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‘t Brugske
Voorwoord
Dag leerling, mama, papa, oma en opa of toevallige lezer van dit Brugske,
Eind juni betekent steevast dat er een Brugske in jullie bus valt. Dit Brugske staat alvast boordevol
fijne herinneringen van het afgelopen tweede en derde trimester.
Een volledig jaar werd er gewerkt rond kunst en muzische opvoeding, met als apotheose ons
schoolfeest ‘een jaartje om in te kaderen’. We kunnen alvast stellen dat dit jaarthema een positieve
invloed heeft gehad op zowel leerlingen als leerkrachten. Door gebruik te maken van het thema
kunst, bekijken onze leerlingen kunst op een positievere manier dan ervoor. De kennis over en de
goesting in kunst verhoogde aanzienlijk. Mede door het jeugdig enthousiasme van ons knipoogteam
en de vereniging Start with art, die van onze school een echt museum maakte, leerden leerlingen op
een speelse manier over kunstenaars van alle tijden en kunstenaars van over elk continent. In
workshops gingen ze zelf aan de slag en leerden ze knepen van het vak zoals Vincent Van Gogh,
Picasso, Rousseau, Monet, … het zelf zouden doen. Oefening baart kunst. Dit kon men op het
schoolfeest bewonderen in ons Knipoogmuseum en ons kunstboetiekje.
Volgens de regels der kunst gaven onze leerlingen en leerkrachten het beste van zichzelf dit
schooljaar: skivakantie, muzische lessen, uitstappen, workshops, boeiende (en soms ook wel minder
boeiende) lessen, eerste communieviering, bezinningsmomenten, samen-vieren-momenten, … Ook
een speciale dank aan onze ouders, ons oudercomité en bestuurscomité is hier gepast. We kunnen
stellen dat de samenwerking, het respect, het verantwoordelijkheidsgevoel, de tolerantie en de
appreciatie dit schooljaar zeker is toegenomen.
Met veel kunst- en vliegwerk kunnen we nu met een gerust geweten de grote vakantie ingaan. We
wensen onze leerlingen en ouders een welverdiende vakantie toe, waar jullie de nodige energie
opdoen om er volgend schooljaar terug in te vliegen. Misschien vinden jullie de tijd om dit Brugske
op een ontspannende manier, ergens op één of ander terrasje onder de zon, te lezen. Maar of men
nu thuis zit, in de regen (hopelijk niet) of ergens op een tropisch eiland: geluk is de kunst een boeket
te maken van de bloemen waar je bij kunt.
Fijne vakantie!

‘t Brugske
Op bezoek bij…
… Oma Marianne en opa Gilbert
Iedereen kent Marianne en Gilbert wel als het
warme koppel achter de acties voor ALS. Maar
zij zijn meer dan dat. Zo zijn ze ook de trotse
ouders van juf Elke en Juf Isabel. Marianne
was vroeger leesmoeder en lid van het
oudercomité van de Knipoog. Zij zit ook in de
inrichtende macht van de Knipoog.

