
 

 

 

 

 

Editie – juni 2022

Als bomen vertellen  



 

Mensen zijn eigenlijk wat zoals bomen. We hebben onze wortels die onze thuishaven 

symboliseren, de waarden en normen die we van thuis uit meegekregen hebben. De stevige 

stam is wie we zijn als persoon. Soms met krassen en littekens uit het verleden, maar ook elk 

jaar een nieuw laagje. Takken waarmee we zo ver kunnen reiken als onze fantasie toelaat. We 

reiken daarmee alle kanten op: dingen uitproberen, ervaringen opdoen, bepaalde wegen die 

we inslaan. En net zoals een boom vruchten draagt, dragen wij ook de mensen om ons heen. 

Of laten we een vogeltje een nest op ons bouwen. We zijn dan een veilige thuishaven voor die 

vogeltjes, een plekje waar ze steeds naar terug kunnen keren.   

Mijn wortels liggen in Nijverseel. Ik ben de middelste van 3 kinderen en ben opgegroeid in een 

echte ‘volleybalfamilie’. Functioneren in team is mij dus niet onbekend. Mijn stam is wie ik 

ben: sportief, leergierig, creatief, zorgzaam. Maar mijn stam wordt ook gevormd door 

ervaringen die ik opdoe, de invloed van anderen op mijn ontwikkeling, het aangaan van 

nieuwe uitdagingen. Mijn takken reiken nu tot in de scholen van Mazenzele en Droeshout. Tot 

voor kort ‘onbekend terrein’ dat ik nu volop aan het ontdekken ben! Ik hoop dat de 

leerkrachten, kinderen en ouders hier hun weg vinden naar mijn takken. En dat ze – als ze daar 

nood aan hebben- een nestje kunnen bouwen op mij.   

Sarah  - pedagogisch directeur 

 

 

Voorwoord 



 

 

Mazenzele, het ‘witte dorp’ 

Vroeger stond Mazenzele bekend als het ‘witte dorp’, omwille van 

zijn vele kerselaars die in de lente in witte bloei stonden. Omdat 

die stilaan verdwenen, roept men nu op om opnieuw 

kersenbomen te planten in de tuin, om zo van Mazenzele opnieuw 

het witte dorp van weleer te maken. 

 

De oudste en de grootste 

Welke boom exact de oudste is, valt moeilijk vast te stellen, maar 

een den in Californië, een Pinus longaeva, wordt geschat wordt 

op… 5062 jaar!  

Wil je weten hoe oud die boom in jouw tuin of buurt is? Hier vind je een handig trucje: 

https://nl.wikihow.com/De-leeftijd-van-een-boom-bepalen 

Voor de grootste boom moet je ook in Californië zijn, hij werd in 2007 gemeten en men kwam 

toen aan maar liefst 115,8 meter! 

 

Geneeskundige kracht 

Zonder de schietwilg zouden we geen aspirines hebben. De werkzame stof (acetylsalicylzuur) 

van deze pilletjes wordt gewonnen uit de schors en al eeuwen gebruikt als koortswerend 

middel. Zelfs Hippocrates, de vader van de geneeskunde, raadde zijn patiënten al aan om op 

wilgenbast te kauwen tegen koorts. 

 

Een zieke boom? 

Wist je dat er ook boomchirurgen bestaan? Als mensen denken dat een boom niet goed meer 

groeit, ziek of dood is, dan komt de boomchirurg langs om te kijken wat er aan de hand is en 

hoe de boom kan hersteld worden. 

 

Klop klop… wie is daar? De specht! 

Spechten hakken een holte in een boom om er een nest te bouwen. Hoe zachter het hout, 

hoe makkelijker dat gaat. Zowel berk, grove den, populier als wilg en els zijn populair, en 

verder gaan spechten op bezoek bij elke zieke of dode boom. 

 

De ontdekking van de aantrekkingskracht 

De natuurkundige Newton ontdekte de aantrekkingskracht toen hij in 1666 een appel uit een 

boom zag vallen in de tuin van zijn landhuis in Engeland. De appelboom is ondertussen meer 

dan 350 jaar oud en staat er nog altijd! 

 

 

 

Weetjes over bomen 



Giftige bomen 

De Manchineel- of Manzanillaboom wordt beschouwd als de meest giftige boom ter wereld. 

