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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
 

 

 
 Genoeg tijd om stil te staan 

Genoeg stilstaan om te dromen 
Genoeg dromen om waar te 

maken 
Genoeg waarmaken waarin je 

gelooft 
Genoeg geloof in anderen 

Genoeg anderen om je nabij te 
zijn 

 
Dit wensen we jullie van harte 

toe 
voor deze kerst en voor 2017 

 
Het team van KBO Nederename 

 



Beste ouders, 
 
“ Het is weer zover, het is weer advent “ zingen de kinderen in de klas. 
Het is inderdaad opnieuw advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.  Voor de ene de 
gezelligste periode van het jaar, de lichtjes, de kerstboom, de pakjes, de korte dagen en 
straks Kerstmis.  Voor de ander de donkerste periode van het jaar, donker, koud, 
eenzaam, stil,… 
 
Tijdens de adventsperiode maakten we de kinderen er terug attent op dat niet alle 
kinderen het even goed hebben op deze wereld en dat we voor die kinderen extra zorg 
moeten dragen. Je kiest er immers niet voor om als kind in armoede geboren te worden. 
Die zorg willen wij ook bieden aan die kinderen op onze school die er nood aan hebben 
want zo alleen kan hun welbevinden verbeteren en kunnen ze hun zorgen eventjes 
vergeten en hun aandacht richten op wat er in de klas gebeurt.  Een gemakkelijke 
opdracht is dit  niet maar het blijft wel een uitdaging om er steeds oog voor te hebben.  
Het hele team wil immers de handen aan de ploeg slaan om elk kind op deze school zo 
gelukkig mogelijk te maken. 
 
Het eerste trimester zit er dus weer op.  In deze spreekballon blikken we terug op  een 
aantal  activiteiten.  Ga zeker ook  eens kijken op de website want daar vind je nog meer  
foto’s die jullie een mooi beeld geven van onze werking. 
 
Het 5de en 6de leerjaar kroop in de huid van jonge erfgoedhelden.  De tentoonstelling 
loopt nog tot 19 februari in het PAM in Ename.  Echt een aanrader! 
Het feest van de Sint werd één van de hoogtepunten van de voorbije trimester.  Heel het 
dorp van Nederename kon mee genieten van de Sint en zijn Pieten vergezeld van een 
heuse harmonie die sinterklaasliedjes speelden.  Dankjewel oudercomité dat jullie voor 
iedere klas geschenken vroegen aan de Sint. 
 
Maar we blikken ook al vooruit op  het 2de trimester .   
Noteer alvast 13 en 14 januari want dan gaat onze 1ste kaas – en wijnavond door in het 
ontmoetingscentrum. De opbrengst wordt besteed aan didactisch materiaal voor de 
kinderen. 
Het hoogtepunt  wordt zeker ons project “ museum @school”. Onze school wordt dan 
omgebouwd tot een echt museum.  De kinderen krijgen kunstenaars op bezoek en op 
vrijdag 24 februari worden jullie uitgenodigd om het museum met de kunstwerken van 
jullie kinderen te bezoeken.  Misschien krijgen jullie daarbij wel  uitleg van heel speciale 
gidsen. 
 
Eerst gaan we echter genieten van 2 weken vakantie.  Samen met het gezin eventjes tot 
rust komen en genieten van de sfeervolle dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar. 
 
In naam van het ganse team wens ik  jullie gezellige dagen en een goede start van het 
nieuwe jaar! 
 
Katrien De Smet 
Directie 



 
 
 
 
 
 

De kracht van kaarsen 
 
Nu het ’s avonds vroeger donker is,  
Komen de kaarsjes weer uit de kast 
Om het binnen gezellig te maken. 
Als iemand voor een belangrijke uitdaging staat, 
branden we een kaarsje voor hem of haar. 
Als we collectief geschokt zijn 
door bijvoorbeeld geweld, 
komen we samen rond brandende kaarsjes. 
Ja, kaarsen hebben iets magisch. 
 
En toch zijn we ons bewust van hun kwetsbaarheid. 
We moeten hun vlammetje beschermen tegen de wind, 
opdat het licht niet zou doven. 
Voorzichtig vouwen we onze handen rond het vlammetje, 
waardoor we tegelijk een warme gloed voelen. 
En toch kunnen we de kwetsbaarheid nooit volledig buiten sluiten: 
willen we te beschermend zijn, dan krijgt het vlammetje 
onvoldoende zuurstof en zal het doven. 
Ofwel branden we onze handen. 
Het is zoeken naar een evenwicht: beschermen, maar niet verstikken; 
rekening houden met, maar niet uitwissen. 
 