Zoals we weten heeft Marianne ALS, hoe gaan jullie daarmee om?
Het begon toen Marianne moeilijkheden kreeg met stappen. Pas na enkele maanden was de
diagnose gekend: “Ze heeft een moto neuron ziekte die ongeneeslijk is en waar geen medicatie voor
bestaat.” We gingen op zoek naar informatie en begeleiding die we in Leuven kregen/krijgen. Het
duurde 6 maand voor we de ziekte een plaats konden geven, daarna ging het beter. Sommige
mensen willen niet meer buitenkomen. Wij komen veel buiten, maar worden zo soms
geconfronteerd met verschillende gebreken/moeilijkheden om met een rolstoel op stap te gaan:
trottoir of dorpels die je niet op kan,... Wist je dat je met een rolstoel in geen enkele kerk in Opwijk
binnen kan zonder dat je zelf zorgt voor een hellend vlak? Alle dagen moeten we inleveren, stappen
deed ik eerst met hulp van een stok, daarna met een looprek, gevolgd door een gewone rolstoel die
nu vervangen is door een elektrische. Ik voel me opgesloten in mijn eigen lichaam, dit is
confronterend. Maar we blijven niet bij de pakken zitten en maken er het beste van.
Hoe ziet een doorsnee dag er bij jullie uit?
Om 6 uur sta ik (Gilbert) op, lees de krant en drink een tasje koffie. Rond 7u30 maak ik Marianne
wakker en doet ze oefeningen om haar spieren soepel te houden. Om 8 uur komt een verpleegster
haar wassen. Daarna is het tijd voor het ontbijt. In de voormiddag leest Marianne op de computer de
krant en volgt facebook of luistert naar muziek. Elke dag komt de zus van Marianne een halve dag
helpen. Ook de kinesist komt langs in de voormiddag. Na het middageten doet Marianne een
middagdutje. In de namiddag gaan we vaak eens wandelen. Na het avondeten kijken we wat tv als er
geen bezoek is. Vaak gaan we ook bij Ludwig, een buur, naar zijn duiven zien. Hij heeft zelfs gezorgd
voor een speciale oprit waar we met de rolstoel vlot op kunnen.
Jullie hebben het voorbije jaar verschillende scholen bezocht en vele verenigingen hebben een
actie ten voordele van ALS gedaan. Wat is jullie het meeste bijgebleven?
We haalden veel voldoening uit de bezoeken die we aan de scholen brachten. Ons doel was dat meer
mensen weten wat ALS is, dat is goed gelukt.
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Op bezoek bij…
Iedereen was zeer geboeid, we kregen gerichte vragen van de kinderen. Kinderen zijn spontaan en
dat maakte het ook zo leuk. Overal waar we nu kinderen van de bezochte scholen tegenkomen,
zwaaien ze. Voor vele kinderen, vooral daar waar onze kleinkinderen naar school gaan, zijn we nu
oma Marianne en opa Gilbert. Ook de spontane acties van de vele verenigingen deden ons deugd.
Hoewel we geen enkele vereniging hadden gevraagd om een actie te organiseren, hebben er vele dit
spontaan gedaan. Ook van de gemeente hebben we veel hulp gekregen bij het organiseren van de
benefiet.
Hoeveel hebben al deze acties samen opgebracht?
Veel, veel meer dan we ooit hadden durven hopen. Op 7 juni werd het exacte bedrag onthuld. Het is
meer dan € 41.000.
Al het geld dat jullie hebben ingezameld gaat naar ALS. Weten jullie waarvoor ze dat geld precies
gaan gebruiken?
Het geld gaat voor onderzoek gebruikt worden, dat hebben we gevraagd. Hopelijk wordt er ooit een
remedie gevonden.
We doen mee aan studies, ook zo kunnen we helpen.
Wat wens je de lezers van Het Brugske nog toe?
Marianne : Dat de mensen dagelijks moeten genieten van elkaar en van de kleine dingen.
Dat is mooi gezegd.
Bedankt Marianne en Gilbert voor de warme ontvangst!

Slothappening ALS

‘t Brugske
Uit de school geklapt

De knipoog prinsen met de echte prins carnaval Hannes
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Uit de school geklapt

‘t Brugske
Uit de school geklapt

Piratenfeest 1ste graad

2de kleuterklas naar de pizzeria

4de lj naar Provinciehuis Leuven

Kronkeldiedoe sportdag
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Uit de school geklapt
1ste leerjaar krijgt les in gebarentaal

Pasen: eitjes rapen en paasontbijt
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Uit de school geklapt
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Uit de school geklapt

Kunstenaars aan het werk
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Uit de school geklapt

Een spetterend en kunstig schoolfeest als afsluiter
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Communie
Op zondag 1 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 en de papa’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
Eerste Communie. En natuurlijk ook van de receptie en feestjes achteraf .
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 21 juni ’16 trokken we er met de hele
groep nog een dagje op uit naar de binnenspeeltuin, als traktatie voor onze communie.

