
 

 

 

 

Op stap naar .... 

Juni 2019 

Halfjaarlijkse Editie 

En nog meer boeiende 

artikels en foto’s in dit 

Brugske! 

 



 

Het is zo ver: 

De nieuwbouw en de renovatie van het Zusterhuis naderen hun voltooiing…! 

Als alles verder volgens schema verloopt zal het nieuwe gebouw klaar zijn tegen de start van 

het nieuwe schooljaar. 

Zodat deze lokalen onmiddellijk in gebruik kunnen genomen worden. 

Daarmee zijn de werken nog niet ten einde. 

Vanaf september starten we ook met de renovatie van het huidige sanitair en de 

kleuterklassen. 

Later volgt nog de renovatie van de buitengevels van het oude gebouw. 

 

Met al deze werken zetten we alweer een grote stap vooruit naar een immer 

vooruitstrevende school in een moderne en eigentijdse infrastructuur. 

Onze school werkt hard aan de verdere uitbouw van een weldoordachte visie met 

belangrijke basiswaarden. 

Kwaliteit op alle vlakken staat daarbij centraal. 

De maximale zorg voor elk kind en een nestwarme omgeving is onze vertrekbasis en jullie 

garantie op een hoogstaand onderwijs en gelukkige gezichten. 

Een gedreven en enthousiast schoolteam van personeelsleden en vrijwilligers maakt daar 

deel van uit. 

 

Er zal tot september 2019 nog hard gewerkt moeten worden om alles tijdig klaar te krijgen. 

Maar we weten nu al dat de nieuwbouw en de renovaties onze school nog meer dan ooit 

zullen tonen als een toekomstgerichte en aangename omgeving. 

Na een uiterst knappe doorlichting door de Vlaamse Overheid is dit terecht alweer een 

resultaat om fier op te zijn. 

Het heeft ons allemaal bloed, zweet en tranen gekost, maar het nieuwe schoolgebouw mag 

gezien worden. 

Het is nu al uitkijken naar de officiële opening en de opendeurdag ergens in september of 

oktober. 

U komt toch ook…? 

 

Willy Price, 

Voorzitter Raad van Bestuur, 

Schoolcomité Sint-Vincentius vzw. 

  

Voorwoord 



 

 

Ieder jaar(na de Paasvakantie) komen de kinderen van de 3de kleuterklas al eens een kijkje 

nemen in het 1ste leerjaar.Elke keer een spannend moment voor iedereen. De kinderen van 

het 1ste leerjaar laten met veel trots hun “werktafeltje” zien en vertellen over wat ze allemaal 

doen in  de klas.De keren nadien wordt er gewoon gewisseld van klas.De 3de kleuterklassers 

volgen dan al een beetje les in het 1ste leerjaar.Ze maken natuurlijk ook kennis met Hup en 

Aap. Dat zijn de klasknuffels die juf Els helpen met het lezen en het schrijven in de klas.Wat 

doen we dan zoal nog op  een wisselmomentje? We schrijven al wat lettertjes,we “hakken” 

en “plakken” al kleine woordjes,we mogen ook al eens aan een werktafeltje zitten om een 

werkje te maken,…en nog veel meer natuurlijk. Bovendien hebben we ook gezien dat er in 

het 1ste leerjaar nog veel speelgoed staat om af en toe nog eens te spelen. 

Maar nu  eerst nog 2 maanden lekker genieten van de welverdiende grote vakantie .Om dan  

op 1 september  weer “vollenbak” erin te vliegen met de nieuwe lichting “1 ste leerjaar”. 

3de kleuterklas op bezoek in 1ste leerjaar 



 

 

 

… er 385 paasbloemen verkocht werden ten voordele van de sneeuwklassen.  Aan alle 

kopers en verkopers een dikke dankjewel. 