Als je deze vakantie thuis de kaarsjes aansteekt, 
denk dan even aan iemand die wat licht en warmte kan gebruiken. 
En laat hem of haar dat even weten. 
Want het is vaak zo donker in het leven,  
ook al geven we dit niet graag toe. 
 
Naar Catherine De Ryck 
 

 
 
 



Deze levensvragen vond ik op een onderlegger van een restaurant.  Misschien een 
ideetje om op kerst – of oudejaarsavond te gebruiken.  Het zal je doen lachen, nadenken, 
misschien leiden tot gespreksstof,… 
 
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd? – Als maïsolie van 
maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie? – Als superlijm werkelijk alles 
vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube? – Waarom moet je om een 
waarzegger te bezoeken een afspraak maken? – Als het vandaag 0 graden is en morgen 
wordt het 2X zo koud, hoe koud wordt het dan morgen? – Waarom worden mensen 
meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze 
vertelt dat de deurpost geverfd is moeten ze voelen? – Waarom bestaat citroenlimonade 
voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte 
citroen? – Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dit gewoon maar? – Met welke 
snelheid wordt het donkerder? – Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil opsturen? 
– Is er een ander woord voor synoniem? – Waarom wordt er geen kattenvoer met 
muissmaak verkocht? – Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? – Waarom gaan 
vrouwen nooit alleen naar het toilet? – Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op 
een beker zure room? – Hebben blinde Eskimo’s blinde geleide sledehonden? – Waarom 
zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes? – Hoe komt de bestuurder van 
de zoutstrooiwagen op zijn werk? – Als de zogenaamde zwarte doos van een vliegtuig 
onverwoestbaar is, waarom maken ze de vliegtuigen niet van dat materiaal? – Hoe zet 
men de bordjes met “ Niet op het gras lopen “ op de grasperken? – Als Amerikanen rijst 
gooien op een huwelijk, gooien Chinezen dan hotdogs? – Als een woord verkeerd 
gespeld stond in het woordenboek, zouden we dat dan ooit weten? – Waarom is  
“afkorting” zo een lang woord? – Als de meeste auto-ongelukken gebeuren in een straal 
van 5 kilometer rond de woning, waarom gaat iedereen dan geen 10 kilometer verder 
wonen? – Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is? – Hoe weet een thermoskan of de 
drank koud of warm moet blijven? – Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die 
verkeersborden oversteken? – Waarom krimpen schapen niet als het regent? – Waarom 
kan je geen ander woord maken met de letters van “ anagram “? – Als konijnenpootjes 
geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn? – Een boterham landt altijd met de 
beboterde kant naar beneden.  Een kat landt altijd op haar poten.  Wat gebeurt er als je 
boter op de rug van een kat smeert? – Welke persoon kwam er op het idee om een “ s “ in 
het woord lispelen te steken? – Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog 
apen? – Als onze knieën andersom zaten, hoe zouden stoelen er dan uitzien? – Waar 
haalde Van Dale de definities voor zijn woordenboek? – Krijgen werknemers van Lipton 
ook een koffiepauze? – Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen? – Waarom staat 
het woord “woordenboek “ in het woordenboek? – Zwemt een eend met één poot in 
cirkeltjes? – Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt er voor dat zijn winkel niet leeg lijkt? 
– Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je dan betalen? – 
Als je in een voertuig zit dat beweegt met de snelheid van het licht, wat gebeurt er dan 
als je de koplampen aansteekt? – Waarom ben ik dit feitelijk aan het lezen?  



Even kijken in de zonnetjesklas 

Een tijdje geleden gebeurde er iets heel vreemd in onze klas…. Opeens 

ontdekten wij overal gaatjes en verscheen er een grote rups op onze 

vloer.   

Rupsje Nooit Genoeg kwam bij ons op bezoek.  

Voor ons een moment om echt op zoek te gaan naar gaatjes en rupsen 

én om het hele thema te laten leven in de klas.  

 

 

De hele school werd afgezocht: wat vonden wij allemaal? 