Enkele reacties van de communicantjes: De kerk was super mooi versierd! Dank je wel mama en
papa! De communie was kei-leuk! Ik vond het heel leuk om de liedjes te oefenen en te zingen. Ik was
nieuwsgierig naar het Jezusverhaal van Guido en het verhaal van de juffen . Ik vond het heel leuk om
de kinderen van Droeshout beter te leren kennen. Het zijn toffe!  ….
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Afscheid van het zesde
Beste zesdeklassers,
Eind juni zijn jullie klaar met ons, hupsakee, op naar het middelbaar…
We willen langs deze weg samen met jullie toch nog even terugblikken op jullie voorbije
schoolcarrière. Als kleine ukjes kwamen jullie toe bij de kleuters, sommigen een beetje
bedeesd, anderen vol overgave. Jullie groeiden op en werden stuk voor stuk prachtige jonge
mensen! Leef voluit, geniet en ga ervoor!
Heel veel succes vanwege de juffen en meesters van de Knipoog!
Een greep uit jullie schoolcarrière

‘t Brugske
Wist je dat…

Hé… Wist je dat…
 de leerlingen van het 6de leerjaar meededen aan de
Junior Journalistenwedstrijd van
het Davidsfonds Mazenzele. Deze leerlingen vielen in de
prijzen:
o Freya Van Den Bruele
o Babette Van Der Leenen
o Julie Peysman
 de leerlingen van de 2de graad knutselden voor de zomerhappening te Opwijk
 we alle leesmama’s, leespapa’s, leesoma’s en leesopa’s willen bedanken voor hun inzet.
Dankzij hen krijgen onze kinderen meer kansen om hun lezen te verbeteren. En je merkt dat
onze kinderen ook echt genieten van dit leesmomentje.

 Chris Van den Broeck (de mama van Babette uit het 6de leerjaar) ons team van ’t Brugske
verlaat. Hartelijk dank voor de vele jaren inzet. Het was aangenaam om met je samen te
werken. Het ga je goed in de toekomst.
 het oudercomité een echte Italiaanse avond met pasta geeft op 15 oktober 2016. Allen van
harte welkom!
 onze school €3.412 inzamelde ten voordele van ALS. Bedankt allemaal!

‘t Brugske
Wist je dat…
 we voor ons kunstproject echte kunstenaars op bezoek kregen:
o het team van” Start with art” die workshops kwamen geven in alle klassen
o Tamara Verdoodt om de kinderen van het 3de en 4de te leren werken met powertex
o Erik Bosman die alle kinderen van de lagere school de kneepjes van drama bijbracht
o organisatie “Spotters” die in het 5de en 6de een workshop Miro en een kleurenlabo
gaven
 de opbrengst van de kunstveiling gebruikt wordt voor de nieuwe school. Bedankt hoor! We
zamelden een bedrag van €1.950 in.
 Bedankt voor het verzamelen van al dat speelgoed. Dikke knuffel van Nasci VZW. (vanwege
Nicky, Aline, Lavina, Els en Silke)

 Zin om bij het oudercomité te komen? Mail naar oc.de.knipoog.mazenzele@gmail.com
 Er dit schooljaar weer wat kindjes geboren zijn:
o Loïc Gorlias : 10 januari 2016: broertje van Gilles (1ste kleuterklas)
o Manon Eliat-Eliat: 23 februari 2016: zusje van Laure (6de lj.) en Noah (4de lj.)
o Lucie Van Weverberg: 17 maart 2016: zusje van Staf (1ste kleuterklas), Alice (3de
kleuterklas) en Simon (2de lj.)
o Nelly en Natan: 18 mei 2016, zusje en broertje van Ruth Mpoyo Kitenge (6de
leerjaar)
o Finn Van den Broeck: 7 mei 2016: broertje van Lou (2de kleuterklas)
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Kersenwandeling
Op 23 februari 2016 hadden wij de eer om als eerste groep de kersenwandeling
te doen. We verschenen zelfs in de krant!

