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Voorwoord
Dag leerling, mama, papa, oma en opa
Het schooljaar zit er weeral op! Mijn tekstje in het Brugske van juni betekent even
terugblikken op de afgelopen periode. En wat voor een jaar: een jaar met als jaarthema ‘Als
ik kon toveren’!
“Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, was
niemand de sigaar.”
Een zin uit het lied van Herman Van Veen en een waarheid als een koe of moet ik zeggen als
een toverknol? Als we zien wat onze juffen/meesters, kinderen, oudercomité, … dit
schooljaar verwezenlijkt hebben, lijkt dit ook wat op toveren:
 we toverden voor Broederlijk delen centen op tafel dankzij onze koffiestop
 de twee oudercomités van beide vestigingsplaatsen zorgden voor een toverkrachtige
kinderfuif en BBQ
 de juffen goochelden met enkele leuke uitstappen: ‘t Stappeshof, Technopolis,
museum voor de oudere technieken, toneelvoorstellingen, domein van Puyenbroek,
…
 de leerlingen van 5 en 6 toonden hun goochelkunsten op de latten in Tirol
 een magische lichtjeswandeling in samenwerking met 12+, Landelijke Gilde en KVLV
werd georganiseerd
Tussendoor leerden onze leerlingen wat goocheltrucs bij de reken/taallessen,
wereldoriëntatie, muzische opvoeding, … Ook deden onze kinderen van het tweede leerjaar
hun communie, de zesdeklassers hun vormsel of vierden ze hun lentefeest.
Zo’n jaar lang goochelen kan dan ook niet anders dan een positief effect op onze leerlingen:
dit afgelopen schooljaar werden ze slimmer, groter, zelfstandiger, handiger, mondiger,
leniger, ...
De eer van de grote verdwijntruc is weggelegd voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Tijd
om afscheid te nemen van hen te nemen. Aan hen zeggen we graag tot ziens, het gaat jullie
goed in het eerste middelbaar.
Ik wens jullie veel leesplezier bij het lezen van dit Brugske: smul van onze wist-je-datjes, zoek
jezelf op de vele foto’s, geniet van de interviews, speel zeker mee met onze wedstrijd en
maak kans op een goocheldoos ‘My magic show’ maar vooral:

Geniet van een welverdiende, magische en (hopelijk) zonnige zomervakantie!

Uit de school geklapt

Voor de eerste keer op sneeuwklassen!
Het vijfde leerjaar vertelt
-

Die skibotten zijn niet gemakkelijk om aan te doen!
Maar het skiën zelf was superleuk! (Siebe)
We hadden een echte ‘partyavond’ waarbij we onze dansjes mochten tonen.
En er was een echte jury. (Emilie)
Ze hadden me wijs gemaakt dat de zin ‘Ich liebe dich’ wilde zeggen ‘ik wil je
vriend zijn’. Goede grap, we hebben er vaak en veel mee gelachen! (Leon)
Op de bus stond er grappige muziek op waardoor de busreis superleuk werd!
(Hanne)
De welbekende schnitzel met frieten was overheerlijk! (Katrien)
De kamers waren supermooi versierd! (Babette)
In het begin waren die latten toch echt wel een beetje onwennig. (Merel)
De skimonitors waren heel leuk want we mochten over heuveltjes skiën, dat
was super! (Jaliena)
De soep met de stukjes pannenkoeken in was superlekker! (Ieme)
Op woensdag gingen we niet skiën, maar wel zwemmen. ‘s Middags aten we
pizza en nadien gingen we spelen in de sneeuw! Superleuk! (Tijn)
Ik was jarig op de dag van het vertrek. We hebben het in de bus gevierd! Dat
was superleuk! (Nette)
Het was supergrappig wanneer er iemand van de pannenkoekenlift viel.
Gelukkig deden we ons geen pijn. (Julie)
Het was superlekker eten, elke ochtend verse pistoletjes met choco! (Britt)
Het was gewoon leuk om samen met je vrienden weg te zijn. Je bent daar elke
dag goedgezind! (Heleen C)
Ik vond de kinderfuif het leukste. We kregen chips en alle juffen waren
verkleed. Dat was supergrappig! (Kilian)
Het thema dit jaar was ’Valentijn’ en dus hadden we
allemaal een geheim vriendje, we mochten daar stiekem
cadeautjes aan geven! (Heleen W)

Uit de school geklapt
6de lj.: Het JAC op bezoek (Jeugd Advies
Centrum)

6de lj.: Voorbereiding op het middelbaar:
bezoek VKO en GTSM

2de lj. op
bezoek in
het MOT

Heeeeeerlijk, zo’n
lentewandeling!