 

 

Het thema leefde volledig in de klas. In ieder hoekje was er wel iets te 

vinden. Juf Inge vertelde het verhaal op heel veel verschillende 

manieren: we kennen het door en door en speelden het zelfs na! 



 

 

We knutselden, proefden van lekkere dingen, maakten een heel 

lekkere fruitbrochette en werden zelf een rups. Het waren supertoffe 

weekjes. Meer foto’s van onze klas en al onze avonturen kan u steeds 

terugvinden op de website. 



 

 





 

 

 



Kerstmis: slingers in de boom 

Het is opnieuw de tijd van het jaar. Ons klasje wordt omgetoverd tot 

een gezellige plaats waar de lichtjes, onze haard en onze kerstboom 

zorgen voor een kerstsfeer. 

 

 

 



We spelen samen en knutselen iets heel moois. Maar veel meer gaan 

we nu nog niet verklappen…. Kijken jullie mee? 

 

 





 

 

 

Groetjes en fijne feestdagen! De zonnetjes van de peuter/1ste 

kleuterklas 

 

 

 
 



Fit voor leren met Biba en Loeba. 

Dit jaar doen we met alle kleuters elke dag aan bodymap! 

Want voor je kleuter is bewegen heel belangrijk! Kleuters hebben 

plezier in spelen en bewegen. 

Bewegen heeft ook een grote invloed op de totale ontwikkeling van je 
kind . Zowel lichamelijk, sociaal, emotioneel als verstandelijk. Het is dus 
belangrijk om je kleuter veel te laten bewegen, spelen en ontdekken, 
zowel binnen als buiten. 

Fit voor leren is een bewegingsprogramma voor kleuters.  
Door tal van uitdagende bewegingsprikkels wordt de algemene 
motorische ontwikkeling gestimuleerd.  

Voor alle kleuters zijn er speel- en doefiches met bewegingsopdrachten  
aangepast aan de leeftijd.  

 

Dit zijn de oefeningen die we van 

september tot nu al gedaan 

hebben met de tweede en derde 

kleuterklas! 

 

Elke maand is er een nieuwe 

oefening die we gedurende die 

maand dagelijks uitvoeren! 

 

 Voor foto’s van de andere activiteiten van uw kind kan u 

terecht op de schoolwebsite! 

  



 

SEPTEMBER 

 



 

 

OKTOBER 



 

 

 NOVEMBER  



 

 

 DECEMBER 





 



In het 2de leerjaar ... 

De eerste schooldag. 
Toen we op school kwamen, zagen we juf Tieneke, juf Hélouise 

en juf Stéphanie. De juffen zijn heel leuk. We stapten naar een 

speeltuin. Het was heel leuk. 

 

Siebe en Yben 

 

 

We gingen voor 

de eerste keer 

naar school. We 

zagen vlaggen. 

We hebben 

frietjes gegeten 

en zijn naar het 

speelplein 

geweest. 

 

Louise en Tibo 

 

 

Er hingen vlaggetjes. We hebben buiten gespeeld en we hebben 

frietjes met frikadel gegeten. We hebben gespeeld in de 

speeltuin. 

 

Emile en Mauro 

 

 

 

 

 

 



Strapdag. 
We zijn met de fiets en te voet 

en met de step naar school 

gekomen. We hebben 

gepicknickt op straat. En in de 

namiddag zijn we naar het 

speelpleintje geweest. 

 

Wannes en Maaren 

 

 

Het was strapdag. We zijn naar het speelpleintje gestapt.  

We hebben ook op straat gegeten. 

Het was leuk en fijn. 

 

Kejda en Karo 

 

 

We gaan met de fiets 

naar school. We 

hebben ons fluohesje 

aan en helm op. We 

hebben gepicknickt.  

 

Mano en Vince  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naar het bos. 
Willy is een konijn. Hij stelt ons vragen 

en helpt ons. We kregen een rugzak. We 

moesten in de verrekijker kijken naar 

vogels. We hebben eikels en noten 

geraapt. 

 

Matti en Pauline 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben eerst Willy gezocht. Dan kregen we een rugzak van 

Willy. We hebben vruchten gezocht. En dan doorgewandeld naar 

de volgende opdracht. We hebben de verrekijker uit de rugzak 

gehaald en we zagen de eenden.  

 

 

Lars en Margo 

 



Toneel in de Woeker. 
We zijn naar de Woeker geweest.  