Alle delen van deze boom zijn giftig en de boom kan zelfs het water via zijn bladeren 

vergiftigen. Hij komt veel voor in Midden-Amerika en het Caribisch gebied waaronder 

Curaçao, Bonaire en Aruba. De naam manzanilla betekent in het Spaans "appeltje", en dankt 

hij aan het uiterlijk van de vruchten. De appeltjes van deze boom zijn dus erg giftig. 

 

Regenboogbomen 

Er is een boom genaamd Rainbow Eucalyptus, met een schors met blauwe, oranje en 

kastanjebruine kleuren. Wanneer de kleuren in het zonlicht combineren, geven ze een mooi 

regenboogeffect. Deze veelkleurige boom groeit in New 

Britain, Nieuw-Guinea, Ceram, Sulawesi en Mindanao. 

 

Wat heeft een paddenstoel met een boom te maken? 

Iedereen kent de vliegenzwam, een paddenstoel met een rode 

hoed en witte stippen. Onder de grond zit de paddenstoel vast 

aan de boomwortels. Ze werken samen en delen stoffen met 

elkaar. De paddenstoel krijgt suikers van de boom en de boom 

vraagt daarvoor mineralen, vocht en bescherming terug. 

Vroeger dacht men dat de vliegenzwam alleen met de berk 

samenwerkte, maar tegenwoordig weten we dat ze dat ook 

doen met eik, beuk of lindebomen. 

 

 

Zou een boom alleen bij het licht van de maan kunnen leven? 

Nee, bomen kunnen niet zonder zonlicht leven. Bladeren zetten koolstofdioxide en water om 

in glucose en zuurstof, maar dit kan alleen indien ze genoeg zonlicht krijgen (fotosynthese). 

Stammen en takken groeien zelfs zodanig dat zoveel mogelijk bladeren zonlicht kunnen 

opvangen. Bomen die ver uit elkaar staan hebben daarom veel zijtakken. Bomen die dicht bij 

elkaar staan, groeien hoog in plaats van wijd en ze hebben alleen aan de bovenkant takken, 

want alleen daar krijgen de bladeren voldoende zonlicht. Vele bladeren veranderen trouwens 

overdag van richting om een optimale hoeveelheid zonlicht te kunnen opvangen. 

 

 

 

 

  



 

 

Muziek 

Djembé spelen 

Dansen en zingen 

Feestje bouwen in Afrika 

Muziek  

 

Elfje, 1e en 6e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

 

Armoede 

Arme streken 

Wij willen helpen 

Samen met de school 

Caprioolkinderen 

 

Elfje, 1e en 6e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

Afrika 

een continent 

veel wilde dieren 

mooie, vrolijke en kleurrijke kleren 

zon 

 

Elfje, 4e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

    

In Afrika zijn heel veel dieren!  

Ken je ze?  

Bil, de krokodil 

Baf, de giraf 

Keeuw, de leeuw 

Pang, de slang 

Nand, de olifant 

Doorn, de neushoorn 

Taart, het nijlpaard 

Koop, de antiloop 

Bena, de hyena 

Pogel, de struisvogel en 

Saap, de aap     1e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

De gedichtenboom 



In Afrika leven heel wat dieren,  

van olifanten tot mieren. 

Er zijn heel wat landen, 

waar vrouwen lopen met manden. 

Water is er niet in overvloed 

ze kunnen ook niet snel naar spoed. 

Kinderen zitten in grote klassen 

en moeten hun kleren in de rivier wassen. 

 

6e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

Afrika 

mooi continent 

de grootste dieren 

een heel andere levensstijl 

bijzonder! 

 

Elfje, 6e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

 

Afrika, dat vinden wij plezant 

Feesten doen ze hand in hand 

Roepen doen ze niet 

In plaats daarvan zingen ze een lied 

Koken doen ze ook heel goed 

Al halen ze water te voet 

 

2e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

 

Simba de leeuw doet een geeuw 

zijn kleur is geel. 

Koning blijft hij altijd  

van Afrika heeft hij geen spijt. 

Hij leeft hier al een lange tijd. 

De leeuw leeft in groep 

hij lust geen soep.  

Brullen kan hij luid, 

hij heeft dan een mooie buit en 

hij kust de bruid!         3de leerjaar, opdracht  

 

3de leerjaar, opdracht wandelzoektocht 
 



        

Een olifant is fijn maar niet klein! 