Uit de school geklapt

Carnaval in de knipoog!

Of een ridderfeest in de
eerste graad…

Plezier verzekerd!

Uit de school geklapt

3de graad op
natuurexploratie

1ste graad naar
de boerderij

zonsverduistering
2de graad
Knutselen voor
de
zomerhappening

Uit de school geklapt

Op schoolreis naar Puyenbroeck

Uit de school geklapt

Project Techniek in de 2de graad

Uit de school geklapt

Tentoonstelling in de kerk

Lichtjeswandeling

Jeugdboekenweek

Deze themanamiddag is
top!

Een bezoekje
aan de bib doet
je dromen

Uit de school geklapt
Op zondag 17 mei deden wij, de kinderen van het tweede leerjaar, onze Eerste Communie in de kerk
te Droeshout. We maakten er samen met de kinderen van De Lettertuin een onvergetelijke viering
van.
Al van in januari kwam juf Lieve regelmatig in onze klas langs om ons de (super toffe) liedjes te leren.
Dat was echt heel leuk om te doen! BEDANKT juf LIEVE.
Er werd ook hard gewerkt
door de mama’s, de papa’s,
zelfs enkele oma’s om de
kerk mooi te versieren.
DIKKE DANK U aan alle
helpende
handen.
Wij
vonden het heel fijn dat de
kerk zo mooi was op onze
speciale dag!
De dag zelf was dan het
hoogtepunt van al die noeste
arbeid. We genoten met
volle teugen van onze Eerst
Communie. En natuurlijk ook
van de receptie en feestjes
achteraf .
Enkele reacties van de communicantjes:
-

De kerk was super mooi versierd! Dank je wel mama en papa!
Het was leuk om voor te lezen in de kerk.
Ik vond het heel leuk om de liedjes te oefenen en te zingen.
Ik was nieuwsgierig naar het Jezusverhaal van Guido en het toneeltje van de juffen.
Ik vond het heel leuk om de kinderen van Droeshout beter te leren kennen. Het zijn toffe! 

En de juffen…. die waren super trots dat de kinderen zo hard hun best deden om er een mooie
viering van te maken.
PS: Nog een DIKKE DANK U aan het oudercomité!!! Want op 25 juni ’15 trekken we er met de hele
groep nog een dagje op uit naar de binnenspeeltuin, als traktatie voor onze communie. Wij kijken er
alvast naar uit!

Uit de school geklapt
6de Leerjaar 2014-2015

Zidan Ameryckx, Mathis Bogemans, Lisa Bonferraro, Noah Bouvy, Niels Dery,
Tuur Dieleman, Rebekka Ringoir, Liezl Kumps, Marthe Stevens, Janne Dierckx,
Janne Weyts, Juan Heiremans, Roos Wauters, Emma Van den Bruele, Dieter
Hemeryk, Ben Vandevoorde, Helena Verhulst
Bedankt voor de leuke klasmomenten!

Uit de school geklapt

Uit de school geklapt
Het 6de leerjaar beleefde een laatste betoverd jaar in de knipoog, hierbij de momenten van hun hele
schoolcarrière waar zij naar terug zouden toveren…

Als ik kon toveren…

Toverde ik dat we met de hele klas nog eens op sneeuwklassen konden gaan. (Zidan)
Toverde ik dat al die boze dagen weg waren. (Tuur)

Toverde ik dat het alle jaren
sneeuwklassen was en dat het
veel langer zou duren. (Ben)

Dat ik alle leuke uitstappen nog eens
zou mogen herbeleven. (Niels)
Zou ik even terug naar het 4de leerjaar gaan om nog eens het dagje plopsaland herbeleven!  (Roos)
Dan zou ik het liefst de dag waar we zijn gaan
schaatsen en naar freebirds zijn gaan kijken.
Dat was een super dag. (Rebekka)

(Ben)
(Mathis)

herbeleven!  (Roos)
(Ben)

