de bewoners van het bos terug. In de 
kabouterwinkel worden noten verkocht 
aan heel wat bosdieren. In de tweede 
ruimte worden onze zintuigen aange-
sproken via diverse kijkdozen waarin spie-

gelopdrachten aangeboden worden, 
voeldozen waarin dieren en voorwerpen 
liggen, een dobbelsteenspel gekoppeld 
aan de groei van een boom en een gro-

te legpuz-
zel met verschillende bladeren. Na het bezoek aan het geheim-
zinnige bos, gaan we een kijkje nemen bij de dieren op de mili-
euboerderij en maken een wandeling langs de moestuin. Dan 

vullen we de korte tijd tot aan de middagmaaltijd met het in-
kleuren van een tekening. Het zonnetje is van de partij en het 
wordt een gezellige picknick. Krachten opdoen is nodig, want er 
staat ons een fikse wandeling te wachten door het bos met als 
eindbestemming het speelplein. De kinderen kunnen nog eens 
goed stoom aflaten vooraleer de lange busreis naar school aan 

te vatten. Kwart voor 3 ’s middags zit onze bosuitstap er op. Het 
was een toffe en leerrijke ervaring! (AU) 

Bezoek aan het Bos van Wijnendale 
De klas van juf Edith en meester Franky trokken naar het bos van 
Wijnendale.  Vooraf hebben we gepland hoe laat we het open-
baar vervoer moesten nemen.  We zijn naar het bos geweest door 
gebruik te maken van de MOS-pasjes.  Zoals u via brief hebt kun-
nen vernemen willen we dit schooljaar het derde MOS-logo beha-
len.  In dit kader hadden we een zwerfvuilactie gekoppeld aan 
ons bezoek van het bos van Wijnendale.  Vertrekkend van de bus-
halte zochten we de weg naar het bos met behulp van een foto-
zoektocht.  In het bos leerden we aan de hand van determinatie-
kaarten van vruchten en bladeren welke soorten bomen het bos 
rijk is.  We hadden af-
spraak aan de schuilhut 
met de boswachter die 
ons vakkundig het reilen 
en zeilen van het bos 
toelichtte.  Na het nutti-
gen van een drankje en 
het nodige speelplezier 
begaven we ons terug 
richting bushalte.  We 
troffen geen zwerfvuil 
aan in het bos, maar 
hoe groot onze verwon-
dering hieromtrent was, 
des te groter was onze 
verontwaardiging over 
het grote aantal zwerf-
vuil die te vinden was 
aan de bushalte.  We 
staken met z’n allen de 
handen uit de mouwen 
om het vuil op te rui-
men.  Ondertussen heb-
ben we een mail ge-
stuurd naar de bevoeg-
de instanties om de situ-
atie van zwerfvuil aan 
de desbetreffende bus-
halte aan te kaarten.  In 
de mail, opgesteld door 
de klas van juf Edith 
wordt eveneens voorgesteld om een vuilnisbak te plaatsen om zo 
het zwerfvuil een halt toe te roepen. Wordt vervolgd… (FD) 
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Containerpark 
Donderdag 15 oktober zijn we naar het 
containerpark geweest te Eernegem. 
We zijn met de klassen PE 5 en PE 6 ge-
weest. We hadden heel veel afval mee, 
kruiwagens vol en manden vol. We had-
den lampen, karton, flessen, frituurolie 

mee. Men gebruikte veel afkortingen 
GFT-afval en KGA-afval. GFT-afval wil 
zeggen groente-, fruit- en tuinafval. 
KGA-afval wil zeggen Klein Gevaarlijk 
Afval. Een meneer gaf uitleg aan de 
beide klassen. En dan mochten we zelf 

sorteren. Dat was heel leuk! Nu weet ik 
hoe ik moet sorteren. (Darcy) 

De Druivenpluk 
In het kader van onze ver-

groening werden er in De 

Zandkorrel druiven geplant. 

Eind september waren de 

druiven rijp. De kleuters 

mochten de druiven plukken. 

We hebben eerst de witte en 

daarna de blauwe druiven 

geplukt. De kinderen plukten 

de druiven heel voorzichtig. 

Daarna hebben mochten we 

de druiven wassen. Na het wassen 

volgde het proeven. De druiven 

waren lekker zoet. 's Middags heb-

ben we dan ook nog druivensap 

gemaakt. We hebben er een si-

naasappel en een banaan bij ge-

daan. Alles werd gemixt. We kre-

gen elk een mooie beker. We 

mochten proeven van ons zelfge-

maakte, lekkere drankje. Groetjes 

van de kleuters uit Eernegem (SC) 

School met Klasse 
Klasse voor Ouders zet elke week ergens in Vlaanderen iemand uit een school-
team in de bloemen. Deze keer stuurde Maryse Debree, mama van Berre, bloe-
men naar de J.Boedtslaan 14 te Eernegem. Haar achtjarig zoontje loopt er 
school in MPI “De Zandkorrel”. Dit is een school voor bijzonder kleuter en lager 

onderwijs. Met haar reactie 
wenste ze het voltallige school-
team te bedanken voor hun 
volledige inzet, de wil tot sa-
menwerken,de goede opvang 
en begeleiding van haar kind. 
Alle personeelsleden hebben 
tijdens een korte plechtig-
heid,op de laatste schooldag, 
een erekaart ter bedanking ont-
vangen. Meer specifiek moch-
ten de busbegeleidsters Annie 
Vyvey en Heidi Devyvere een 
ruiker bloemen in ontvangst ne-
men. (AV) 

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 

Stroop van eigen bodem 
Eind september bogen de vlierbessenstruiken op het schooldomein 
redelijk door onder het gewicht van de vele trossen rijpe besjes. Hoog 

tijd dus om de handen uit de mouwen te steken! Een klusje voor de 
klassen van juf Jill en juf Annelies. Enthousiast gaan de kinderen aan 
de slag; ze vullen een grote bak met de geplukte vlierbessen. Vervol-
gens worden de besjes van de trossen geplukt en de overrijpe exem-
plaren verwijderd. De volgende dag kookt de klas van juf Jill de bes-
sen tot ze springen en hun sap vrijlaten. Het sap wordt gezeefd,  ver-

mengd met suiker en op smaak gebracht met kaneel, tijm en gember. 
Dan wordt het opgewarmd om het te laten indikken. Helaas luidt de 
bel het einde van de schooldag in 
en moeten we ons smulfestijn nog 
even uitstellen. De stroop kan best 

een paar dagjes bewaard worden 
in de koelkast. Eindelijk is het dan 
zover: de vlierbessenstroop wordt 
geserveerd op een pannenkoek 
en verdwijnt vlot in de maagjes 
van de kinderen. Het is een dave-

rend succes! (AU) 