Een leeuw brult hard vanuit zijn hart. 

Een giraf is groot en ook bloot. 

Een struisvogel kan snel lopen daarom kan je hem niet kopen.  

Een stokstaartje leeft in de woestijn, daar zal nooit een boom 

zijn. 

Een vogelspin is klein maar hij zal nooit mijn vriendje zijn. 

Een krokodil is een reptiel want dat is zijn ziel. 

Afrika is fijn! 

Ik zou er willen zijn.  

        

3e leerjaar, opdracht wandelzoektocht 

 

 

 

In Afrika was er een slang,  

ze kroop in een boom 

en werd een beetje bang.  

Toen kwam er een giraf, 

die was een beetje laf. 

De leeuw brulde hard,  

de panter was zwart. 

Er was een tijger en die zei:  

‘Waar is mijn reiger?” 

Toen was er een wrattenzwijn 

en die had een lange snuit 

en het gedichtje was uit. 

 

3e leerjaar, opdracht wandelzoektocht  



 

 

 

Op zoek naar wat ontspanning in de vakantie met een boek: in, op en rond een boom, alles 

kan met deze boeken over… bomen! 

 

Jeugdboeken 

1. Het verborgen leven van bomen voor kinderen van 

Peter Wohlleben en Stefanie Reich 

Peter is een boswachter en kent bomen als geen ander. Slapen 

bomen ’s nachts? Kunnen ze met elkaar praten? En hoe werkt het 

Woud Wijde Web? Dit boek geeft je een kijkje in het verborgen 

leven van bomen. Wie dit 

verrassende boek leest, zal nooit 

meer op dezelfde manier naar 

bomen kijken! 

 

 

 

2. De waanzinnige boomhut van Andy Griffiths en Terry 

Denton 

Andy en Terry hebben een heel speciale boomhut gebouwd met 

onder andere een bowlingbaan, een zwembad vol met mensenetende haaien en een 

geheim laboratorium. Oorspronkelijk bestond de boomhut 

uit dertien verdiepingen en telkens worden er dertien 

verdiepingen bijgebouwd. Er zijn nu tien leesboeken 

vertaald. Daarnaast zijn er twee doeboeken en twee 

moppenboeken.  

 

 

3. De Eik was hier van Bibi Dumon Tak 

Bibi Dumon Tak schreef een boek over een boom die wat te 

vertellen heeft en die echt bestaat: een eik van bijna tweehonderd jaar oud. Vroeger stond hij 

tussen andere bomen midden in de natuur. Maar toen moest er een snelweg komen. Alleen 

die ene eik mocht blijven staan. Nu razen er elke dag duizenden auto’s langs hem heen. Elke 

pagina, elke zin en elk woord nodigt uit tot filosoferen.  

 

De boekenboom 



 

Volwassenen 

4. Het levensverhaal van de boom van David Suzuki en Wayne 

Grady. Het verhaal gaat over een douglasspar. Vanaf het moment 

dat er een zaadje uit de kegel in de aarde valt tot het moment – 

meer dan vijfhonderd jaar later – dat de boom op de grond in het 

bos ligt en leven geeft aan varens, mossen en de dolle kervel... 

terwijl zijn eigen leven ten einde loopt. Een ontroerend en leerzaam 

boek voor de echte natuurliefhebber. 

 

 

 

 

5. Schorshuiden van Annie Proulx 

Een grote Amerikaanse roman over het continent, zijn 

oorspronkelijke bewoners, zijn kolonisten en hun gecompliceerde 

relatie met de natuur. René en Charles, twee berooide jonge 

Fransen, emigreren in de zeventiende eeuw naar Nieuw-Frankrijk, 

op zoek naar een betere toekomst. Ze beginnen hun leven in Noord-

Amerika, beiden als lijfeigenen, en kappen de machtige bossen. Al 

snel lopen hun levens uiteen. 

 

 

 

 

6. De man die bomen plantte van Jean Giono  

Het boek vertelt het verhaal van Elisard Bouffier, die in zijn eentje, door 

eenvoudig te volharden in zijn streven, een heel bos plantte. Heeft deze 

man echt bestaan of leefde hij alleen in de fantasie van Jean Giono? In 

elk geval is het verhaal nog steeds springlevend en inspireert het velen 

om zelf een verschil te maken voor deze wereld. 