Zou ik alle leuke momenten opnieuw beleven. (Marthe)

de allereerste keer met iedereen kon kennismaken.
(Mathis)
Toverde ik dat we elke week op schoolreis naar een pretpark
konden gaan! (Noah)
(Janne W)
(Mathis)
Dan draaide ik de klok nog even teug totsneeuwklassen.
in het 1ste, die tijd
wil ik nog eens beleven! (Janne D)
(Liezl)
de allereerste keer met iedereen kon kennismaken.
(Janne
kijken. Dat was
eenW)
super dag. (Rebekka)
sneeuwklassen. (Liezl)

herbeleven!  (Roos)

kijken. Dat was een super dag. (Rebekka)(Ben)
herbeleven!  (Roos)
Dan zou ik graag
(Ben) nog even
blijven en voor de derde
(Mathis)
keer mee gaan
op
sneeuwklassen. (Liezl)

(Mathis)
Dan zou ik de Spaanse creadag van in het
2de opnieuw willen beleven. (Emma)

kijken.
Dat was
eenwe
super
Toverde
ik dat
nog eens een knipoog-WK konden doen! (Dieter)
dag. (Rebekka)
(Janne D)
herbeleven!  (Roos)
de allereerste keer met iedereen kon kennismaken. (Janne W)

Oudercomité
Hallo iedereen
Het oudercomité van de Knipoog bestaat al meer dan twintig jaar en is een groep van enthousiaste
ouders met een grote interesse voor het schoolgebeuren.
De missie van ons oudercomité is ambassadeur zijn van alle ouders van de school. Op deze manier
willen wij ons steentje bijdragen tot een betere levenssfeer van de kinderen en van de school. Het
is geenszins de bedoeling van het oudercomité om louter als financiële ondersteuning van de school
te fungeren.
De vijf pijlers van het oudercomité zijn:
1.
2.

3.

4.

5.

Meedenken en overleggen: Het oudercomité kan meedenken met, overleggen met en
adviseren aan de directie en het leerkrachtenteam.
Communiceren: Het oudercomité kan voor het schoolteam een bijkomend communicatiemiddel
zijn en omgekeerd kan het schoolteam via het oudercomité goed op de hoogte gebracht worden
van wat leeft bij ouders aan zorgen en aan suggesties voor verbetering van het algemeen welzijn
van de kinderen. Het oudercomité is tevens alom vertegenwoordigd en altijd bereikbaar via
mail, telefonisch, en aanspreekbaar aan de schoolpoort en op tal van activiteiten van de school.
Ontmoeten en activiteiten: Het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders
van de school elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden zijn de recepties van de communies, de
ontvangst van de Sneeuwklassen, infoavond “Leren leren”, …
Ondersteunen: Het oudercomité ondersteunt de werking van de school. Dit gebeurt op
verschillende manieren: door klusjes op te nemen (bv. karweiendag, …) of door financiële steun
te geven aan de school. Voorbeelden van financiële steun zijn: schoolbanken op de speelplaats,
inrichting van de speeltuin achteraan, …
Informeren: Het oudercomité probeert alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden
over haar plannen o.a. via onze eigen Facebookpagina.
Wie interesse heeft om
lid te worden van deze
toffe
bende,
kan
vrijblijvend langskomen
en de sfeer opsnuiven.
Iedereen is van harte
welkom!

Oudercomité
Dit jaar heeft het oudercomité dankzij jullie steun het volgende kunnen realiseren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De komst van de Sint en de Piet,
tutti frutti,
de superleuke, creatieve Paasdag,
de installatie van de Smart-boards + de bordboeken in 3de en 4de,
een klasbudget zodat de juffen extra leuke activiteiten kunnen organiseren in de klas,
nieuwe picknick tafels,
een supertoffe receptie voor L2 en L6 samen met een keicoole klasactiviteit,
een spetterend schoolfeest!
Mee sponsoren in nieuwe bankjes voor het 1ste leerjaar

Dank jullie wel voor ons te steunen!

Tot binnenkort,

Sarah De Ridder - oc.de.knipoog.mazenzele@gmail.com
Voorzitter Oudercomité De Knipoog

Wist je dat…

… Mazenzele dit jaar ‘Dorp in de kijker’ is?
Op zaterdag 7 maart werd in Sint-Pieterskerk in
Mazenzele “ Dorp in de Kijker” geopend met liederen en
gedichten over Mazenzele, een uiteenzetting over de
geschiedenis
van
Mazenzele
en
gelegenheidstoespraken.

Tevens konden onze kinderen genieten van de fototentoonstelling in de kerk.
De Knipoog, 12+ jeugdwerking, KVLV en Landelijke Gilde organiseerden een verlichte
avondwandeling op 25 april met als thema heksen en tovenaars. Een snoer van 5000
theelichtjes, de sterrenhemel en de avondgeluiden zorgden voor een unieke ervaring.
Het standbeeld aan onze school en de aangeplante kerselaar illustreert het rijke verleden
van Mazenzele en het Pajottenland als kersen- en fruitstreek.
Er volgt nog de jaarlijkse rommelmarkt en in augustus wordt er een heus doolhof geopend.