…op Moederdag 12 mei een ontbijtactie werd georganiseerd door Frank Bewaert, Bea 

Hofman, Frederik Abbeloos en Johan Kumps  (ex- oudercomitéleden) ten voordele van onze 

school. Met man en macht werden ongeveer 500 ontbijten rondgedragen in Mazenzele-

Opwijk.  Zo konden heel wat mensen genieten van een lekker vers ontbijt, een bloemetje, 

een flesje cava.  Heel erg bedankt aan alle helpende handen. De centjes zullen goed gebruikt 

worden in de nieuwbouw.  

... het Davidsfonds Opwijk-Mazenzele op 17 mei een concert organiseerde. De Knipoog 

mocht in de namiddag de algemene repetitie bijwonen. Daar zongen de kinderen uit volle 

borst de liedjes mee. Deze liedjes werden op voorhand op school aangeleerd door Jos Tilley. 

Het Davidsfonds schonk de winst van het concert (1250 euro ) aan onze school als steun 

voor ons  bouwproject.  

… het Mazels Toneel in 2018 voor onze nieuwbouw 1500 euro schonk. 

… naar aanleiding van de tentoonstelling in de Sint-Pieterszaal “Kunst in Lege Huizen” en 

“Toer & Taxus” 500 euro schonk aan de Knipoog.  Hartelijk dank hiervoor; 

… Op zondag 19 mei ons oudercomité zorgde voor een leuk schoolfeest voor onze kinderen. 

In het thema van de kersen werd er gewandeld.  In de feestzaal “Kersenpit” kon je genieten 

van een heerlijk  kriekbiertje en andere lekkernijen.  En dan mogen we zeker niet het 

spetterende optreden van onze kinderen vergeten.  Zo werd het voor iedereen een 

onvergetelijke dag.  Hartelijk dank aan het oudercomité en aan de vele helpers. 

…  Frederik Abbeloos stopt als voorzitter van ons oudercomité..  Er komt vanaf volgend 

schooljaar een  nieuwe voorzitter. Het is te zeggen een voorzittersclubje, ze gaan dit met 3 

doen: Lies Van Nijverseel(mama van Roos (I kl.) en Will( III kl.), Kathleen Nagels (mama van 

Julie (2de lj.) en Elise (III kl.) en Bart Rutteman (papa van Mathis (I kl.)) Een welgemeende 

dankjewel aan Frederik voor die vele jaren inzet voor onze school.  En veel succes en 

werkplezier aan de nieuwe voorzitters. 

… het 5de en het 6de leerjaar deelnam aan de schrijfwedstrijd van het Davidsfonds.  Proficiat 

aan onze 4 winnaars: Charlotte Depestel, Phlippo Fleur, Juliette Van De Voorde en Amber 

Abbeloos. 

 

 

Wist je dat? 



 

 

 

… we alle ouders en kinderen bedanken om er dit jaar toch een superleuk jaar (ondanks heel 

wat ongemakken) van te maken.  En nu uitkijken naar de overstap in onze nieuwe school.  

We houden jullie op de hoogte. 

... de ‘de verbroedering’ (vroegere Mazelse harmonie) 500 euro schonk voor onze 

nieuwbouw. 

... KVLV ook een duit in de zak deed voor onze nieuwbouw: namelijk 1000 euro. Waarvoor 

dank. 

Geboortes 

LUNE Verbist: 11 januari 2019, zusje van Mats (instapklas) 

EVY Tasso: 25 mei 2019, zusje van Elia uit de 3de kleuterklas 

 

Wist je dat? Vervolg 



 

 

 

 
Op zondag 19 mei 2019 organiseerde het Oudercomité een gezellige 

familiedag.  Met kersen als thema legden we een mooie link tussen 

onze kersendorp, de kersenwandeling, de feestzaal “Kersenpit” en onze 

heerlijke Kriekbiertjes 😊. 

De ochtend begon niet al te best met regenbuien en een 

weersvoorspelling code oranje: storm onderweg! Maar ook de 

weergoden beseften dat dit wel een érg speciale dag was en vanaf de 

middag was het droog en kwam de zon regelmatig piepen. Iedereen 

was er klaar voor! 