 

 

  



 

 

 

Hebben jullie kinderen na ‘Rock Mazel’ ook de 

festivalsmaak te pakken? Wij gingen op zoek naar enkele 

kindvriendelijke festivals, waar zowel jong als oud hun 

hartje kunnen ophalen. Er zijn zelfs al festivals voor de 

allerkleinsten. 

 

Wonderweekend is een feeëriek festival midden in de 

natuur voor heel het gezin. Je komt er terecht in de 

wondere wereld van theater, dans, muziek, 

kinderboeken,... en wie wil kan er zelfs overnachten in 

een kartonnen tent die je zelf mag versieren. Afspraak 

van 12 t/m 14 augustus in de Plantentuin te Meise. 

https://www.wonderweekend.be 

 

In Zaventem vind je het nieuwe tweejaarlijkse circusfestival Cirkerie. Van 24 t/m 26 juni kan 

je in park Mariadal terecht voor een hapje en een drankje, een gezellig ingerichte kinderhoek 

voor de allerkleinsten, swingende dj’s sets, spectaculaire vuuracts en komische 

circusoptredens uit binnen- en buitenland. 

https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/circusfestival/5587 

 

Ook wie in België blijft en richting de Belgische kust trekt, kan gerust een festivalletje 

meepikken.  Op zondag 10 juli vindt in de Aceg Wellington Hippodroom te Oostende de eerste 

editie van het Ostend Kids Festival plaats. Artiesten als K3, Camille en #LikeMe, ... zullen er 

optreden, maar je kan er ook Zumba volgen of genieten van de randactiviteiten zoals 

trampolines, kindergrime en springkastelen. 

https://ostendkidsfestival.be 

 

Ook in augustus rocken ze verder aan de Belgische kust. Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus 

is ‘Bredene Festivalt’ terug.  Zondag wordt een echte gezinsdag met animatie zoals grime, 

springkastelen, theather, steltenlopers,... Verder zijn er optredens van  de Ketnetband, 

Metejoor, Filip Kowlier en de Kreuners.  

https://www.bredenefestivalt.be 

 

Wie het tijdens de zomervakantie in juli en augustus te druk had om de rocksfeer op te snuiven 

kan van 9 t/m 11 september terecht bij de buren uit Asse voor de Hopduvelfeesten. Je kan er 

genieten van de optredens, maar ook een bezoek brengen aan het Hopdorp, deelnemen aan 

de jogging of op zondag gewoon genieten van al het moois van de hopduveltocht. 

https://www.hopduvel.be  

De festivalboom 

https://www.wonderweekend.be/
https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/circusfestival/5587
https://ostendkidsfestival.be/
https://www.bredenefestivalt.be/
https://www.bredenefestivalt.be/


 

 Rock Mazel 



 



  



 



 

 

We willen de kinderen en hun familie aan de hand van deze spelen meenemen op een grote 
reis. Door middel van activiteiten en spelletjes uit verschillende landen kunnen ze samen de 
wereld rond trekken en ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelen en activiteiten uit verschillende landen voor jong en oud 

Proeven van typische specialiteiten van de verschillende landen. 

Eerst willen we jullie typische specialiteiten uit bepaalde landen laten ontdekken.                                 
Om de beurt wordt iemand (of meerdere, zodat iedereen één keer kan proeven)                  
geblinddoekt die iets moet proeven. Daarna moet de groep proberen te raden bij welk land 
het hoort: chocolade (België), kaas (Nederland), croissant (Frankrijk), worst (Duitsland), 
spaghetti (Italië) en rijst (China). 

Vervolgens worden er activiteiten voorgesteld die typisch zijn voor een bepaald land. 

 

Spelen uit de verschillende werelddelen 



Chocoladespel van België 

Wat heb je nodig?  

• mes 

• vork 

• muts 

• handschoenen 

• sjaal 

• 1 pakje chocolade ingewikkeld in krantenpapier en vastgeplakt 

• een dobbelsteen  

Verloop: iedereen zit rond de tafel met de chocolade, mes, vork, muts, sjaal en handschoenen 
in het midden op de tafel. De eerste begint te gooien. Als je een 6 gooit mag je zo snel mogelijk 
de muts, sjaal en handschoenen aan doen en zo snel mogelijk het pak chocolade openmaken 
en opeten. Ondertussen gaat iedereen door met gooien. Als dan weer iemand een 6 gooit, 
moet de persoon die 'alle spullen' aan heeft, alles uitdoen en aan de persoon geven die 6 
gegooid heeft, enzovoort... Wie uiteindelijk het laatste stukje chocolade opeet, heeft 
gewonnen! 

