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En toch vrede… 

Veel mensen zijn bang omdat de terreur zo dicht bij onze deur is gekomen. We moeten inderdaad 

uiterst voorzichtig zijn. Maar zijn alle mensen nu mogelijke schurken geworden? Zijn alle 

vreemdelingen moordenaars? Zijn alle moslims terroristen? Bij sommige mensen is de redenering 

toch wat krom gegroeid, waarschijnlijk als gevolg van angst. 

 

Om een beetje perspectief te geven aan wat we meemaken, zijn deze cijfers van een Amerikaanse 

universiteit wellicht veelzeggend. Wereldwijd  zijn 1.048 maal meer mensen in een verkeersongeval 

om het leven gekomen dan door terroristische aanslagen en zijn 12.571 maal meer mensen aan 

kanker overleden (17.500 maal meer aan een hartaanval) dan door terrorisme. De cijfers gaan over 

2014 en zijn berekeningen op basis van statistieken. Zelfs als de cijfers er de helft naast zitten, zijn de 

verhoudingen verbluffend. Waarom zijn wij zo bang voor terreur en maken wij ons veel minder 

zorgen over onze gezondheid? Sinds de aanslagen op de TwinTowers (9/11) werd wereldwijd 

144.000 maal meer belastinggeld uitgegeven aan preventie van terrorisme dan aan preventie van 

kanker. Waarom dulden wij dat? 

 

Onze samenleving zit opnieuw gevangen in blokdenken. Dat was vroeger ook al zo: kapitalisme tegen 

communisme, rechts tegen links,… Nu gaat het over ‘de’ islam tegen de rest van de wereld. Er is in 

dat blokdenken maar ruimte voor één soort ‘islam’, degene die ons olie levert. Voor de rest moeten 

grenzen gesloten worden, barricaden opgericht, deuren letterlijk gesloten. De geschiedenis leert dat 

blokdenken onvermijdelijk tot geweld leidt. De Koude Oorlog is uit het geheugen gewist maar heeft 

rechtstreeks en onrechtstreeks duizenden slachtoffers gemaakt. Hoeveel geldmiddelen zijn aan die 

oorlog geofferd en kwamen wij tekort om de honger uit de wereld te helpen? Vandaag gebeurt 

precies hetzelfde door het nieuwe blokdenken. 

 

Toen de christenen op kruistocht gingen om Jeruzalem van de islam te bevrijden, trokken zij als ruwe 

bendes door Europa. Barbaars was de oorlogvoering en ongekend is het aantal onschuldige 

slachtoffers. Het is een vorm van religieus terrorisme waar wij nu zo bang voor zijn. Waren toen alle 

christenen gewelddadig? Bijlange niet! Maar in het huidige blokdenken is elke asielzoekende mens 

die moslim is, mogelijk een vermomde terrorist. 

Veel vluchtelingen komen uit gebieden waar terreurdreiging 4 al jaren geldt: scholen gesloten, 

bedrijven gestopt, winkels zonder voorraad, schietklare soldaten op de hoeken van de straten, angst 

voor onverwachte bomaanslagen,… Als ze erin slagen hier onderkomen te zoeken, krijgen ze zelf een 

stempel van “gevaar” op het voorhoofd. Dat is blokdenken. Nogmaals: blokdenken leidt naar geweld; 

de geschiedenis bewijst het. 

 

En toch zal het Kerstmis worden. Gelukkig zal het Kerstmis worden. Als christenen beelden wij met 

de kerststal dan een Joods gezin uit in onze huiskamer. Laten wij ons tenminste in die dagen 

behoeden voor blokdenken. Vrede wordt maar mogelijk als mensen elkaar in de ogen kijken en in de 

andere een moeder en een vader herkennen. Een Zalige Kerstmis. 

Guido Moeys 

 

Voorwoord 



Het oudercomité van De Knipoog heeft het initiatief genomen 

onder het voorzitterschap van Sarah De Ridder om elk jaar 

een activiteit te organiseren die ouders helpen in de 

opvoeding van de kinderen.  

Vorig jaar was er het thema ‘Leren Leren’ en dit jaar is er 

gekozen voor «positief opvoeden » door Lut Celie. 

De lezing was gericht op het luisteren naar wat kinderen ons 

echt te vertellen hebben. Het zijn niet alleen de woorden die ze gebruiken maar ook hun gedrag of 

(ongepaste) reacties zijn een manier om ons iets te vertellen.  