En wist je ook nog dat …
 De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar meededen aan de poëziewedstrijd van VTB
cultuur te Opwijk.
o Deze leerlingen vielen in de prijzen: Emmanuel Muluwayi Kamo (3de), Maxim
Van de Veken (3de), Febe De Vylder (3de), Martha Lodens (3de), Emeline
Vermeiren (3de), Febe Van Buggenhout (3de), Wannes Weyts (3de), Cosette
Geldhof (3de), Thor Moens (3de), Maarit Moens (4de), Viktor Van De Voorde
(4de), Tibo Van Cutsem (4de), Maarten Vanderveken (4de)
 we alle leesmama’s, leespapa’s, leesoma’s, leesopa’s bedanken voor hun inzet om er
voor de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar een tof leesmoment van te maken.
 we ook een hartelijk dankjewel zeggen aan iedereen die voor vervoer zorgde voor
onze kinderen. Dankzij hen konden we deelnemen aan toffe activiteiten die anders
niet mogelijk waren door de hoge kostprijs van de bus.

Wist je dat…
 we door deel te nemen aan de koffiestop geld inzamelden voor de actie van
Broederlijk delen. Bedankt.

 de leerlingen van het 6de leerjaar meededen aan de Junior Journalistenwedstrijd.
o Deze leerlingen vielen in de prijzen: Marthe Stevens, Emma Van den Bruele
Tuur Dieleman, Julie Peysmans, Babette Van Der Leenen

 De tweede graad nieuwe digiborden kreeg. Ook een dikke dankjewel aan ons
oudercomité voor de aankoop van de bijhorende bordboeken.

 de paascreadag een superleuke dag was voor onze kinderen
van de lagere school. Bedankt oudercomité voor de aankoop
van het materiaal.
 de leerlingen van de leerlingenraad ons speelplein verfraaiden.
 het oudercomité van Mazenzele en Droeshout op 30 mei een BBQ met kinderfuif
organiseerde.
 de leerlingen van de 2de graad knutselden voor de zomerhappening te Opwijk.
 Mazenzele dit jaar “Dorp in de kijker” is. Er werden en worden nog heel wat
activiteiten georganiseerd.

Tijd voor Wetenschap

Dit jaar liepen er op onze school echte wetenschappers
rond.
Misschien is dit wel een ideetje om de dode momenten
in te vullen tijdens de vakantie.
Ga alvast een kijkje nemen op volgende websites en tover jullie woonkamer om
tot een echt laboratorium.

www.proefjes.nl

www.zozitdat.nl

VEEL PLEZIER!

Nepal
De derdeklassers zetten zich in voor Nepal
Verslag van een ouder

O

p de kinderfuif van de Knipoog en De Lettertuin (30 mei) was er een speciaal
standje! Er werden koekjes verkocht voor de slachtoffers van de aardbeving
in Nepal. Juffrouw Karin bracht dit thema ter sprake in de les en daardoor kwamen
enkele meisje van het 3de leerjaar (Martha, Tinne en Cosette) op het idee om koekjes te
bakken en te verkopen voor het goede doel. Deze 3 meisjes maakten alle kindjes van hun
klas enthousiast om koekjes, wafeltjes, cupcakes en muffins te bakken en hadden een
standje op de kinderfuif van het oudercomité. Eén zakje vol artisanale koekjes was 5 euro en
1 grote muffin, 1 euro. In totaal bracht dit 500,2 euro op!!!! De vraag was dan of we
dit op het 12-12 nummer zouden storten of rechtstreeks aan een organisatie zouden
doorstorten. Toevallig vertrok V-med op 5 juni naar het rampgebied. Vorig jaar ging de
moeder van Martha mee op humanitaire missie naar de Filippijnen met V-med. Daarom
besloten de meisjes om het geld aan deze organisatie te bezorgen.
Het V-med-team bestaat uit leden van het UZA (artsen en verpleegkundigen) en andere
ziekenhuizen, aangevuld met brandweer / politie / logistieke medewerkers voor de
logistieke ondersteuning. Het team is gericht op snelle interventies bij rampen waar eerste
medische hulpverlening van groot belang is. Wat artsen en verpleegkundigen daar als taak
hebben, kunnen jullie vast wel bedenken.
Maar een gebouw klaarstomen om er te kunnen werken, waterputten terug operationeel
krijgen, bedjes timmeren en krukken knutselen: dat is het werk van de technische ploeg. De
belangrijkste troef van dit team is dat een missie zo snel mogelijk op poten wordt gezet,
maar dat er steeds een teamlid is met kennis van de lokale situatie. Dit is meestal een
immigrant uit het rampgebied die in België woont. Familie of vrienden die nog ter plaatse
wonen, zijn een belangrijke bron van informatie. Deze mensen kennen de wegen naar
verder gelegen en moeilijker bereikbare gebieden en de lokale initiatieven die moeten en
kunnen ondersteund worden. V-med is een relatief kleine en dus flexibele organisatie en
bestaat enkel uit vrijwillige teamleden. De teamleden nemen vakantie ( en voor
Dr. Beaucourt is dit de invulling van zijn pensioen ) en worden niet bezoldigd, maar de
kosten van de reis en het leven ter plaatse worden door de organisatie vergoed. V-med is
een organisatie die gesteund wordt door de Vlaamse Overheid in tegenstelling tot het meer
gekende B-fast.