Het meisje, Sien lag te slapen. Ze had 

een boot gemaakt. Wij waren de 

matrozen en we zaten op de boot. Het 

koekiemonster zat vastgebonden. Het 

was leuke muziek. 

 

Milan en Elle 

 

 

We zijn met de auto naar de Woeker geweest. We hebben 

muziek gehoord. We hebben op leuke stoelen gezeten. Het 

monster was heel eng. De kapitein was bang. 

Het was super leuk. 

 

Anouck en Kobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronkeldiedoe. 
De mama's en papa's brachten 

ons. We gingen sporten op het 

parkoer. We hebben gegolfd en 

gingen in de rups. 

 

Yana en Clara 

 

 

 

 

 

We kwamen toe. Dan zijn we op het springkasteel geweest. 

We hebben nog veel gesport. 

Daarna gingen we naar huis. 

 

Ilyas en Sienno 

 

 

 

In het begin hebben we 

gedanst. We hebben gesport. 

We fietsten, sprongen en 

hebben gepuzzeld. Op het 

einde zijn we op het 

springkasteel geweest. Voor 

we naar huis gingen, hebben 

we nog eens gedanst. En dan 

komen de mama's en papa's 

ons halen met de auto. 

 

Quinten en Fleur 

 



In het 3de leerjaar  
Sportnamiddag. 

 
Cara: de sportnamiddag vond ik leuk. 
Camille: ik vond de machine die tennisballen af vuurde zo leuk. 
Mathis: omdat ik graag sport. 
Cosette: ik vond alles leuk! 
Thomas: leuke activiteiten.  
Amy: ik vond het leuk dat we op de trampoline mochten! 
Lise: ik heb er van genoten en nu ben ik veel sportiever. 
Emma: dat ik nieuwe dingen leerde. 
Stan: het waren erg leuke opdrachten. 
Eline: ik vond het echt leuk. 
Evelien: ik vond het leuk om te springen. 
 
 

Grootouderfeest.  
 
Camille: de dans vond ik leuk! 
Thomas: heel leuke dans. 
Amy: ik vond het leuk dat we in kleurtjes mogen komen! 
Evelien: het was leuk. 
Lise: het was de allerleukste dans! 
Cosette: het was super, super leuk! 
Emma: ik vond het leuk dat we konden dansen. 
Stan: het was een leuk dansje! 
Eline: ik vond het leuk dat de grootouders er waren.  
Emile: ik vond het superleuk dat ze er waren. 
 
 

Bezoek aan het bos.  
 
Camille: ik vond alles leuk! 
Cosette: ik vond het heel leuk en vooral interessant. 
Stan: ik heb er iets van geleerd. 
Lise: ik heb er veel geleerd! 
Amy: ik heb er veel van genoten en er waren lieve juffen! 
Emma: van al die bomen te bekijken.  
Thomas: veel geur. 
Evelien: ik heb veel geleerd. 
Eline: ik heb veel bomen leren kennen.  
 
 

Sint. 
 

Emma: dat we een masker mochten maken en de zwarte pieten dans mochten doen, het was 
super leuk! 
 
 
 
 
 
 
 



Muzo – week. 
 
 
Evelien: ik vond het super leuk! 
Cara: ik vond het kampen bouwen leuk! 
Camille: ik vond die kampen bouwen leuk! 
Amy: ik vond het leuk dat we op de computer mochten spelen! 
Dree-ken: ik vond het leuk omdat we een kamp mochten maken. 
Stan: het tekenen was leuk.  
Eline: ik heb veel bijgeleerd. 
Cosette: ik vond de kampen bouwen leuk omdat we heel goed samenwerkten! 
Jolan: ik vond kampen bouwen heel leuk.  
Emma: dat we een kamp maakten en samen werkten. 
Thomas: gans de week veel plezier. 
Lise: de juffen waren super leuk en de kampen waren ook zeer leuk! 
 
 

Veldloop.  
 
Camille: ik vond dat leuk dat ik gewonnen ben! 
Emma: ik verheugde mij erop. 
Stan: het lopen was leuk. 
Cosette: ik vond het heel leuk! 
Thomas: veel in- en uitademen. 
Amy: ik vond het leuk, maar ik was moe nadat ik gelopen heb! 
Lise: ik was niet de eerste, maar ik vond het super leuk. 
Eline: ik vond het leuk, want ik was de 5de.  
Evelien: ik vond het leuk. 
Cara: ik ben niet de eerste, maar het was wel leuk. 
 