Positief omgaan met kinderen wil in de eerste plaats zeggen: luisteren met respect naar wat ze ons 

(écht) te zeggen hebben. Indien dit gebeurt via ongepast gedrag, duidelijk maken dat dit niet kan en 

hen straffen en berispen zodat ze duidelijk de grenzen leren kennen. De beste straf is diegene die ze 

zelf als straf aanvaarden (en best zelf bepalen) bv. geen TV meer kijken . Ga in gesprek met de 

kinderen op een open manier, maar stel nooit de ‘waarom’ vraag. Gebruik wel ‘wat’, ‘wanneer’, ‘met 

wie’, ‘hoe vaak’… De laatste stap is samen naar alternatieven/oplossingen zoeken voor hun 

probleem/ergernis… Zo leert een kind zelf nadenken over oplossingen. Op die manier leren kinderen 

hun probleem erkennen en zullen ze zich i.p.v. zich kwaad te maken en hun zich af te reageren op 

hun omgeving  in de toekomst naar echte oplossingen zoeken voor het probleem. 

De avond werd georganiseerd in samenwerking met 4 andere oudercomités (De Leertrommel, ’t 

Luikertje, De Boot en  De Duizendpoot). Deze samenwerking is heel vlot verlopen en geeft een 

platform waarop we misschien in de toekomst nog meer activiteiten samen kunnen doen. 

Dat dit geapprecieerd werd, was duidelijk door de grote opkomst voor deze lezing. In totaal waren er 

221 aanwezigen waarvan het merendeel vooraf had ingeschreven. Dit wil zeggen dat de grote zaal 

van het Spechteshof helemaal vol zat. Een aantal per school is er niet, maar dit zal ongeveer gelijk 

verdeeld zijn geweest.  

Achteraf was er een drankje voorzien zodat 

de aanwezig de tijd kregen om met elkaar na 

te praten en ervaringen uit te wisselen. 

Het Oudercomité wil iedereen bedanken 

voor de talrijke opkomst. Dit inspireert hen 

om volgend jaar een gelijkaardige lezing te 

organiseren. Suggesties zijn altijd welkom! 

 

 

 

Positief Opvoeden 



Uit de school geklapt 

Jaarthema KUNST 



 
 

Uit de school geklapt 



 
 

Uit de school geklapt 

In het Maïsdoolhof Kleuters naar de appelboer 

De verteltent van Mr Guy Springpret in De Knipoog 



 
 

Uit de school geklapt 



 
 

Uit de school geklapt 

Scholenveldloop 

    Week van het BOS 



 

Uit de school geklapt 

 

De Sint kwam ook op bezoek in De Knipoog 



 

 

Je hoort en ziet het overal... de rode neuzen op snoeten van kinderen, bekende Vlamingen, 

sporters... 

Ook onze school liet het niet onbewogen... 

We startten onze actie met een optreden van een 

goochelaar. De bedoeling hiervan was om kinderen 

te laten lachen en de actie wat duidelijk te maken,  

nl. geld inzamelen voor betere opvang van jongeren 

met psychische problemen. 

 

In de hogere klassen gingen we tijdens de lessen wat dieper in op het onderwerp. We maakten ook 

een eigen “rode neuzen lied” en algauw weerklonk het in de klassen, gangen en op de speelplaats. 

Ook tijdens de turnlessen bereidden we onze slotdag voor door allerlei circustechnieken aan te leren 

en te oefenen. 

 

Op 20 november, de slotdag van onze actie, kwam iedereen gek verkleed naar school zodat we van ’s 

morgensvroeg al goedlachs rondliepen. 

De kleuters knutselden zelf een grappige outfit in elkaar. Iedereen kon een lekkere wafel en 

chocomelk kopen ten voordele van de actie en zo kon je lachend met een rode neus rond lopen. 

 

We sloten onze “rode neuzen project” af met een toonmoment voor de ouders waarop we samen op 

de tonen van enkele prettige nummers ronddansten en zongen uit volle borst. Ook lieten we onze 

geleerde kunstjes graag eens zien aan mama en papa. We zamelden met beide vestigingsplaatsen 

1135 euro voor het goede doel in! 