Nepal

Jullie kunnen de verwezenlijkingen in Nepal volgen via de site www.v-med.be.

PROFICIAT aan alle bakkertjes, inpakkertjes, verkopers, mama’s en papa's, … en ook dank
aan Juf Karin, Meester Christoph en het oudercomité!

Interview

Helpen maakt gelukkig!
… besluit na een interview met Ingrid & Johan
Midden juni, keuvelend met 2 sympathieke, enthousiaste gesprekspartners onder een
laatavondzonnetje op een Mazenzeels terrasje… het kan erger…
Door iedereen gekend als het koppel dat in weer en wind klaar staat om te helpen: Ingrid en
Johan. Beiden zetten eind dit schooljaar een punt achter hun ’schoolcarrière’ bij De Knipoog.
Tijd om even stil te staan.
Hoe het begon ? (Vraag ik eerst aan Ingrid)
Voordat Ingrid deel uitmaakte van de werkgroep van Het Brugske, was ze al betrokken bij de
realisatie van een ’simpel’ A4ke met informatie over wat er door het Oudercomité werd
beslist en uitgevoerd, dat twee keer per jaar in de boekentas van de scholieren belandde en
zo zijn weg vond naar de ouders. Toen Het Brugske versterking zocht voor de lay-out,
besloot Ingrid haar schouders onder dit initiatief te zetten en alles, lay-out matig, in een
mooi kleedje te stoppen. Ze nam afscheid van het Oudercomité om hier met volle goesting
in te vliegen.
Vanwaar de goesting?
Ingrid vindt het belangrijk om sociaal geëngageerd door het leven te stappen. Naast het feit
dat het ook wel eens plezant is om achter de veren van de juffen te zitten om hun teksten op
tijd binnen te krijgen ;-) Die wilden er immers altijd de laatste fotokes en nieuwtjes in.
Over welke kwaliteiten moet zo’n lay-out bolleboos beschikken? (Vroeg ik me ook af)
Daar volgt snel repliek op: communicatief zijn, overweg kunnen met computer en, het
belangrijkste: een directe hulplijn binnen handbereik hebben (in dit geval onder de vorm van
een bereidwillige echtgenoot die de nodige ’shortcuts’ kent ;-) heb ik al snel door.
Het Brugske is over de jaren heen niet zo erg veranderd. De klassiekers bleven: Wist je dat?
Vakantiedagen, Uit de school geklapt. Een pedagogisch stukje (de dag van vandaag je kroost
opvoeden kan een hele uitdaging zijn) en de spelletjeshoek kwamen er bij.
Wat zal je bijblijven?
De vergaderingen, waardoor je in contact komt met andere mensen, die je niet zo direct aan
de schoolpoort ontmoet. Ook het plezante om als eerste, in sneak preview, alle ingestuurde
informatie te lezen. Eigenlijk kom je zo iets te weten, voor het 'in de gazet’ staat ;-)
En Johan? Hoe is hij bij het Oudercomité beland?
Het valt me, ook uit eerdere gesprekken, op, dat mensen vaak per toeval in mooie dingen
’rollen’. Zo ook met Johan. Hij nam op een gegeven moment Ingrids plaats in in het
Oudercomité en werd al snel tot Voorzitter verkozen.