Spel voor Frankrijk 

Eiffeltoren bouwen   
Wat heb je nodig: 

• Ongekookte spaghetti 
• Spekjes 

Met ongekookte spaghetti kun je prachtige kunstwerken maken. De Eiffeltoren is een toren in 
Parijs. Het is een van de bekendste en meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk en 
is 330 meter hoog. Probeer zelf een zo hoog mogelijke toren te maken of bouw de Eiffeltoren 
na met spaghettistokjes. Zet de stokjes vast met de spekjes. 

Spel voor China 

Met stokjes eten  
 
Wat heb je nodig: 

• Bamboestokken of echte eetstokjes 
• Verschillende soorten balletjes (pingpong of tennisbal) 
• Popcorn 

Het valt niet mee om met stokjes te eten, in Azië is dit de gewoonste zaak van de wereld. Eerst 
kunnen jullie oefenen met de stokjes. Leg verschillende balletjes op een tafel. Om de beurt 
pak je de balletjes op met de stokjes en breng je ze naar een andere tafel. Ook kan er een 
parcours uitgestippeld worden dat je moet lopen, waarbij het balletje niet mag vallen. Tijdens 
het eetmoment kun je proberen popcorn te eten met de stokjes. Je mag het eten niet met de 
handen aanraken! 



Activiteiten en spelletjes in Mexico 
 
Mexico ligt in het zuidelijke uiteinde van Noord-Amerika. De Mexicaanse cultuur is afgeleid 
van de Indiaanse cultuur en de Spaanse cultuur en kent daarnaast nog vele andere culturen. 
Mexico staat bekend om zijn pittige eten, hechte families en vele tradities. 

Sambaballen  
Wat heb je nodig: 

• Wc-rollen                  
• Rijst of macaroni 
• Crêpepapier 
• Plakband 
• Elastiekjes 
• Lijm en schaar 
• Stiften of verf 

 
Teken eerst twee cirkels op het papier met een doorsnee van circa 5 centimeter en knip ze 
uit. Plak 1 cirkel om het uiteinde van de wc-rol stevig vast met plakband of een elastiekje. Doe 
wat macaroni of rijst in de koker en gebruik de andere cirkel om de wc-rol dicht te maken. Je 
hebt nu een sambabal die je mooi kunt versieren met stiften of verf. 
 

Piñata 
Wat heb je nodig: 

• Behang lijm 
• Emmer (om de lijm in te mengen)  
• Kranten 
• Ballon 
• Allerlei snoepjes 
• Confetti 
• Versiering voor de piñata 

 
Een piñata wordt gemaakt van papier-maché. De piñata wordt gevuld met snoep, confetti en 
of kleine cadeautjes en daarna opgehangen. De kinderen mogen nu geblinddoekt ertegen 
slaan, zodat wanneer hij breekt alle snoepjes en confetti over de kinderen valt en iedereen 
zoveel mogelijk probeert te pakken. 
 
Blaas een ballon goed op, niet te hard maar ook niet te zacht. Maak reepjes van een aantal 
kranten, zodat ze goed over de ballon geplakt kunnen worden. Smeer wat behanglijm op de 
ballon en smeer dit goed uit. Plak daaroverheen de kranten, in totaal drie of vier lagen. Laat 
dit een uurtje goed drogen. Als het goed is opgedroogd, ga je verder met de volgende negen 
of tien lagen. Laat de ballon een nachtje goed drogen, eventueel in een warme ruimte. Als de 
bal helemaal droog is, prik je de ballon van binnen lek. De bal behoudt zijn vorm en je kunt 
beginnen met het versieren van de piñata. Je kunt ook alvast een gat maken in de bal zodat je 
het kunt vullen met snoepgoed en confetti.  