Om 13u30 startten de eerste families met de gezellige wandelzoektocht. 

Bedoeling was, om via een uitgestippelde route, niet alleen de verstopte 

kersen te spotten maar ook wat meer te weten te komen over ons mooie 

dorpje. Dat kon via het scannen van de QR-codes. Zo kwamen we o.a. te 

weten dat er in ons dorpje ooit een moord gepleegd was! Er was ook 

luchtiger nieuws: zo kan iedereen nu vrolijk meezingen met het gildelied. 

Na de inspanning was er tijd voor ontspanning! We verwenden jullie graag 

met zomerse zoetigheden, hartige hapjes, een lekkere mocktail of een 

fruitig biertje.  

Als kers op de taart brachten onze leerlingen een prachtig optreden.  In de overvolle, 

broeierige zaal steeg de temperatuur nog wat hoger dankzij al dat jong enthousiasme. Als er 

nog extra dansers nodig zijn voor #LikeMe: talent en goesting genoeg in onze school!  

De opbrengst van deze namiddag gaat-uiteraard-integraal naar de nieuwbouw van onze 

school. 

Wij hebben erg genoten van deze dag en willen alle aanwezigen, juffen, leerlingen, helpers 

en sympathisanten hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid!   

 

Het Oudercomité 

Familiedag  



 

 

 

Jullie kunnen Mazenzele verkennen via mooie wandelingen. We geven enkele voorbeelden met links 

naar de websites. 

 

 

Van Mazenzele naar het Kravaalbos 

via een recreatieve wandelroute van 7.82 km. 

 

Link: 

https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/5343463/recreatieve-

wandelroute/van-mazenzele-naar-het-kravaalbos 

 

 

Wandelroute van 10.6 km doorheen het 

Kravaalbos 

 

Link: 

https://www.routeyou.com/nl-

be/location/walk/47492395/wandelen-in-

mazenzele-overzicht-van-alle-wandelroutes 

 

 

Cultuur  

Deze gekende kersenwandeling 

van 5.1 km is ideaal voor de 

kinderen. 

 

Link: 

https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/3896007/wandelro

ute/kersenwandeling 

 

 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5343463/recreatieve-wandelroute/van-mazenzele-naar-het-kravaalbos
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5343463/recreatieve-wandelroute/van-mazenzele-naar-het-kravaalbos
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5343463/recreatieve-wandelroute/van-mazenzele-naar-het-kravaalbos
https://www.routeyou.com/nl-be/location/walk/47492395/wandelen-in-mazenzele-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-be/location/walk/47492395/wandelen-in-mazenzele-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-be/location/walk/47492395/wandelen-in-mazenzele-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/3896007/wandelroute/kersenwandeling
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/3896007/wandelroute/kersenwandeling
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/3896007/wandelroute/kersenwandeling


  

Mogelijke activiteiten buiten Mazenzele? 

Wil je eens een dagje uit, buiten Mazenzele, maar weet je niet waar naartoe? Dan kunnen jullie hier 

enkele tips vinden voor leuke uitstapjes.  

UiT Met  Vlieg 

Wat te doen met de kinderen? Vlieg geeft je 1001 tips voor uitstapjes met het hele gezin. Goed of 

slecht weer? Binnen of buiten? 

https://www.uitmetvlieg.be 

Provinciale domeinen 

Vele van deze provinciale domeinen zijn “Recreatiedomeinen”: grote ontspanningsparken met 

speeltuinen, go-carts, klimrekken, schuif-af’s, trampolines. Deze domeinen zijn toegankelijk tegen 

een lage prijs, sommige zijn gratis. 

Link met overzicht van deze domeinen: 

http://www.uitstapjesmetkinderen.be/ontspanning/recreatieparken-en-recreatiedomeinen.html 

Zin in een museumbezoek met kinderen? 

Dan kunt u terecht in het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) te Grimbergen of het Huis van 

Alijn (museum over het dagelijkse leven in de 20e eeuw)  te Gent of de wereld van 

Kina (natuurmuseum). Hier worden ook vaak activiteiten georganiseerd in de vakantie. 