Interview
Wat is de taak van een Voorzitter?
Binnen De Knipoog leidt een voorzitter de tweemaandelijkse vergaderingen.
Als het moet, hakt hij knopen door, maar volgens Johan is het nooit zo ver gekomen.
Besluiten werden altijd in groep genomen. Daarnaast zorgt een Voorzitter ook voor de
coördinatie tussen school en Oudercomité. Voor het regelen van bepaalde aankopen,
bijvoorbeeld.
Man zkt. soc. netw.
Volgens Johan is het deel uitmaken van een schoolgemeenschap dé ideale manier om, niet
’van hier’ zijnde, mensen te leren kennen. Dat is gelijk ook wat hij het meeste gaat missen:
de toffe bende om samen mee de handen uit de mouwen te steken. Johan kreeg al die tijd
ook meer terug dan hij gaf. Het plezier om de kinderen te zien spelen met een voetbalgoal,
aangekocht door het Oudercomité, was enorm groot.
Het wordt duidelijk dat zowel Johan als Ingrid heel sociaal geëngageerd door het leven gaan.
En als je je engageert, dan doe je dat ook voor de volle 100 %, zegt Johan. Vandaar dat hij
ook altijd in de buurt was op momenten dat er iets georganiseerd, aangesloten, gebouwd,
gesnoeid, geschilderd, opengebroken, opgekuist of gerepareerd diende te worden.
Hij blijft met trots en plezier terugkijken op de organisatie van het Halloweenbuffet, dat
tevens een (succesvol) nieuw jasje kreeg. En nu nog blinken zijn ogen wanneer hij vertelt
over het boren van gaten in een muur en uitkomen in een beerput.
Ik zou bijna vergeten te vermelden dat Johan ook jaren lid is geweest van het
Bestuurscomité (om dit jaar te eindigen als meewerkend lid van het Oudercomité), waarin
hij voor het overgrote deel van zijn tijd veel energie en geduld stopte in het goedgekeurd
krijgen van het bouwdossier. Ik ken niks van administratieve procedures, maar aan de
woorden van Johan te horen lijkt me dit toch een hele uitdaging. Ik stel voor dat iemand
Johan nu al op de lijst van genodigden zet om samen een pint (of Limoncello) te drinken op
het moment dat de goedkeuring binnen is. Foto’s daarvan komen dan wel in Het Brugske ;-)
Het zwarte gat?
Dat staat niet in Johan’s woordenboek. Pizza’s bakken wel. Lijkt me ook een sociaal
geëngageerde activiteit: mensen laten genieten van lekker eten. En zo vinden Ingrid en
Johan mekaar ook terug. Hij achter de oven, zij achter de schermen, alles in goede banen
leidend voor Boetik Artistik.

Ingrid en Johan: van harte bedankt voor de jaren van 100 % inzet voor onze
school. Het ga jullie goed!
Vanwege alle leerkrachten, directie, peuters, kleuters, ouders en grootouders van De
Knipoog.

Belangrijke data

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Dinsdag 1 september 2015
2. Vrije dagen van het eerste trimester
Pedagogische studiedag:
VRIJDAG 2 OKTOBER 2015
Facultatieve verlofdag:

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015

Herfstvakantie:

VAN MAANDAG 2 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 8 NOVEMBER 2015

Wapenstilstand:

WOENSDAG 11 NOVEMBER 2015

3. Kerstvakantie
VAN MAANDAG 21 DECEMBER 2015 TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2016
4. 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

5. Paasvakantie
VAN MAANDAG 28 MAART 2016 TOT EN MET ZONDAG 10 APRIL 2016
6. 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

7. De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2016

Belangrijke data

Schoolfotograaf:

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

Sint:

VRIJDAG 4 DECEMBER 2015

Sneeuwklassen:

ZATERDAG 6 FEBRUARI TOT ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016

Eetfestijn:

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 FEBRUARI 2016

Inschrijvingen nieuwe lln:

DINSDAG 2 MAART 2016

Eerste communie:

ZONDAG 1 MEI 2016

Vormsel

ZATERDAG 23 APRIL 2016

BEZOEK ZEKER OOK EENS ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!
WWW.DE-KNIPOOG.BE

Wedstrijd
Trek je tovenaarskledij aan en maak een originele foto

Typ onder de foto deze zin en vul hem aan:

Als ik kon toveren dan…
Stuur de foto door naar schooldroeshoutmazenzele@hotmail.be
Misschien win jij dan deze leuke goocheldoos!!!