In het 4de leerjaar  

EEN ELFJE OVER 6 DECEMBER. 

Sinterklaas                                 Sinterklaas 

kom je                                        met baard 

langs met je                                en de mijter 

paard en pakjes voor                  Piet brengt vele pakjes 

ons?                                           leuk! 

(Aurelio 4de)                            (Thiyana 4de) 

 

Sint-Nicolaas                                 Sinterklaas  

is leuk                                             en Piet 

brengt leuke pakjes                     brengen veel speelgoed 

nu op 6 december                        klimmen op de daken 

Piet.                                                glad! 

(Jelle 4de)                                 (Fleur 4de) 

 

Sinterklaas                                             

brengt iets                                             

 Zwarte Piet  ook 

lekkere pepernoten en letterkoekjes  

Bedankt! 

(Xander 4de)  



Verslagen 5e leerjaar 

Eind september gingen we met het vijfde en zesde leerjaar op zeeklassen naar 

Koksijde. 

Het waren leuke dagen aan de zee.  We deden leuke activiteiten zoals: schelpen 

zoeken, forten bouwen, met gocarts rijden, naar het Albert I – monument, het 

sluizencomplex, … 

Het was lekker eten in de Midwester. 

Ik vond de jachthaven het leukst, omdat we een kijkje mochten nemen in een 

boot.  Het was interessant om te zien. 

Guiliano  

 

De week zeeklas was superleuk! 

Vooral op de eerste dag, toen we met gocarts mochten rijden. 

Het engste was toch de molen. 

Het mooiste was een avondwandeling, schitterend! 

Ik heb voor het eerst in een boot geweest. 

We zijn naar een garnaalvisser geweest en we leerden garnalen pellen. 

En dan donderdag Sunparks! 

Vrijdag was de leukste dag, onze ouders terug zien. 

Siebe   

 

Woensdag zijn we naar het sluizencomplex en het Albert I – monument 

geweest, met daaronder het Westfront.   

Er zitten nog altijd metaalresten, afkomstig uit metaalscherven, in de stenen van 

het monument.   

Op die dag zijn we ook naar de jachthaven geweest.  We hebben daar op een 

boot gezeten en mochten nadien iets drinken op het terras.   

De tram zette ons terug af aan de Midwester.  Die avond aten we patatjes met 

appelmoes en worst.  Daarna tanden poetsen en gaan slapen. 

Leko  



Donderdag was heel leuk.  We namen de tram en bezochten de garnaalvisser.  

Dan zijn we naar z’n huis geweest met de huifkar en we mochten daar garnalen 

proeven.   

In de namiddag gingen we naar Sunparks en als we klaar waren met zwemmen 

kregen we als verrassing een ijsje. 

Seppe  

 

Voor we naar huis vertrokken, bezochten we de Ijzertoren.  Vroeger stond er 

een kleinere toren, maar die braken ze af.   Nadien bouwde men de grotere 

Ijzertoren.   

In de Ijzertoren is een museum, daar zijn we in geweest.  Nadien zijn we naar de 

Dodengang geweest.   

Het was er leuk en interessant. 

Carol  

 De foto’s kan je vinden op de schoolsite.  



Griezelverhaal: Nachtberg (geschreven en voorgelezen door een stagiaire) 

De auto hobbelt over het grindpad. Daan wordt helemaal door elkaar geschud. 

“Mam, zijn we er eindelijk?” “Lieverd, we zijn er bijna als ik het zo bekijk op mijn 

kaart.” Ze graait de kaart van de passagiersstoel en probeert te lezen waar ze 

naartoe moeten. Daan heeft er geen zin meer in. Hij zit al de hele dag in de 

auto. Vanochtend hadden ze de auto ingeladen en waren ze op vakantie 

vertrokken. Daan had er wel zin in, maar hij had niet gedacht dat het zo lang 

rijden was. Hij hoopt nu maar dat ze snel bij het hotel komen waar ze deze 

nacht zouden slapen. Bovendien is het al pikdonker. Plots staat de auto stil. 