 

 

  

Rode Neuzen Dag 



Depressie bij kinderen 
 

Als ouder is het vaak moeilijk te aanvaarden dat je kind depressief is. Depressief staat gelijk 
aan ”zorgen hebben” en men wil zo graag dat zijn kind zorgeloos door het leven gaat. Toch 
komen depressies bij kinderen wel degelijk voor. Verwacht wordt zelfs dat het aantal 
depressieve kinderen de komende jaren zal stijgen. De oorzaak hiervoor wordt gezocht bij 
onze maatschappij die snelheid alsmaar belangrijker vindt. Gezinnen staan onder zware druk. 
Ouders lopen gestrest rond, moeten presteren, vinden ook dat hun kinderen moeten 
presteren. Al die stress zou zich wreken op de kinderen.  
 
 

Hoe herken ik een depressie ? 
 
Depressie bij jonge kinderen uit zich meestal in lichamelijke klachten zoals hevige huilbuien, 
bedwateren, nachtmerries, slapeloosheid, niet meer lachen, hangerigheid, apathie (of net 
het tegendeel), nagelbijten, angst bij het slapengaan of het overdreven betasten van hun 
geslachtsdelen. Iets oudere kinderen klagen over hoofdpijn, voelen zich minderwaardig, 
piekeren vaak en overwegen soms zelfmoord.  
 
De meeste depressieve kinderen hebben dikwijls vage, onverklaarbare lichamelijke klachten 
zoals hoofdpijn, moeheid, buikpijn, rugpijn, spierpijn of zich niet lekker voelen.  
 
Jongens hebben vaak last van gedragsproblemen en worden onhandelbaar (door agressie en 
prikkelbaarheid). Meisjes hebben eerder de neiging om problemen op te kroppen.  
 
Bij kinderen die depressief zijn, blijft een normale gewichtstoename vaak uit. Het kan voor 
komen dat ze heel veel of juist heel weinig gaan eten. Wees attent voor plotselinge 
gedragsveranderingen, gedragsproblemen  of forse achteruitgang van schoolprestaties. 
 
 
Wat kan ik doen ? 
 
Als ouder kan je je depressieve kind zelf niet behandelen, maar wel ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door het dagelijkse leven eenvoudiger te maken. Zorg dat je kind op tijd 
opstaat, dat er thuis orde en regelmaat is. Maak werk van een veilige thuissituatie waar het 
kind zich geliefd en aanvaard voelt.  
 
Blijf op een ongedwongen manier communiceren. Tijdens de afwas of onderweg naar de 
sportclub. Probeer te achterhalen of de depressie een reactie vormt op een bepaald 
probleem of gebeurtenis. Neem de problemen van je kind zeker serieus.  
 
 

Rode Neuzen Dag 



 
 
 
Ligt de oorzaak van de problemen op school, neem dan direct contact op met de leerkracht 
van je kind of het CLB. 
 
Zorgen voor een depressief kind kan ook voor jou als ouder slopend zijn. Ontspan zelf ook 
regelmatig, eet en slaap goed. Door voor jezelf te zorgen, kan je ook beter voor je kind 
zorgen: betrek je kind bij leuke activiteiten en zorg voor afleiding. 
 
Een depressie heeft niet alleen ondersteuning, maar ook behandeling nodig. 
Herken je bij je kind een aantal van de hierboven opgesomde symptomen van depressie, 
breng dan een bezoek aan je huis- of kinderarts. Die kan je eventueel doorsturen naar een  
kinderpsycholoog. 
 
 
 
 
 

  

Rode Neuzen Dag 



 

 

 

 elke klas bij het begin van het schooljaar € 70 kreeg van het oudercomité voor de inrichting 

van het klaslokaal.  Bedankt hoor! 

 we ons oudercomité bedanken omdat zij ervoor zorgden dat onze kinderen weer door de 

Sint verwend werden. 

 onze kinderen zich weer voor 100 procent ingezet hebben op de scholenveldloop. 