(Winnaar wordt bekend gemaakt op 1 september)

Cultuur
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 film tijdens een natte zomerdag? Lees dan
vooral verder want hierna volgt een selectie van de beste boeken, films, apps en musea rond ons
jaarthema ‘Als ik kon toveren’?

Kleuters
De onhandige tovenaar | Marleen van Lanen
Er was eens... een onhandige tovenaar. Iedere keer
dat hij met zijn toverstokje zwaaide, ging er iets mis.
Zijn goudvis veranderde in een grote kat en zijn
boterham met kaas werd per ongeluk een
worteltjestaart. De onhandige tovenaar werd er maar
verdrietig van. Maar op een dag viel er iets uit de
lucht…
Slimme Lotje| Lieve Baeten
Lotje vindt een kleine koffer voor haar deur. Met haar allerbeste toverspreuk krijgt
ze de koffer niet open. Lotje zoekt hulp. De dokterheks in het ziekenhuis vertelt
Lotje dat de koffer 'de Kleine Koffer voor Grote Heksen' is. In het Heksenstation
weet de Reisheks haar net hetzelfde te vertellen: 'Dit is de Kleine Koffer voor de
Grote Heksen'. Dan denken Lotje en Poes heel diep na. Uiteindelijk slaagt ze erin de koffer open te
toveren en ze vindt een brief. Lotje wil weten wie de brief geschreven heeft. Ze vliegt naar de grote
heksenschool. En in de Grote Heksenschool verneemt Lotje dat ze de eerste Heksenproef met succes
uitgevoerd heeft en dat ze nu een echte Grote Heks is. Maar dat wist Lotje allang...

Vanaf 6 jaar
Pinkeltje en de boze tovenaar | Suzanne Braam
Pinkeltje, een mannetje niet groter dan je pink, is
te herkennen aan zijn witte baard en zijn blauwe
puntmuts. Hij woont in Pinkeltjesland. Daar
woonde ooit ook een goede tovenaar, Tirandu. Zijn
zoon was een slechterik, die zijn eigen vader
betoverde. Daarna werd de jongen een boze
tovenaar en de schrik van heel Pinkeltjesland. Op
een dag waagt Pinkeltje zich in het betoverde bos.
Samen met Mierepiet en Torrelor lukt het hem het
toverboek weg te halen uit het huis van de boze
tovenaar. Nu kan Pinkeltje leren toveren. Als de
zoon van de koning ontvoerd wordt, gaat Pinkeltje,
gewapend met een toverzwaard, opnieuw naar het
betoverde bos. Zal het hem lukken de boze
tovenaar voorgoed te verslaan? En wat is het
geheim van de raadselachtige toverkogel? …

Mijn vader is een tovenaar | Marion van de Coolwijk
Jorg schaamt zich voor zijn
vader. En hij mist zijn moeder
vreselijk. Op school vertelt hij zo
min mogelijk over zijn ouders.
Waarom zou hij? Gewone
mensen begrijpen het toch niet.
Maar
Marjolein
is
heel
nieuwsgierig. Ze vermoedt iets
en sluit vriendschap met Jorg. Ze
ontdekt zijn vreselijke geheim.
Dan maakt Jorg een grote fout...

Cultuur
Vanaf 9 jaar
Handboek Tovenaar, Hoe Word Ik Een Echte | M. Clibbon
Sommige tovenaars zijn jong en knap. Sommigen zijn oud en hebben een lange baard.
Maar alle tovenaars zijn slim en bazig en ze houden ervan zich uit te sloven en op te
vallen. Daarom hebben ze ook zulke rare kleren aan. Als je een tovenaar wilt worden,
vind je alle informatie om je op weg te helpen in dit handboek.
De Kronieken van Narnia - Het neefje van de tovenaar |C.S. Lewis
Op een dag gaat Digory met zijn buurmeisje Polly op ontdekkingstocht in het grote huis. Hij woont daar
met zijn zieke moeder en zijn oom en tante. Per ongeluk ontdekken ze een geheime gang, die naar de
kamer van oom Andrew leidt. Dan begint liet grootste avontuur van hun leven. Oom Andrew is een
tovenaar en hij wil zijn kunsten wel eens op Digory en Polly uitproberen. Hij tovert ze weg naar vreemde
werelden. Uiteindelijk komen ze in Narnia terecht. Daar maken ze mee hoe de eerste koning en koningin
gekroond worden, en hoe de leeuw Aslan de dieren leert praten. Maar ze hebben ook tegen hun zin de
slechte koningin jadis wakker gemaakt en naar Narnia meegenomen. Zal het hun lukken om dat grote
kwaad weer goed te maken. En zal Digory’s moeder, van wie hij zoveel houdt, misschien met hulp van
Aslan weer beter worden?