Links: 

https://www.mot.be/nl/ 

http://huisvanalijn.be/nl/ 

https://dewereldvankina.stad.gent  

 

Speeltuin Sint-Pietersburcht (Puurs):  

Ooit al in een echt fort gespeeld? Deze 100 jaar oude burcht is nu omgetoverd tot speelparadijs voor 

kinderen. 

Link: https://www.puurs-sint-amands.be/speeltuin-sint-pietersburcht-2 

Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) 

vierde in 2015 zijn 10e verjaardag. Ter ere 

daarvan stelden de medewerkers de mooiste 

wandelingen samen, in elk van 'hun' 12 

gemeenten. Dit is een aangepaste versie van 

'Machtig Mazel' die als speurtocht aan de 

school wordt aangeboden. Tocht van 6.46 km. 

Link:https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/4269730/wandelroute/tournee

-rlgc-machtig-mazel 

 

https://www.uitmetvlieg.be/
http://www.uitstapjesmetkinderen.be/ontspanning/recreatieparken-en-recreatiedomeinen.html
https://www.mot.be/nl/
http://huisvanalijn.be/nl/
https://dewereldvankina.stad.gent/
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/speeltuin-sint-pietersburcht/4a9c9485-db80-42ec-90da-d9599cee52e3
https://www.puurs-sint-amands.be/speeltuin-sint-pietersburcht-2
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4269730/wandelroute/tournee-rlgc-machtig-mazel
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4269730/wandelroute/tournee-rlgc-machtig-mazel
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4269730/wandelroute/tournee-rlgc-machtig-mazel


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alles met de bal (2de graad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kronkeldiedoe (1ste graad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sneeuwpret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Guy’s verteltent (kleuters, eerste graad, 3de lj.) 

Uit de school geklapt 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikke truiendag: lekkere warme soep! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op verkenning in de nieuwbouw (2de lj.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekles bij juf Annelies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar de bib (4de lj.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar technopolis (2de graad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling: Kunst in Lege Huizen  
(2de en 3de graad) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitreiking diploma MEGA  (6de lj.) 

Dode hoek: lagere school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planckendael (1ste en 3de graad) Praten over gevoelens (1ste lj.) 

 

 
 

Proefjes techniek (2de graad) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appelmoesband (kleuters en 1ste graad) 
 

  



 

 

 

 

 

Wedstrijd  

 

Deze kanjers wonnen alvast onze 

fotowedstrijd. Zij krijgen hun foto 

op een canvas! 

 

Bedankt aan alle andere 

inzendingen voor de leuke foto’s. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Katrien Rottiers is al vele jaren een actieve medewerker aan het Brugske. Jarenlang nam ze 

foto’s, schreef ze mee aan artikels, ging ze als reporter aan de slag, ... Ze geeft les in het MAI 

en haar dochter Fien zit in het zesde leerjaar en gaat vanaf volgend schooljaar naar het 

secundair.  

Wij willen Katrien bedanken voor de vele jaren! Wij hebben haar zelfs een dagje gevolgd. 

Want hoe ziet een dag van een Brugske-medewerker er eigenlijk uit? 

 

Wanneer Fien uit het 6de leerjaar naar school vertrekt, vertrekken haar broers naar het 

secundair onderwijs en vertrek ik (haar mama) naar mijn school.  

“Mijn school”, dat is het BUSO Maria Assumpta Instituut (afgekort het MAI, of Met 

Aandacht voor Iedereen) in Opwijk. Misschien hebben jullie er al eens van gehoord want 

dit schooljaar kregen we bezoek van radiozender MNM omdat we de finale van de 

Strafste School haalden. 

Het is een bijzondere school voor leerlingen die moeilijker kunnen leren, kampen met 

ASS of nood hebben aan extra ondersteuning op andere vlakken.  