Daan gaat rechtop zitten. “Er staat hier een bord rechtsaf naar hotel Nachtberg, 

maar er staat er ook een met dezelfde tekst linksaf. Ik denk dat we links moeten 

nemen, wat denk jij Daan?” “Ja, het zal wel,” mompelt Daan en zakt weer terug 

op de bank. Mevrouw De Vries rijdt linksaf. De weg is nog steeds één groot 

grindpad. Het lijdt naar een rotsige heuvel waar een groot huis staat met weinig 

verlichting. “Hier kan het niet zijn mama. Dat kan niet. Bekijk deze plek eens.” 

Mevrouw de Vries stopt de auto voor een bord dat danst in de wind. In het hout 

staat het woord NACHTBERG gegraveerd. Maar na het woord NACHT heeft 

iemand in zwarte verf MERRIE gekrabbeld, zodat er nu op het bord 

NACHTMERRIEBERG staat. “Het lijkt wel een spookhuis uit een horrorfilm!” 

gromt Daan. Mevrouw De Vries zucht. “Vroeger was het een heel leuk hotel. 

Toen ik net zo oud was als jij, kwam mijn familie hier elke herfst.” 

Ze parkeren de auto op een paar meter van de ingang. “Ik wist niet dat het hotel 

zo vervallen is. Misschien daarom dat het hotel voor een prikje te koop was en 

er nu andere eigenaren zijn.” Daan staart naar de scheef hangende luiken voor 

de ramen en de scheuren in de muren. Er zit een grijze kat op het rotte portaal 

voor de ingang. De kat staart Daan aan en sist. Ze verdwijnt al even snel als ze 

gekomen was. “Moeten wij hier echt overnachten?” Daan huivert. “Volgens mij 

komen jouw nachtmerries hier echt tot leven!” Daan krijgt er rillingen van. 

“Nou, alleen omdat het gebouw er aan de buitenkant niet zo mooi uit ziet, hoeft 

het binnen nog niet griezelig te zijn,” zegt mevrouw De Vries. “Nou, het staat 

anders wel op het bord voor het hotel,” mompelt Daan. Maar mevrouw de Vries 

hoort het niet, ze is druk bezig met de bagage. “Help je me even?”, vraagt ze 

aan Daan. Samen pakken ze de spullen die ze nodig hebben en lopen over het 



grind naar de ingang. Hun schoenen knerpen over het pad. Als Daan de klink van 

de deur wil pakken, gaat die vanzelf open met een knarsend geluid. Dat is raar, 

denkt Daan, een deur die vanzelf open gaat. Ze stappen naar binnen. Een zure 

indringende lucht komt hen tegemoet. “Bah!”, roept Daan. “Nou!”, zegt mama 

en kijkt hem dreigend aan. “We hoeven hier maar één nacht te blijven.” Ze 

lopen naar de receptie toe. Maar er is niemand. Mevrouw De Vries drukt op de 

receptiebel. Het schelle geluid van de bel weergalmt door het gebouw. Daarna 

is het stil. Er komt niemand. Mevrouw De Vries drukt nog een keer op de bel. 

Langzaam gaat er een grote zware deur achter hen open. Er komt een grote 

vrouw met lange zwarte haren langs haar gezicht naar binnen. Ze heeft een grijs 

gezicht en haar ogen zijn een beetje bloeddoorlopen. Ze draagt een lange 

zwarte fluwelen jurk. “Kan ik jullie helpen?” Ze heeft een zware eentonige stem. 

“Nou.. ehm… mijn zoon en ik zouden hier graag willen overnachten.” De vrouw 

sjokt naar de balie en pakt een sleutel van het rekje. “Kamer 19. Hier de trap op, 

dan rechts. Op het einde van de gang is jullie kamer.” Mevrouw De Vries pakt de 

sleutel aan. De vrouw verdwijnt weer achter de grote zware deur. 

Ze lopen met z’n tweeën de krakende trap op. De gang is verlicht door enkele 

kaarsen aan de muur. Het lijkt erop dat ze alleen zijn, want het is er akelig stil. 

Daan struikelt over het tapijt in de gang. “Het is hier zo donker, ik had het niet 

gezien,” fluistert Daan. “Geeft niks, ik geloof dat we er bijna zijn. Kamer 9, 11…” 

Bij kamer dertien brandt er wel licht. “O, ik ben de kaart vergeten. Wat dom van 

me.” bedenkt mevrouw De Vries zich.  “Die ligt nog in de auto. Wil jij die snel uit 

de auto halen? Dan kan ik de route voor morgen even uitstippelen voordat we 

naar bed gaan. Ik ga al naar onze kamer. Geef je bagage maar hier.” “Ok, goed!” 