Web of the witch (2003)
Een klein Indisch dorpje beeft van angst voor de heks die in haar
akelige heksenhuis aan de rand van het dorp woont. Indringers
betovert ze in een geit, een hond of een ander dier. In het dorp
wonen Munni en Chunni, een koddige tweeling: uiterlijk elkanders
evenbeeld maar zo verschillend van karakter. Munni is braaf en
eerlijk; de brutale Chunni zit vol ondeugende streken. Vooral met
Kallu, de kippenslachter, ligt ze overhoop. Wanneer Munni op een
dag in een kip wordt betoverd, sluit haar zus een gevaarlijk deal met
de heks: als losgeld moet ze 100 kippen betalen. De situatie dwingt Chunni tot leugens en listen. En 's
nachts moet ze op rooftocht kippen stelen! Maar ook de kippenslachter ligt op de loer... Met de heks én
Kallu op de hielen en het leven van haar zus in gevaar, wordt het voor Chunni héél moeilijk om haar
opdracht tot een goed einde te brengen.

Films

Heksen bestaan niet (2014)
Elke volle maan komen vijf Sterrenheksen bijeen, die de wereld
behoeden tegen het kwaad. Concuela, één van de vijf heksen, heeft
echter slechte bedoelingen. De heksenraad verbant haar, maar
daarmee is de cirkel van vijf verbroken. Een magisch amulet wordt
geactiveerd om zo een nieuwe Sterrenheks te vinden. Het spoor leidt
naar het meisje Katie, bij wie in de buurt altijd onverklaarbare
gebeurtenissen plaatsvinden. Op haar dertiende verjaardag krijgt
ze het mooie amulet cadeau en zo wordt haar magische gave versterkt.
Samen met haar beste vriend Roy ontdekt Katie hoe ver haar krachten
gaan. Zangeres Aliyah Kolf speelt de hoofdrol in deze magische
familiefilm. Ze zong de titelsong: 'Champion'.

Cultuur
Museum Illuseum - http://www.illuseum.be/ - Gent
Het Illuseum biedt u een staalkaart van optische illusies. Meer dan
200 voorbeelden van illusie wachten u op. Het museum is niet
groot, twee zalen, maar wel tjokvol! Een zondags bezoek
neemt al gauw een dik uur in beslag, al kunt u best langer
bezig zijn. Het is er gezellig, een beetje rommelig misschien,
met oog voor originaliteit en variatie. De kracht van het
Illuseum is dat zoveel getoond kan worden op zo'n beperkte
ruimte.
Museum De Heksenwaag - http://www.heksenwaag.nl/ – Nederland
Museum rond heksen. Bezoekadres: Leeuweringerstraat 2, 3421 AC Oudewater

APPS
 Timo en het toverstokje (gratis in Google Play)
 Anton kan toveren (2,99 euro in iTunes)
 Heks Escape-avontuur (gratis in Google Play)

Vakantietips
Wat is er tijdens de grote vakantie in Mazenzele te doen?



Het eerste weekend van augustus is er de jaarlijkse kermis!

Kermis in Mazel betekent: jaarmarkt, eendjes vissen, in de botsauto’s, wandelzoektocht, meerdere
gezellige terrasjes, fuif, wielerwedstrijd, sport, ... De eerste activiteiten beginnen al op donderdag 30
juni en we feesten door tot maandagavond. Meer info vind je op de affiche gemaakt door Daniel
Junius, organisatie: kermis comité Mazenzele.



Op zondag 30 augustus is er een groot dorpsfeest georganiseerd door de Landelijke Gilde.

Het start met een ochtendwandeling met opening van een nieuw wandelpad. Daarna ontbijt met
spek en eieren. Doorlopend is er een programma met Mazelse verenigingen: volksdans, initiatie
boogschieten, kubb, petanque, luchtballon, rondrit met huifkar en met oude tractoren, vliegend
tapijt, stroberg, tentoonstelling neerhofdieren, koers op rollen, animatie door een plaatselijke
zanger, barbecue, picknick, ...



Op zaterdag 3 oktober is er Maïsfuif

Afsluiter van dorp in de kijker georganiseerd door de Landelijke Gilde met muziekgroepjes van eigen
bodem, vuur, verlichting, kraampjes, ...
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