Op het MAI gaan er 123 jongens en meisjes tussen de 13 en 21 jaar naar school. 

Wanneer de leerlingen onze school verlaten kunnen ze, afhankelijk van de richting die ze 

gevolgd hebben, aan het werk als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, 

winkelhulp, fastfood-of grootkeukenmedewerker. 

Mijn schooldag begint rond 8 uur. Hoofdtelefoons, time-timers, schermen om rust te 

creëren, kopieën en materiaal voor praktijk leg ik dan, volgens de noden van de 

volgende klas , klaar. Als ik tijd over heb drink ik met de collega’s nog een tas koffie. 

Als het om 8u30 belt, ga ik met de leerlingen naar de klas. De klasgroepen bestaan uit 

ongeveer 9 leerlingen. Ik geef verschillende praktijkgerichte vakken waarbij leerlingen 

leren hoe ze als logistiek assistent in een woon- en zorgcentrum aan de slag moeten. Zo 

leren ze bijvoorbeeld strijken, was doen, een ziekenhuisbed opmaken, helpen bij 

animatie, koffie maken en ronddragen,…  

Omdat de lessen steeds praktisch zijn, geef ik vaak 150 minuten les aan dezelfde klas 

met een korte pauze om 10u10. 

’ s Middags eten we samen in de leraarskamer, soms heb ik ook toezicht in de refter.  

De dag van Katrien 



In de namiddag geef ik dan opnieuw les. Deze keer geef ik koken. Ik leer de leerlingen 

zelfstandig eenvoudige gerechten en desserten maken. De leerlingen maken 

bijvoorbeeld soep, verschillende groenten of pudding. Maar ook koekjestaart en minder 

alledaagse gerechten zoals wraps komen aan bod.  

Het is belangrijk dat de leerlingen alles stap voor stap leren en daarvoor heeft onze 

school een app op de tablet ontwikkeld: SAM. SAM verzamelt digitaal al onze 

stappenplannen. Zo kan elke leerling stap voor stap werken en leren, op zijn of haar 

eigen tempo.  

Via de app krijgen de leerlingen te zien wat ze juist moeten doen, handig is dat ik elke 

leerling een andere taak kan geven met een moeilijkheidsgraad aangepast aan hun 

niveau. 

Praktijklessen vragen ook heel wat opruimwerk. Alle materiaal en werkbladen moeten 

worden schoongemaakt, ook dat is een belangrijke taak. (zie verder) 

 

 

 

Als om 15u30 de bel gaat heb ik bus-toezicht. Het 1ste, 2de, en 3de jaar gaat namelijk met 

de schoolbus naar huis. Terwijl we op de speelplaats even wachten op de leerlingen van 

de MOZA-IK en het Schoolhuis, die ook de met de schoolbus naar huis gaan, komen 

leerlingen vertellen hoe hun dag is geweest of wat hun plannen nog zijn.  

Wanneer alle leerlingen veilig op de juiste bus zitten, zwaai ik hen uit. 

 Zo eindigt mijn dag, op naar een nieuwe dag morgen!  

  



 

 

 

Bedankt aan onze Oudercomité voorzitter Frederique Abbeloos 

  

Frederik Abbeloos verlaat, na jarenlange inzet, het oudercomité. Gestart als geëngageerd 

lid en vervolgens als voorzitter heeft Frederik samen met een aantal enthousiaste 

vrijwilligers tal van schoolfeesten en spaghetti avonden in goede banen geleid. Een 

organisator pur sang, hij kwam met talloze ideeën gaande van een draaiboek voor 

terugkerende activiteiten, zelfsturende project groepjes, gebruik van google drive,... 

Frederik toonde een oneindige inzet bij de activiteiten zelf, evenals tijdens de 

voorbereiding en het opruimen, vaak tot de laatste man. 

En dit steeds onder het motto ‘vrijwillerswerk moet leuk blijven’, waardoor dat flesje wijn 

niet ontbrak om de vergadering sfeer bij te brengen. Hij stond ook open om te leren met 

en van elkaar, wat ons als team steeds sterker maakte. 