Het werd een zeer leuke maar natte dag… Lees even mee wat de kinderen
ervan vonden.
Vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over de kersenwandeling. Het begon allemaal met een mooie
ketting die bestond uit eten, zoals rozijnen. We moesten de ketting maken door te kijken naar een
papier op het bord. Die moesten we dan bijhouden. Het lukte niet bij iedereen maar gelukkig kregen
we hulp. Dan werden we in groepen verdeeld. Voor we gingen wandelen hebben we nog een toffe
foto getrokken aan het monument. Een paar groepen gingen al wandelen, de rest bleef om een
mooie kersentekening per 2 te maken. Hier hing ook een beloning aan vast. Toen we begonnen, was
de ketting van groot belang. Kwamen we rozijnen tegen dan moesten we rechtdoor gaan, anders
moesten we naar rechts. We kregen ook foto’s die we moesten zoeken. Na een tijdje wandelen stond
meester Christoph daar met lekkere warme chocomelk. Die hadden we allemaal snel op. Daarna
gingen we weer verder met onze opdracht. Dan kwamen we aan een lange weg vol met modder. Als
we er eindelijk door waren geraakt, moesten we op een bepaalde oppervlakte foto’s van dieren
zoeken en zoveel mogelijk sporen zoeken van het bestaan van dieren zoals: uitwerpselen, holen,
nesten. Daarna hebben we nog eventjes gewandeld. Toen we waren aangekomen, kregen we onze
beloning en dat waren lekkere kersjes en er was gelukkig nog chocomelk over. Dus ondanks het
slechte weer hebben we ons geamuseerd en kwamen we misschien thuis met een modderige broek.
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Sneeuwklassen

De leerlingen van het vijfde leerjaar gingen in februari voor de eerste keer
op sneeuwklassen. Ze kwamen moe maar gezond en heel enthousiast weer
thuis. Wat ze ervan vonden? Lees maar mee!
Tibo:

Op woensdagnamiddag speelden we in de sneeuw, dat vond ik echt
heel leuk!

Milan:

Het sneeuwballengevecht samen met de juffen en de skimoni’s was geweldig!

Lotte:

Onze bus had pech maar nu konden we om 1 uur ’s nachts tikkertje spelen op de
parking!

Viktor:

De ‘fun’ op de kamers was geweldig! Ook het sleeën in de sneeuw was super!

Femke:

We leerden achteruit skiën, nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. Ik ben zelfs niet
gevallen!

Linde:

De zelfgemaakte pizza was superlekker en smaakte geweldig na een dagje skiën!

Gust F:

Het sneeuwballengevecht was super, we hebben ook een sneeuwkamp gemaakt en
het sleeën was spannend door de schans die we maakten.

Toon:

Voor de eerste keer van de zwarte piste op de Schatzberg was suuuuuuuuupercool!

Selim:

Woensdag gingen we zwemmen, de glijbanen waren superleuk!

Emma:

Samen babbelen in de kamer, samen babbelen aan tafel, supergezellig!

Kobe:

Het spelen in de sneeuw was leuk. We bouwden een iglo en gleden met de sleetjes!

Ruben:

Ik had een superfijne kamergenoot, we stonden veel te vroeg op en maakten dan al
veel plezier!

Lisa:

De quiz was superfijn vooral het onderwerp artiesten en popsterren.

Freya:

Toen ik de eerste keer op de skilatten stond, had ik toch wel een beetje kriebels in
mijn buik.

Lize:

Gaan skiën met de klas was super! We hebben een sneeuwvrouw gemaakt: Jozefien!

Maarten:

Het zwemmen was superleuk, keicoole glijbanen met reuzebanden om in te zitten!

Mathias:

De avondactiviteiten waren heel leuk: knutselen, quiz, dansen…

Gust V:

Ik vond het heel leuk dat we de tweede dag al op de pannenkoekenlift mochten.

Jens:

Het skiën was heel leuk, we hebben veel plezier gemaakt toen we de lift moesten
nemen. Volgend jaar ga ik weer mee, het was supertof!