Kleurprent voor de kleuters 

 

 

 

 

 

  



 

 
Fietsen door de bomen…Op de iconische fietsbrug in het Pijnven in Hechtel-

Eksel raak je letterlijk in hogere sferen want je fietst via een dubbele cirkel naar 

de kruinen van de bomen. Op die manier kan je de Boslandse natuurpracht zien, 

ruiken en voelen! Je kan in het Pijnven trouwens ook een prachtige 

boswandeling maken in het 2.000 ha bos…En niet onbelangrijk om de kinderen 

te motiveren tijdens de wandeling: er zijn 4 speelweiden in een reusachtig 

speelbos! Meer info vind je op https://www.bosland.be/ontdek-

bosland/fietsen/fietsen-door-de-bomen/83/  

 

Wandelen tussen de bomen… Het kruinenpad loopt als een echte luchtbrug 

tussen de boomtoppen in het mijnverzakkingsgebied. Vanop dit unieke spoor 

ben je de bevoorrechte getuige van de merkwaardige gevolgen van 

mijnverzakkingen. Hou je ogen goed open want je kan hier veel vogels en 

insecten spotten! Je kan het pad ook al fietsend afleggen. Wat er nog allemaal 

te beleven valt in deze mooie groene regio vind je op 

https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/het-kruinenpad. 

 

Klimmen in de bomen…of in Boom. Daar vind je namelijk INTENSE met 

verschillende leuke klimparcours. Voor de echte durfals is er een 200m lange 

outdoor zipline waarbij je boven de bomen lijkt te zweven. Indrukwekkende 

hoogteparcours tussen de bomen vind je ook in Adventure Valley Durbuy. Nog 

meer inspiratie nodig voor je klimaapje(s)? Neem dan zeker ook hier eens een 

kijkje https://maisonslash.be/nl/travel-addict/1000uurdedeuruit/de-6-

leukste-klimparcours 

 

Slapen in de bomen…Moe van al dat wandelen, fietsen en klimmen maar toch 

nog zin in een boom-activiteit? Dan is een overnachting in een boom misschien 

wel een leuk idee! Zo kan je slapen in een boomtent in de Tranendreef in 

Borgloon waar tenten in de vorm van een druppel aan de bomen hangen. In de 

Lakebossen in Ruddervoorde kan je dan weer overnachten in een boomhut of 

tent. Bijzonder overnachtingen in een boomhut vind je ook terug op de 

volgende website 

https://www.buitengewoonovernachten.be/boomhutten/belgie/ 

 

Verblijf je in Franstalig België en wil je al deze activiteiten combineren dan kan je terecht in 

Parc Chlorophylle te Dochamps. Hier maak je op een originele manier kennis met het bos en 

alle andere aspecten van de natuur! Dit is een echt bomenpark en naast het leerzame karakter 

zijn er allerlei attracties  zoals een touwenparcours, boomkruinenpad, boomhutten,.. die 

allemaal uit bomen bestaan of tussen bomen staan. Het boomkruinenpad is een parcours van 

De activiteitenboom 

https://www.bosland.be/ontdek-bosland/fietsen/fietsen-door-de-bomen/83/
https://www.bosland.be/ontdek-bosland/fietsen/fietsen-door-de-bomen/83/
https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/het-kruinenpad


200 m tussen de toppen van de bomen. Via houten loopbruggen ga je tussen de boomkruinen 

op verkenning in de dierenwereld. Zijn de kinderen hierna nog niet moe, dan wacht hen nog 

een immense speeltuin uit hout! Een bezoekje meer dan waard en bovendien 

budgetvriendelijk. 

https://parcchlorophylle.com 

 

  

https://parcchlorophylle.com/


 

 

 

Meter en peters voor het 1ste leerjaar 

Ieder jaar krijgen de kinderen van het 1ste leerjaar een peter of peter toegewezen  uit het 6de 

leerjaar.. Het was weer een fantastisch jaar tussen de meters en peters van het 6de met het 

1ste leerjaar. Eén ding is zeker: jullie zitten voor eeuwig en altijd in het hartje van de kinderen 

van het 1ste leerjaar. Bedankt voor de vele en mooie dingen die jullie samen hebben gedaan. 

Dit jaar was het ook een heel speciaal jaartje. De kinderen van 1ste leerjaar kregen 2 meters / 

peters… 

Jeanne en Alexander: Roos 

Leander en Elena: Dylan 

Michiel en Alice: Marilou 

Senna en Ilah: Emma 

Yoeri en Len: Matthis 

Liam en Maxine: Fenna 

Nathan en Tille: Liz 

Innio en Wout: Warre 

Charles en Jorbe: Floris-Jan 

Ella en Simon: Ryan 

Lore en Wannes :  Lex 

Sioni en Senne :  Neil 

 

Meter en peterboom 



 

 

 

 

Dikke proficiat aan onze afgestudeerde leerlingen van de Knipoog 2021-2022. 