Een dikke proficiat voor alle deelnemers. 

o Behaalden een gouden medaille: Esmée Van den Steen (1ste leerjaar), Lente 

Goossens (3de leerjaar), Alfred Kamo (6de leerjaar) 

o Behaalden een zilveren medaille: Ferre De Ruysscher (2de leerjaar), Matt Desire 

(5de leerjaar), Katrien De Bie (6de leerjaar) 

o Behaalden een bronzen medaille: Jorre Vanherck (3de leerjaar), Tinne De Baets 

(4de leerjaar), Lotte Bogaert (5de leerjaar), Yannick Vanherck (5de leerjaar) 

 we 810 bloemen verkocht hebben ten voordele van onze sneeuwklassers. Bedankt. 

 de kinderen van het 6de leerjaar op 11 november de namen van de gesneuvelden 

voorlazen 

 we iedereen bedanken om zo enthousiast te reageren op onze rode neuzen en 

wafel/chocomelk verkoop.  Dankzij  jullie kunnen we een mooi bedrag van 780 euro 

overschrijven naar de rekening van het Rode neuzenteam! 

Dit geld zal gebruikt worden voor hulp aan kinderen met psychische problemen. 

 de kinderen van het 6de leerjaar hun vormsel vieren  op 23 april om 17 u. in de kerk van 

Opwijk 

 de kinderen van het 2de leerjaar hun eerste communie vieren op 1 mei om 11 u. in de kerk 

van Droeshout 

 er in de buurt van De Knipoog een houten paal geplaatst is.  Deze paal is tevens een 

bijenhotel. Op de paal is een QR code geprojecteerd die de route van een mooie wandeling 

(ong. 6km) weergeeft. Deze wandeling is opgemaakt door Regionaal Landschap n.a.v. hun 

jubileum. De inhuldiging voor deze wandelroute gebeurt door de lagere school op 

dinsdagnamiddag 23 februari.  De kinderen van de lagere school doen dan deze 

wandelroute. De gemeente voorziet de bijhorende opdrachten. 

 we nog steeds op zoek zijn naar leesmama’s, leespapa’s, oma’s, opa’s om met onze 

kinderen te lezen op vrijdagnamiddag. 

 Er dit schooljaar weer wat kindjes geboren zijn: 

o Neil, zoontje van juf Nathalie , geboren op 16 oktober 2015 

o Ryan, broertje van Tyler (3de leerjaar), Shawn (3de kleuterklas) en Faith (instapklas 

vanaf februari), geboren op 29 juni 2015 

 

Hé… Wist je dat… 

Wist je dat… 



 

 

  

Zoals jullie bij het begin van het schooljaar al vernomen  

hebben is ons jaarthema “Kunst”. 

Een heel jaar willen we dan ook eens kunst in de kijker  

zetten.  

School is een onderdeel van het educatief kunstproject 
ART voor de hele basisschool. Het bestaat uit 

Museum@School is een onderdeel van het educatief kunstproject Start with ART voor de hele 
basisschool. Het bestaat uit kunstcollecties met reproducties van de bekendste meesterwerken uit 
de schilderkunst.  

In samenwerking met “start with art” krijgen de kleuters, eerste, tweede en derde graad een 
workshop rond: Picasso, impressionisme, kubisme, beeldhouwkunst en popart.  Onze kinderen 
krijgen dan een breed aanbod aan technieken die de grote meesters uit de kunstgeschiedenis zelf 
gebruikten. 

Op die manier willen we onze kinderen kennis laten maken met de verschillende kunstrichtingen.  
We willen hen een onvergetelijk ervaring aanbieden tijdens een kunstproject dat loopt van 30 mei 
tot en met 11 juni en waarbij creatief experimenteren centraal staat. 

Als slothappening krijgen we dan een echte kunsttentoonstelling op ons schoolfeest op zaterdag 11 
juni.  Tot dan. 

 

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen 
weer te geven, maar het innerlijk...  dat is de echte 
werkelijkheid. 

                           

 
 

  

Start with Art 
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De sneeuwklassenploeg op de kerstmarkt 

Ski’s huren, helmen huren, skipassen kopen, extra knutselmateriaal, …   

Gaan skiën kost geld en alles wordt duurder. 

10 maanden geleden groeide in Oostenrijk dan ook het idee onder de 

skimonitoren om iets te organiseren dat geld opbrengt voor de jonge 

skiërs van De Knipoog. Wat brengt geld op?  Wat is leuk?  Wat is 

haalbaar met een kleine groep? 

Na wat brainstormen beslisten we om op de kerstmarkt in Opwijk een 

kraampje open te houden. 

Enkele weken geleden staken we de koppen weer samen om alles te organiseren en de taken te 

verdelen. 