Daan overhandigt zijn bagage en loopt terug door de gang. Als hij langs kamer 

dertien loopt, hoort hij iemand iets roepen. Daan krijgt het plotseling koud, er 

loopt een rilling over zijn rug. Hij blijft even staan en legt zijn oor tegen de deur, 

maar hij hoort niets meer. Daan haalt zijn schouders op en loopt verder.  

Even later loopt Daan de trap weer op met de kaart in zijn hand.  Plots hoort hij 

een afgrijselijke gil in de gang. Het geluid gaat door merg en been. Snel spurt hij 

de trap op en blijft aan het begin van de gang staan. De deur van kamer dertien 

staat een stukje open. Een groen licht valt in de gang. Voorzichtig sluipt Daan 

door de gang. Net voor kamer dertien blijft hij staan met zijn rug tegen de muur. 



Hij spitst zijn oren, maar hij hoort niets meer. Daan is nieuwsgierig. Stapje voor 

stapje sluipt hij naar de deur. Hij neemt de klink vast. De klink voelt koud en 

glibberig aan. Voorzichtig doet hij de deur een beetje meer open. Hij kan nog 

steeds niets van de kamer zien. Langzaam doet hij de deur nog iets verder open. 

Hij kan nog steeds niets zien. Plotseling vliegt de deur open. Daan verstijft van 

de schrik. Hij kan zijn ogen niet geloven! Dit gebeurt toch alleen maar in 

griezelfilms? De angst grijpt hem naar zijn keel en zijn benen worden slap. Daan 

zit gevangen als een rat in de val! Een gigantische schaduw komt langzaam op 

hem af… 

Yander schreef hierop een vervolg.  

 Opeens zag hij een klein bleek meisje en ze keek starend naar hem met lange 

hoektanden.  Ze zei met een diepe en koude stem: “Bloed! Ik wil bloed.” 

Ze keek naar Daan en vroeg wat hij hier deed. 

Daan zei: “I..ik bl..blij …. blijf hier overnachten.”  

“O ja, op welke kamer slaap jij dan?” vroeg het meisje. 

Hij antwoordde dat hij in kamer 19 sliep.  “Goed, mijn naam is Dina en wat is 

jouw naam?”  “Ik ben Daan”, zei Daan. 

“Blijf hier even, Daan. Mijn vader is bijna thuis”, zei Dina.  

Daan riep: “Wacht, is dit jouw huis?”  “Ja”, zei Dina.  En opeens kwam een 

vleermuis de kamer in.  Poef, een man verscheen en de vleermuis was weg.   

Dina lachte: “Pappie, hier is ons avondeten!” En ze keek naar Daan. 

Daan liep snel naar de deur en zag knoflook hangen en deed deze rond zijn nek.  

Dina en haar vader keken naar Daan en ze smolten door de knoflook.   

Daan ging naar z’n kamer en viel in slaap op zijn bed. 

Zijn moeder maakte hem wakker en zei dat ze nog hun route moesten plannen.   

Ja! En Daan viel weer in slaap. 

Einde  

Yander   



‘Verslagjes uit het zesde leerjaar.’ 

De hobo 
 

De hobo is een blaasinstrument. Het mondstuk kan je zelf 
maken. De hobo heeft veel klepjes die je indrukt om een klank 
te creëren. Als je deze samen hoort met andere instrumenten, 
denk je : ‘wat fantastisch!’   
 
Kato 

 

Impressies van de zeeklas 

- ’s Morgens, bij het opstaan, werden we gewekt door luide  

muziek.  

- Het was tof als we post kregen. 

- Tante Rosa gaf ons uitleg over het strand en 

zijn bewoners.  

- Welk fort (zandkasteel) was het meest bestand 

tegen de vloed?  

- We kregen interessante uitleg van onze gidsen 

over het Albert I-monument. 

- We mochten zeilboten bewonderen aan de 

binnenkant. 

- Laatste avond: filmavond! 

- Een supertoffe week!! 