  

En niet te vergeten, achter elke sterke man ... staat een sterke vrouw, ook bedankt aan 

Ruth, die achter de schermen een knappe rol op zich nam. 

 

Ook het bestuurscomité spreekt zijn dank uit voor de rol die Frederik daar opnam. 

 

Dit jaar vervoegde hij ook alvast het rijtje 'oud' voorzitters met de organisatie van de 

succesvolle ontbijtactie. Wat naar verluid zeker een vervolg zal krijgen.  

  

Vanaf september zullen 3 nieuwe Oudercomité leden de fakkel overnemen:  

 Bart Rutteman 

 Kathleen Nagels 

 Lies Van Nijverseel 

 

Ze zullen, samen met de leden, hun krachten bundelen om het Oudercomité te leiden 

met dezelfde teamspirit. 

  

Uit naam van alle Oudercomité leden en het schoolteam: Dikke merci Fré voor de toffe 

samenwerking. 

  

  

Vanwege De Knipoog en het Oudercomité 

 

  

Nieuws van het oudercomité 



 

 

 

 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
op maandag 2 september 2019. 

 

2. Vrije dagen van het eerste trimester: 

Pedagogische studiedag: WOENSDAG 25 september 2019 

Schoolvrije dag: WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 

Herfstvakantie: VAN MAANDAG 28 OKTOBER TOT EN 
MET ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 

Wapenstilstand: MAANDAG 11 november 2019 

3. Kerstvakantie: 

VAN MAANDAG 23 DECEMBER TOT EN MET ZONDAG 5 JANUARI 2020 

4. Vrije dagen van het tweede trimester: 

Pedagogische studiedag: WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 

Schoolvrije dag: VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 

Krokusvakantie: VAN MAANDAG 24 FEBRUARI TOT 
EN MET ZONDAG 1 MAART 2020 

Pedagogische studiedag: WOENSDAG 18 MAART 2020 

5. Paasvakantie: 

VAN MAANDAG 6 APRIL TOT EN MET ZONDAG 19 APRIL 2020 

6. Vrije dagen van het derde trimester: 

Dag van de Arbeid : VRIJDAG 1 MEI 2020 

Schoolvrije dag: WOENSDAG 20 MEI 2020 

Hemelvaartsdag: DONDERDAG 21 MEI 2020 

Brugdag: VRIJDAG 22 MEI 2020 

Pinkstermaandag: MAANDAG 1 JUNI 2020 

 

 

De lessen eindigen op dinsdag 30 juni 2020 om 12.00 uur. De zomervakantie 

begint op woensdag 1 juli 2020. 

 
 

 

 

12 december ZATERDAG  
Belangrijke data 



 

 

 

We gaan al 36 jaar op sneeuwklassen… 

En wie in De Knipoog naar school gaat, kijkt er stiekem toch al een beetje naar uit als we in 

de lagere school aankomen… 

En wanneer je dan in het  vierde leerjaar zit, is het eindelijk zo ver! Je kan  kiezen of je mee 

wil gaan op een superfijne skireis! 

 

Maar hoe ziet zo’n weekje skivakantie er eigenlijk uit? 

Waar gaat het vooral om? Een hele week plezier maken met het vijfde en zesde leerjaar, 

onder begeleiding van de juffen en een superleuke skiploeg. En genieten van de bergen, de 

sneeuw en het skiën! 

We logeren een week in een mooi pension in het dorpje Wilschonau. Het pension is alleen 

voor onze groep en onze begeleiders. We slapen op comfortabele kamers met elk hun eigen 

badkamer en toilet. Plezier verzekerd! 

We geraken daar met de bus en met onze vaste buschauffeur Niki. De bus blijft ook de hele 

week daar waardoor we er op elk moment gebruik van kunnen maken.   