Yannick:

Voor het eerst op de pannenkoekenlift naar boven, ik had wel kriebels in mijn buik!
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Sint-Pietersgilde: 475 jaar
De Sint-Pietersgilde van Mazenzele wordt dit jaar 475 jaar. Deze bijzondere verjaardag wordt
uitgebreid gevierd op 1, 2 en 3 juli. Mazenzele wordt dan een echt ‘gildedorp’.
Op maandag 21 maart kwamen enkele gildebroeders en een gildezuster naar onze school. Aan de
leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar vertelden deze mensen enkele bijzonderheden
over het ontstaan, de betekenis en de gewoontes van de Sint-Pietersgilde. De leerlingen luisterden
heel geboeid naar deze interessante uiteenzetting. Na de voorstelling mochten enkele kinderen zelfs
de boog hanteren.
Met veel plezier maakten de leerlingen enkele tekeningen over de Sint-Pietersgilde. Deze tekeningen
worden in het ‘gildedorp’ tijdens het feestweekend opgehangen.
Uiteraard feliciteren we de Sint-Pietersgilde heel graag met deze speciale verjaardag! We wensen de
gilde nog heel veel succes toe.
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Wedstrijd
Maak je eigen kunstwerk van de Mona Lisa. Neem het blad uit het Brugske
met enkel het gezicht en de handen van de Mona Lisa. Werk het schilderij
af (bijvoorbeeld met wasco, stift, ecoline, …) Alles mag! Nadien decoreer je
de lijst (plakkertjes, glitterlijm, …) en plaats je deze rond het schilderij.
Geef dit kunstwerk af aan jouw klasjuf of mail (foto) door naar
schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com
Misschien win jij dan wel een spannende DVD!
De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 7 september.
De winnaar (Dries Cocquereaux) van onze vorige wedstrijd was alvast tevreden met de
twee gratis tickets voor het museum van natuurwetenschappen. Het kunstwerk heeft
alvast een mooie plaats gekregen in het bureau:

‘t Brugske
Belangrijke data
VERLOFDAGEN
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2016
2. Vrije dagen van het eerste trimester
Facultatieve verlofdag:
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016
Pedagogische studiedag:
VRIJDAG 14 OKTOBER 2016
Herfstvakantie:
VAN MAANDAG 31 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 6 NOVEMBER 2016
Wapenstilstand:
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016
Facultatieve verlofdag:
WOENSDAG 7 DECEMBER 2016
3. Kerstvakantie
VAN MAANDAG 26 DECEMBER 2016 TOT EN MET ZONDAG 8 JANUARI 2017
4. Vrije dagen van het tweede trimester
Pedagogische studiedag:
WOENSDAG 18 JANUARI 2017
Lokale verlofdag:
WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017
Krokusvakantie:
VAN MAANDAG 27 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG
5 MAART 2017
5. Paasvakantie
VAN MAANDAG 3 APRIL 2017 TOT EN MET ZONDAG 16 APRIL 2017
6. Vrije dagen van het derde trimester
Paasmaandag:
MAANDAG 17 APRIL 2017
Feest van de arbeid:
MAANDAG 1 MEI 2017
Lokale verlofdag:
WOENSDAG 24 MEI 2017
Hemelvaartsdag:
DONDERDAG 25 MEI 2017
Brugdag:
VRIJDAG 26 MEI 2017
Pinkstermaandag:
MAANDAG 5 JUNI 2017

ALLERLEI
Schoolfotograaf:
Scholenveldloop:
Verkeersweek:
Sint:
Eetfestijn:

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2016
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2016 (RESERVE 23/09)
MAANDAG 26 SEPTEMBER TOT EN MET VRIJDAG 30 SEPTEMBER
DINSDAG 6 DECEMBER 2016
ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 APRIL 2017
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Cultuur
Elk jaar doet de 2de graad van onze school mee aan de poëziewedstrijd van VTB-Opwijk. Dit jaar
mochten we gedichten schrijven met als thema “Op weg”. De kinderen lieten hun fantasie de vrije
loop en er vloeiden heel wat mooie gedichten uit hun pen.
Hieronder kunnen jullie de winnende gedichten van onze school lezen.

Op de maan

Dromenland

Ik ga naar de maan,

Ik ben op weg naar dromenland

dat is hier heel ver vandaan.

met mijn knuffel in mijn hand.

Ik ga met een raket en een astronautenpak.

Diep van binnen hoop ik dat het een goede droom wordt,

En wat neem ik mee? Een snack!

met geen vieze groenten op mijn bord.

Ik ben de eerste op de maan,
dat heb ik goed gedaan.