 

 



Het erfgoedmuseum te Ename = onze 

tentoonstelling 

 ’s Morgens vertrokken we goedgehumeurd naar 

het Erfgoedmuseum te Ename. Toen we daar 

aankwamen werden we hartelijk ontvangen. We 

mochten dicht bij elkaar gaan zitten voor de 

groepsfoto. Daarna konden we naar binnen. We 

gingen mee met de juf naar de grote zaal. Daar 

kwamen we te weten wie onze gids was. We 

bespraken met de gids wat erfgoed was. Er waren 

zoveel verschillende voorwerpen: 2 koffiemolens, 

een oud fototoestel, een gedicht, ruilkaartjes van 

voetballers en wielrenners en nog veel meer. We 

moesten ook een tekening maken van ons erfgoed en brachten dit samen tot 1 

mooie collage.  

Dan maakten we kennis met de verschillende jobs: fotograaf, techniekers, 

ontwerpers,… Iedereen kon iets kiezen. Zo staken we samen onze 

tentoonstelling in elkaar.  

Als onze tentoonstelling klaar was, konden we gaan kijken bij de andere klassen. 

Dan kregen we nog een hapje en een drankje. 

Ylana, Marië, Thaïs 

De tentoonstelling kan je nog steeds gaan bezoeken in het Erfgoedmuseum. 

#collectievissen door Jonge Erfgoedhelden zal gratis te bezoeken zijn van 11 

november 2016 tot 19 februari 2017 en van 9 maart 2017 tot 14 mei 2017. 

! →Foto’s van het zesde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van onze 

school. 



Vrije dagen 2de trimester 
 

 Woensdag 1 februari 2017: pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen 
 Vrijdag 10 februari 2017: lokale verlofdag 
 Maandag 27 februari tot  vrijdag 3 maart 2017: krokusvakantie 
 Woensdag 15 maart 2017: pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen 
 Maandag 3 april tot en met maandag 17 april (!!): paasvakantie 

 

Te noteren data 
 

 Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2017: kaas – en wijnavond in het OC te Nederename. 
Welkom vanaf 18.00 uur 

 Dinsdag 7 februari 2017: medisch onderzoek K1 
 Woensdag 22 februari 2017: oudercontact L1 – L2 – L3 
 Donderdag 23 februari 2017 

- Medisch onderzoek L1 
- Oudercontact L1 tot en met L6 

 Vrijdag 24 februari 2017: Tentoonstelling op onze school 
 Dinsdag 7 maart 2017: ouderavond studiekeuze L6 door CLB (in Mater) ( ouders van L6 ) 
 Maandag 13 en dinsdag 14 maart 2017: oudercontact kleuter 
 Zondag 7 mei ( !! ) 2017: schoolfeest 

 

Leuk om te weten 
 
             Een greep uit de activiteiten : 
 

 Woensdag 18 januari 2017: SVS ringstick (L4) 
 Maandag 23 januari 2017: 

- les PISAD( MEGA-project) ( L6) 
- 20.00 uur: oudercomité 

 Dinsdag 24 januari 2017:  
- wild van techniek ( L6 ) 
- instapdag startende kleuters 1 februari 

 Maandag 30 januari 2017: politieles MEGA – project ( L6 ) 
 Dinsdag 7 februari 2017: schoolconcert ( L5 – L6 ) 
 Woensdag 8 februari 2017: SVS tussen 4 vuren ( L3 ) 
 Maandag 13 februari 2017: start kunstproject 
 Vrijdag 17 februari 2017: Dikke truiendag 
 Zaterdag 18 februari 2017: Bloemenverkoop 
 Maandag 20 februari 2017: KDOO – dag 1 ( bezoek secundaire scholen) ( L6 ) 
 Dinsdag 21 februari 2017: 

- schoolconcert ( 2-3KA + B ): Er was eens… 
- instapdag startende kleuters na krokusvakantie 

 6 maart tot 31 maart 2017: jeugdboekenmaand 
 Dinsdag 7 maart 2017: project: Kinderen van Kansi 
 Woensdag 8 maart 2017: SVS netbal ( L5 + L6 ) 
 Donderdag 9 maart 2017: KDOO – dag 2 ( L6 ) 
 Vrijdag 10 maart 2017: De Kaaihoeve ( 2-3 KA ) 
 Maandag 13 maart 2017: De kaaihoeve ( 2-3 KB) 
 Donderdag 23 maart 2017: American Games ( L5 ) 
 Maandag 27 maart 2017: oudercomité 



 Dinsdag 28 maart 2017: instapdag startende kleuters na Pasen 
 Donderdag 30 maart 2017: Toneel: De Gruffalo ( 2-3 KA + B ) 
 …….. 

 

 