’s Morgens genieten we van een ontbijt (waar de welgekende keizersbroodjes niet 

ontbreken) en nadien maken we ons klaar om naar de skipiste te gaan. De bus brengt ons 

naar Roggenboden (voor de startende skiërs) of naar de eitjeslift van de Schatzberg 

(gevorderden). Daar krijgen we skiles van onze skimoni’s die elk jaar weer paraat staan om 

iedereen een fijne skiweek te bezorgen. En zij slagen er ook elk jaar opnieuw in om echt 

iedereen te leren skiën! Lachen en plezier maken staat natuurlijk ook bovenaan hun lijstje! 

’s Middags picknicken we in de sneeuw (het is eens iets anders dan in het bos) en tegen 16u 

zijn we weer terug in het pension. Daar eten we een vieruurtje en gaan we allemaal 

douchen. Tegen 18u genieten we dan van een lekker avondmaal. Spaghetti, 

pannenkoekensoep, pizza, … het wordt daar allemaal voor ons gemaakt en door ons 

gesmaakt. 

Als onze buikjes rond gegetennzijn, staat er elke avond nog een leuke avondactiviteit op het 

programma! Een kennismakingsspel, een knutselavond, de kwisavond, een feestavond en 

een sfeervolle fakkeltocht in de sneeuw om onze vakantie af te sluiten en eens terug te 

blikken op de voorbije week. 

 

En zo keren we dan moe maar voldaan, na een weekje skiën weer naar huis toe! 

Terugkijkend op een geweldige week samen met de klasgenootjes en de hele skiploeg! 

Een weekje om nooit meer te vergeten… (vraag maar na bij oud-leerlingen) 

En dan vragen we lief aan Wilfried of hij dit volgend jaar ook nog eens wil organiseren?  

 

Misschien heb je er al zin in gekregen? Hopelijk ga jij dan ook mee op onze skireis als je in 

het vijfde en/of zesde leerjaar zit!! 

  

Sneeuwklassen 



 

 

 

Hoe ervaarden wij het grote voetgangersexamen? 

- Bij het begin van het voetgangersexamen was ik zenuwachtig. Maar dat was eigenlijk 

nergens voor nodig. Die zenuwachtigheid ging vlug over. 

- Ik vond het keitof. Nu kan ik alleen op stap gaan in het verkeer … als ik mag van 

mama en papa.  

- Ik was heel blij dat ik het parcours alleen mocht afleggen.   

- De politieagenten waren heel rustig. 

- In de klas, de dag voor het examen, 

gaf de agent een interessante 

verkeersles. Hij gaf ons ook nog 

veel tips voor het examen. 

- Ik vond het examen toch wat 

stresserend omdat er gevaarlijke 

plaatsen waren. 

- Meester Christoph en de juffen 

waren heel vriendelijk. 

- Ik vond de obstakels moeilijk. 

- Ik heb heel erg genoten van het 

examen en ik hoop dat iedereen 

dat gedaan heeft. 

- Ik ben blij dat iedereen geslaagd is. 

 

Wat hebben we geleerd?  

- We moeten altijd en overal heel voorzichtig zijn. Een voetganger is een zwakke 

weggebruiker. 

- We moeten steeds zo dicht mogelijk bij de huizen stappen. 

- Als er geen voetpad, fietspad of berm is, moeten we links op de rijbaan stappen.  

- Als er een hindernis is op het voetpad, weten we hoe we er omheen moeten 

stappen. 

- We leerden hoe we veilig moeten oversteken op een zebrapad en op een kruispunt.  

- We moeten altijd recht oversteken en niet lopen.  

- We leerden om over te steken tussen twee geparkeerde wagens. Dit mogen we 

alleen doen als we op geen andere plaats veilig kunnen oversteken. 

- Op straat of op het voetpad mogen we nooit spelen.  

- Als er een agent bevelen geeft, moeten we die altijd opvolgen. 

- Fluorescerende kleding dragen is heel belangrijk. Zo worden we beter gezien in het 

verkeer.  

Voetgangersexamen 



 

 

 

 

 

Dag, zesde leerjaar 



 

Prettige vakantie! 
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