Aha, daar zie ik al de poort van dromenland

Ik wandel van ster naar ster,

en een klas met een vieze wand.

je ziet me al van ver.

Daar wil ik niet naartoe.

Ik zweefde rond

Ik ga veel liever naar een modderpoel met daarnaast een koe.

toen ik Jupiter vond.
Ik zie een marsmannetje,

Nee, naar die droom wil ik niet en naar die droom ook niet!

hij zit in een caravannetje.

Oh, daar zit een meisje met verdriet.

De ster geeft hem licht,

Die moet ik helpen.

zij schijnt in zijn gezicht.

Of kies ik de droom met de welpen.

Ik heb hier veel lol,
oh, kijk een wereldbol!

Ik weet het niet!

Die is klein,

De welpjes zijn schattig, maar het meisje heeft verdriet!

zou hij echt zo zijn?
Weet je wat! Ik kies het allebei,

Febe Van Buggenhout (4de lj.)

dan maak ik iedereen blij!
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Cultuur
Het leven en de dood

Nieuw Leven

Het leven en de dood,
die tussenstand is o zo groot.
Ooit is er iemand geboren,
maar op een dag is alles verloren.

Het is weer een nieuwe dag van mijn
leven
en ik ga van alles beleven.

Het leven,
duurt soms maar even.
Dan op een dag ga je dood.
Je kan dan de stukjes niet meer aan elkaar
kleven.
Geboren worden is altijd mooi!
Maar bij de dood lijkt het wel alsof je
opgesloten zit in een kooi.
Daar kan je

Want ik ga dansen en zingen
en op de trampoline springen.

Ik ga buiten spelen
en muziek laten afspelen.

nooit meer uit,

het is daar dat je leven sluit.
Thor Moens (4de lj.)

Naar de maan

Ik ben T.V. aan het kijken,
mama is aan het strijken.

Weet je waar ik naartoe wil gaan?

Maar morgen verander ik mijn leven,

Heel simpel: naar de maan!

nee, niet voor even.

Jaja, het kan.
Ik ga zo nu en dan!

Ik ga naar school toe

Ik ga dan door de sterren!

en leer daar goe!

Een echte ruimtereis, een verre!
Na die reis, van geluk een traan,
want ik was het eerste meisje op de maan!

Nu moet ik slapen
want ik begin te gapen!

Emeline Vermeiren (4de lj.)
Wannes Weyts (4de lj.)
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Cultuur

Mijn fantasiewereld
Naar een nieuw leven

Ik ben op weg naar de wereld van mijn
fantasie.

Ik wandel hand in hand

Zal ik even vertellen wat ik allemaal zie?

over het parelwitte strand.

Ik zie kindjes die samen spelen.

We wandelen samen naar een nieuw
leven
waar we kunnen zweven.

Mensen die echt alles delen.
Wat ik nog zie zijn huizen van snoep.

Ineens gaat hij weg!

Heel erg veel fietsers op de stoep.

Wat een pech!
Hij vindt het daar vast fijn.
Ik wou dat ik bij hem kon zijn.

Dat zie ik alleen in mijn zoetste dromen.
Zou jij met mij mee willen komen?

Ik loop verder naar de zon
op zoek naar een bron.

Verkeer

Martha Lodens (4de lj.)

Heile Coussement (4de lj.)

Veel auto’s,
Ergens op de weg,
Rekenen dat er geen verkeer is.
Ken je een snellere weg?
Eentje waar je snel kan rijden.
Eén zonder verkeer.
Reken dan maar dat ik die weg neem.
Max Pas (4de lj.)
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Vakantietips

Kleine pizza’s (+- 6 stuks)













Materialen
2 rollen kant-en-klare
pizzabodem
1 rode paprika
6 kerstomaatjes
100 gr mozzarella
2 champignons
2 schijfjes ananas
2 sneden hesp
Voor de saus
1 ui
1 blik tomatenblokjes
1 el oregano
peper en zout
olijfolie










middelen
afvalkom
kookpot
houten lepel
keukenmes
pollepel
oven
ovenwanten
kommetje