 

Op 5 en 6 december hebben we heel wat mensen mogen ontvangen voor een jenever, een koffie of 

warme chocomelk met cupcake!  We hebben hard gewerkt, hebben er zelf ook van genoten en zijn 

heel blij met het resultaat!   

Waar we stilletjes van droomden werd werkelijkheid … we schenken aan de sneeuwklassers iets 

meer dan € 700! 

 

Vanaf nu beginnen we te dromen van veel sneeuw en tellen we alleen nog af naar die fantastische 

skiweek in Wildschönau. En dan daarna … misschien terug een jeneverkraam op de kerstmarkt …  

wie weet? 

 

Groetjes en tot binnen … dagen! 

 

De sneeuwklassenploeg 

 

Sneeuwklassen 



Het oudercomité heeft sinds september een nieuwe voorzitter! 
…en we leggen hem al direct op de rooster  

 
Overwachts zette Sarah De Ridder een stapje opzij en werd ze opgevolgd door Frederik Abbeloos. 

Frederik is de echtgenoot van Ruth Verdoodt en papa van Amber (3de lj) en Kobe (5de lj).  

Waarom heb je ervoor gekozen om voorzitter van het oudercomité te worden? 

Dat is geen makkelijke vraag om mee te beginnen. Toen Sarah haar ontslag aankondigde wegens een 

te drukke  professionele agenda, was dat een grote verrassing voor alle leden van het oudercomité. 

We waren allemaal zo verbouwereerd, dat er niemand van ons zich op dat moment kandidaat stelde. 

Mijn allereerste reactie was om me zeker geen kandidaat te stellen. Integendeel, ik wou meer tijd 

vrijmaken voor het fietsen  wat mijn andere hobby is….  

Na overleg met een aantal mensen heb ik me dan toch kandidaat gesteld. Vooreerst omdat er nu 

eenmaal een voorzitter moet zijn en ten tweede heb ik die rol opgenomen omdat ik ondertussen bij 

de ‘ervaren’ leden van het OC behoor. Ik voelde dat ik het vertrouwen kreeg van de andere leden van 

het oudercomité en dat was voor mij ontzettend belangrijk. Als voorzitter ben je nu eenmaal niets 

indien je het vertrouwen en medewerking niet hebt van de andere leden.  

 
Wat zijn de taken van een voorzitter eigenlijk? 

De voorzitter zorgt ervoor dat het comité functioneert. Het OC is een groep vrijwilligers en dat wil 

zeggen dat het belangrijk is dat we er allemaal ‘goesting’ in moeten hebben om ons in te zetten. Als 

voorzitter moet je er over waken dat iedereen die goesting heeft omdat de leden zich er ‘thuis’ 

voelen. Iedereen wordt geapprecieerd om zijn mening en zijn inzet. Hoe klein of groot die ook mag 

zijn. De voorzitter is ook het aanspreekpunt van de school naar het oudercomité en omgekeerd. Dit 

vertaalt zich onder andere in het feit dat hij/zij ook lid is van de bestuurscomité van de school. Als 

derde is hij ook verantwoordelijk voor een gezonde financiële status om de school te ondersteunen 

in allerlei activiteiten zoals schooluitstappen, een bijdrage voor de klassen te verfraaien, speeltuigen 

aan te kopen… 

 
Wat doet het oudercomité voor onze school allemaal? 

Het oudercomité heeft 3 pijlers waarvoor het zich inzet.  

Ten eerste willen we mee helpen aan een goede sfeer op school door de ouders bij elkaar te brengen 

op allerhande activiteiten.  We willen het sociaal weefsel van de school sterker maken.  

Ten tweede willen we de ouders ondersteunen in alles wat met  opvoeding te maken heeft. Daarom 

hebben we lezingen georganiseerd zoals ‘leren leren’ vorig jaar en ‘positief opvoeden’ van Lut Celie 

dit jaar.  

  

Interview 



Ten derde proberen we ook de school financieel te ondersteunen zodat er ruimte is om de kinderen 

iets meer te bieden dan wat mogelijk is binnen de grenzen van de maximum factuur en de 

werkingsgelden van de school. Zoals daarnet al gezegd kunnen we helpen zodat de kinderen op 

uitstap kunnen, krijgt elke klas een bijdrage van Sinterklaas en krijgt elk kind een snoepje van de sint, 

geven we een bedrag aan de klassen om strips of andere zaken te kopen, helpen we met 

verfraaiingswerken in de school en op de speelplaats… Al het geld dat we bij elkaar verdienen, gaat 

integraal naar de school. 