Werkwijze:
De tomatensaus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pel en hak de ui fijn
Bak ze glazig in 2 el olijfolie
Doe er de tomatenblokjes bij
Kruid met peper, zout en oregano
Laat 10 minuten sudderen
Mix de saus

De pizza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verwarm de oven voor op 200°c
Snij de kerstomaatjes in twee
Snij de paprika in reepjes en verwijder de pitjes
Borstel de champignons en snij ze in schijfjes
Snij de ananas in stukjes
Snij de hesp in blokjes
Snij de mozzarella in schijfjes
Ontrol de pizzabodems
Snij er aan de hand van een omgekeerd kommetje kleine pizzaatjes uit
Bestrijk de bodem met saus
Beleg de pizza naar keuze
Leg er plakjes mozzarella bovenop
Bek de pizzaatjes in de oven op een rooster gedurende 10-12 minuten

‘t Brugske
Slotwoord
Zeg eens JA !
Hoe begint een mens aan iets ?
Je schrijft je dochter in voor de eerste kleuterklas en merkt dat dit het begin is van loslaten en erop
vertrouwen dat ze in een goede, warme omgeving terechtkomt. En dat bleek ook zo te zijn in De
Knipoog. Je maakt je al eens zorgen, hebt behoefte aan een gesprek voor of na en merkt dat dat kan.
’s Morgens op de speelplaats zie je blije gezichten van leerkrachten die met goesting aan de dag
beginnen en je merkt dat dat inspireert.
En op één van die ochtenden (toen ik nog steevast stond te wachten aan de schoolpoort tot mijn
dochter de klas binnen was - herkenbaar, niet ;-) - spreekt juf Karin me aan. Ze zoekt extra mensen
om Het Brugske mee vorm te geven. Of ik daar geen zin voor heb ?
De eerste paar seconden denk je - ook herkenbaar, waarschijnlijk ;-) -’oei, drukke agenda, weinig
tijd’. Maar meer dan 5 seconden had ik toch ook niet nodig om te beseffen dat ik 1) graag schrijf en
2) toch ook wel iets wou terug ’geven’ aan die mensen die dagelijks zo goed voor mijn dochter aan
het zorgen waren.
’Graag !’, werd dus het antwoord. En zo begon mijn schrijfavontuur bij Het Brugske. Ik kwam er al
gauw achter dat tijd geen obstakel was. Je ontmoet mekaar een 4-tal keer op een schooljaar, ’s
avonds, bij een drankje, een koekje en een gezellige babbel om te bekijken wat ouders en
leerkrachten kan boeien. Taken worden vlot verdeeld in functie van wat je graag doet. En weet je ’s
anderendaags niet meer waarover het ging ? Geen nood, Juf Karin is een kei in verslagen maken ! Zij
dropt alles netjes in je mailbox.
Eigenlijk heb ik me de afgelopen jaren geweldig geamuseerd met de gesprekjes die ik had met
(nieuwe) juffen, meester Wilfried of afscheidnemende leden van het oudercomité. Elk gesprek heeft
me wel op één of andere manier geïnspireerd en blijft me bij. Je leert iemand ook eens van zijn of
haar ’andere kant’ kennen. En hebt een goed excuus om ’s avonds eens niet door te werken.
De jaren en de tijd bij Het Brugske en De Knipoog vlogen letterlijk voorbij. Het lijkt wel alsof ik mijn
dochter pas gisteren inschreef in de eerste kleuterklas, bij Juf Lieve, en haar volgende week onder de
vleugels van Juf Elke zie vliegen, richting middelbaar.
Mocht je één dezer door juf Karin aangesproken worden aan de schoolpoort, doe me een plezier en
zeg zonder twijfel JA. Je krijgt er zoveel warmte en dankbaarheid voor terug.
Het ga jullie nog lang goed bij Het Brugske !
Chris, mama van Babette

Prettige vakantie!

Coördinator: Karin De Landtsheer
Redactie: Katleen De Pauw, Liesbeth Van Biesen, Chris Van Den Broeck, Liselotte Van de
Perre, Katrien Rottiers, Karin De landtsheer, Christoph De Smedt, Riet Heremans
Vormgeving: Riet Heremans

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

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.