 
Welk beroep oefen je uit? 

Ik werk als Industry Analyst bij bpost. Ik onderzoek de evoluties en trends in de markt van onze top 

klanten zoals  de markt van telefonie, Energie, reizen en vakanties…  Die analyse vat ik samen in een 

sector marketing plan. In zo een plan staan de marketing uitdagingen van elke speler zodat onze 

verkopers bij die klanten kunnen praten met de marketing managers om hun zo te overtuigen 

reclame te maken via de brievenbus. 

 
Wat zou je graag dit jaar onder de kerstboom vinden? 

Al mijn hobby’s kosten spijtig genoeg geld… zo fiets ik niet alleen maar fotografeer ik ook graag. Mijn 

huidige camera is een Nikon D60 en deze is na 5jaar hopeloos verouderd. Daarom hoop ik dat er een 

bijdrage voor een nieuwe camera onder de boom zal liggen. 

 
Welk goed voornemen neem je elk jaar en houd je uiteindelijk niet vol? 

Elk jaar wil ik meer fietsen. Dat komt er niet van. Er is altijd wel iets dat dat verhindert. Zo ben ik 

laatst gevallen en heb ik me enkele weken moeten stil houden. Maar mijn grootste ‘verloren wens’ is 

toch wel dat ik graag 8 kilo wil vermageren maar het lukt me gewoon niet. Gewoon dat buikje weg 

zou me al heel gelukkig maken. Een sixpack is aardig meegenomen maar hoeft daarom niet…Als 

iemand daar voor zou kunnen zorgen zou me dat heel gelukkig maken. 

 
Welke verborgen talenten heb je? 

Daar probeer ik elke dag nog achter te komen ;-). Als ik ze vind zal ik het laten weten. Nee serieus, ik 

ben heel generalistisch. Ik vind van mezelf niet dat ik ergens in uitblink. Maar ik ben ook nergens echt 

slecht in. Dat telt toch ook voor iets.  

 
Waar word je blij van? 
Ik kan enorm genieten van de schoonheid van de natuur. Dat is ook de reden waarom ik zo graag 

mountainbike. Het is de ideale combinatie van sport en natuur. Ik vind het bijzonder om op 

zondagochtend door de velden en de bossen te rijden. Vooral op toertochten kom je op prachtige 

plaatsen waar je anders nooit zou geraken.  

 

 

Interview 



 

1. Kerstvakantie  

VAN MAANDAG 21 DECEMBER 2015 TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2016 

 

2. Vrije dagen van het tweede trimester  

Lokale verlofdag:   WOENSDAG 20 JANUARI 2016 

Krokusvakantie:   VAN MAANDAG 8 FEBRUARI 2016 TOT EN MET ZONDAG  

14 FEBRUARI 2016 

Lokale verlofdag:   WOENSDAG 2 MAART 2016 

Pedagogische studiedag:  WOENSDAG 16 MAART 2016 (kansarmoede) 

 

3. Paasvakantie  

VAN MAANDAG 28 MAART 2016 TOT EN MET ZONDAG 10 APRIL 2016 

 

4. Vrije dagen van het derde trimester  

Lokale verlofdag:   WOENSDAG 4 MEI 2016 

Hemelvaartsdag:   DONDERDAG 5 MEI 2016 

Brugdag:    VRIJDAG 6 MEI 2016 

Pinkstermaandag:   MAANDAG 16 MEI 2016 

 

5. De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2016 

Inschrijvingen nieuwe lln:  DINSDAG 2 MAART 2016 

Eerste communie:   ZONDAG 1 MEI 2016 

Vormsel:    ZATERDAG 23 APRIL 2016 

Belangrijke data 



 

 

 

 

Zoek de kunstenaar in jezelf en ontwerp een kunstwerk met als thema ‘De Knipoog’ 

(schilderwerk, kleiwerk, kunstige foto, …)! Geef dit kunstwerk af aan jouw klasjuf of mail 

(foto) door naar schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com 

Misschien win jij dan twee tickets voor het museum van natuurwetenschappen! 

 

(winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 22 februari en de kunstwerken worden op het 

eetfestijn van 27/02-28/02 tentoongesteld) 

 

 

De winnaars (Tinne en Nette) van onze vorige wedstrijd waren alvast tevreden met hun 

goocheldoos: 

 

 

Wedstrijd 



Regent het in de vakantie? Zin in een originele uitstap? Een verveel-momentje? Op zoek naar een 
leuk boek om te lezen op een zonnig terrasje? Zin in een leuke app op jouw ipad?Wel hier zijn 
opnieuw onze selectie van de beste boeken, apps en musea rond ons jaarthema. Dit jaar is ons 
jaarthema: ‘een jaartje om in te kaderen’ (kunst) 

 
Kleuters 
De schilder en de vogel| Max Velthuys  
 

Een arme schilder is dol op zijn  
schilderijen, maar het mooist vindt hij  
die van een vogel. Om aan geld te  
komen moet hij het schilderij met pijn in 
zijn hart verkopen aan een rijke man.  
De vogel heeft het helemaal niet naar  
zijn zin tussen al die dure spullen en  
hij gaat op zoek naar waar hij thuishoort.  
Maar hij is nergens welkom.  
Zou hij de schilder terugvinden? 
 
 

Nijntje in het museum| Dick Bruna 

Nijntje en haar ouders bezoeken een museum. Vader Pluis denkt dat Nijn te klein is: 'te klein, hoe 
kom je daar nu bij? Ik ben al groot’, zegt Nijn. Dus mag Nijn mee naar het museum. Dat vindt zij reuze 
spannend. Nijntje ziet schilderijen, een mobile en zelfs een stenen beeld. Nijntje denkt: 'Later als ik 
groter ben  dan word ik kunstenaar'. 

 
Vanaf 6 jaar 
 
De jongen die Picasso 
beet | Anthony 
Penrose 
Als kleine jongen leerde 
de schrijver van dit 
boek de 
schilder/beeldhouwer 
Pablo Picasso kennen. 
Picasso, toen al een 
oudere man, en de 
kleine Antony konden 
het goed met elkaar 
vinden. Een boek vol 
foto´s, herinneringen 
en kunstwerken. 

 

Linde en de tuinen van 
Monet | Christina Björk 

 
Linde gaat samen met 
meneer Bloemsma de 
tuin van de Franse 
schilder Monet bekijken. 
In zijn woonhuis ziet ze 
ook diens beroemde 
schilderijen. De tuin en 
het huis zijn nu nog 
steeds te bezoeken in het 
Franse Normandië.  
 

 

  

Cultuur 



APPS 

 Muse-app (gratis www.museapp.org) 

 Tekenblok (1,99 euro in Appstore) 

 Paper (gratis in itunes) 

 

 

 

 

Vanaf 9 jaar 

Mijn moeder is een paradijsvogel | Harm de Jonge  
´Ik doe in dit boek alsof je bij me aan tafel zit´ schrijft Harm de Jonge aan het 
begin. Hij praat met je over foto´s, kunst, kijken. Hij stelt vragen en vertelt 
veel bij de plaatjes, waardoor je anders leert kijken. 
 
 

 
 

 
D.E.S.I.G.N. |Ewa Solarz  
Een olifantstoel, een mierenstoel, een stoel van lucht: ontwerpers bedenken steeds nieuwe dingen. Lees 
en bekijk dit volle boek en je zult vast veel beroemde meubels en spullen herkennen. Leer alles over 
beroemde ontwerpers en hun ontwerp.  
 

  

Cultuur 

‘t Brugske 

http://www.museapp.org/


 

 

KROKUSKRIEBELS, Musea op gezinsmaat 

Tijdens de krokusvakantie op zoek naar een leuke kids-tip? Van 6 tot en met 14 februari kom je wat 

tegen in het museum! 

Krokuskriebels laat je kiezen uit ruim 140 activiteiten: uitdagende rondleidingen, creatieve 

workshops, spannende zoektochten en nog zoveel meer.  

Zo kom je wat tegen in het museum! 

 

Voel je het kriebelen? Ontdek alle activiteiten op maat van jouw gezin op www.krokuskriebels.be.  

Wist je dat Kiekebisj het Brussels woord is voor kriebels? Trek je naar Brussel, waarom zou je er dan  

geen dagje-uit van maken? Plan je uitstap met de speciale Brusselkrant! Je vindt er heel wat 

kindvriendelijke adresjes, van de verborgen speeltuin achter het museum tot de té gekke 

snoepwinkel om de hoek. Het krantje kan je gratis aanvragen of downloaden via de website. 

Vind Krokuskriebels leuk op Facebook of doe een Krokuskriebelsbabbel op Twitter. 

Leden van de Gezinsbond genieten tijdens de Krokuskriebelsweek op vertoon van hun lidkaart van 

een fikse korting. 

 

 

 

 

Cultuur 

‘t Brugske 

http://www.krokuskriebels.be/


Kinderen laten proeven van Kunst 
Onder muzische activiteiten verstaan we alle vormen van kunst ( toneel, poëzie, muziek, dans, 

schilderen,…). Vooral het creatief bezig zijn, vorm geven aan je emoties, fantasieën, ideeën,…  

 

 MAAK EEN SCHILDERIJ VAN MONDRIAN OF PICASSO 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

MAAK EEN DRUMSTEL VAN VOORWERPEN 

Laat de kinderen voorwerpen verzamelen voor hun drumstel zoals een emmer, blikjes, een doos of 

metalen voorwerpen. 

Het is belangrijk om verschillende geluiden te hebben en deze te rangschikken van laag naar hoog : 

 

Basgeluiden ( BOEM ) 

Harde geluiden  ( TAK )  

Hoge geluiden ( TING ) 

 

Vakantietips 

Teken een dier 

en verdeel het in 

verschillende 

vlakken. Nadien 

mag je enkele 

vlakken inkleuren 

met rood, blauw 

of geel. 

Iedereen krijgt 

een kwart van 

een cirkel en 

kleurt deze in. 

Nadien worden 

de verschillende 

stukjes één 

werk. 



 

MAAK JE EIGEN RAP 

- Ritme: rappen is spreken in een bepaald ritme of flow 

- Een goede “rapper” moet goed kunnen rijmen 

Bv. Thema’s  

1. “Ik ben nummer één!”  Rap over iets dat je goed kan en laat horen dat je de beste bent. 

2.  “Wat ik niet snap!”  Rap over iets dat je boos maakt. 

3. “Watskeburt?” Rap over iets dat je in de krant las of op het nieuws hoorde. 

4.  “Waar ik woon.” Rap over wie er allemaal bij jullie thuis woont. 

5.  “Al mijn vrienden op een rij!” Rap over je beste vrienden of klasgenoten 

Je kan op de website kijken naar rijmwoorden   (www.rijmwoordenboek.nl) 

Voor meer muzische activiteiten ga eens een kijkje nemen op 

- samen kunst maken : Ketnet 

- Pinterest 

Vakantietips 

http://www.rijmwoordenboek.nl/


Redactie ’t Brugske december 2015 
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Vormgeving: Riet Heremans 

 

 

Voor meer foto’s: zie ‘activiteiten’ op website www.de-knipoog.be 

 

 

 

http://www.de-knipoog.be/


 

HIPPE OUTFITS * CASUAL COMMUNIEKLEDIJ * (ONLINE) GEBOORTELIJSTEN 

Communie- of lentefeest in het vooruitzicht?  

Bij ons vind je een ruim aanbod voor het feestvarken, en natuurlijk ook voor de broertjes en zusjes! 

Hou onze website (www.jules-julie.be) en Facebookpagina (www.facebook.com/julesenjulie) in de 

gaten voor onze openingszondagen in januari! 

      

      

 

*  717  * Babyface  *  Beebielove  *  Billieblush  *  Billybandit  *  Bla Bla Bla  * Brin d’Herbe * CKS * Cakewalk * 

Claesen’s  *  DJ Dutchjeans  *  Garcia  *  Geisha  *  G-sus  *  Hatley  *  Indian Blue Jeans  * Kidz*Art * Kidzface * 

Kiezeltje *  Le Big *  Lily-Balou  * Little Miss Juliette  *  Mayoral  *  Mim-Pi   *  Moodstreet  *  Nono  *  Petrol * Rumbl! * 

Staxo * Stones&Bones * Glamorous by Strass * Tumble’n Dry * Vingino * Wild * 

Dit Brugske heeft kleur gekregen dankzij: 

Wie ook graag eens een reclameadvertentie in het Brugske zet (zodat we het Brugske 

opnieuw in kleur kunnen laten drukken), gelieve contact op te nemen met de school. 

http://www.jules-julie.be/
http://www.facebook.com/julesenjulie