Wij wensen jullie veel succes. 

 

  

6de leerjaar 2021-2022 



 

 

 

Uit de boom geklapt 



 



 



 

 

 

… het bestuurscomité en het Knipoogteam jullie bedanken om ons eetfestijn van februari te 

steunen. 

…. de lagere school vanaf maart halftijds een nieuwe pedagogische directeur heeft nl. Sarah 

Van der Straeten.  Vanaf september is zij voltijds verbonden aan onze school: halftijds 

pedagogisch directeur en halftijds 

beleidsmedewerker. Deze laatste taak neemt 

zij over van juf Mariane.   Juf Mariane wordt 

voltijds zorgco en aanvangsbegeleidster.  

… onze kinderen met de sponsortocht voor de 

caprioolkinderen 3050 euro verzameld hebben.  

Een dikke proficiat voor jullie inzet. 

… al onze kinderen genoten van het project 

Afrika. 

… het oudercomité van De Knipoog en De 

Lettertuin jullie bedanken voor het kopen van een moederdagontbijt. 

… onze kinderen van het 5de en 6de leerjaar dit jaar wegens coronamaatregelen niet op 

sneeuwklassen konden gaan.  In de plaats daarvan organiseerde de school in mei  voor hen 

nog een bosklassen.  En of ze ervan genoten hebben… 

…. we alle kinderen die hun eerste communie, vormsel, lentefeest of groeifeest vierden van 

harte proficiat wensen.  

Geboortes 

Tess Rutteman, zusje van Matthis (1ste leerjaar) en Quinten 

(2de kleuterklas) 

Roos Vermeulen, zusje van Finn Vermeulen (instapklas) 

Aster Tilley, broertje van Anna (2de kleuterklas) en Arthur 

(instapklas) 

Cois Van der Elst, broertje van Toine (instapklas) 

 

 

De wist-je-dat-boom 



 

 

 

Je kwam hier aan op kleine voetjes met bange stapjes. 

Deed heel veel magjes maar ook wel moetjes, maakte af en toe zelfs grapjes. 

 

Je leerde veel, speelde fijn, kon zo leuk nieuwsgierig zijn. 

 

Nu mag je verder met een grote sprong! 

Zet die nieuwe boekentas dus maar klaar, want jij mag naar het eerste leerjaar! 

 

En weet je wat? 

We gaan je missen kleine schat! 

 

Juf Marijke, juf Mia en juf Luna 

 

 

 

  

Derde kleuterklas 



 

 

 

De wereldboom 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

Naam: Sarah Van der Straeten 

Functie in de Knipoog: Pedagogisch (adjunct-) directie 

Met welke boom vergelijk je jezelf?  Met een meidoorn! Deze staat symbool voor 

bescherming, troost, steun, vrolijkheid, liefde, zelfvertrouwen. Dat zijn zaken die ik graag 

uitdraag naar mijn omgeving. 

Waar zijn je wortels gevestigd? Nijverseel  

Wie leeft er in je boom? Mijn vriend Lode en mijn zoontje Andreas. Ook Floepie (konijn) en 

Wiske (poes) horen erbij!   

Voor wie steek je je takken uit? Voor vrienden en familie, maar ook collega’s en kinderen die 

daar nood aan hebben.  

Wat is je favoriete plaatsje? Mijn huis, omdat we daar zelf hard en lang aan gebouwd hebben. 

Maar zeker ook de bosrijke omgeving van waar ik woon. Daar ga ik graag wandelen met mijn 

kindje en kan ik mijn gedachten verzetten.  

Wat is voor jou een goede voedingsbodem? Ik probeer steeds het positieve te zien in een 

situatie en het goede in iedereen. Ik verras mensen ook graag met kleine attenties. Het leven 

is veel leuker als je het goed met mekaar kan vinden.  

Welk verborgen talent zit er in je boom? Ik speel volleybal en ben graag creatief bezig 

(tekenen, schilderen, ...). 

Welk muziekje past bij je boom? Ik hou van ‘melige’ liefdesliedjes, maar kan ook helemaal 

losgaan op een ‘boenkschijf’. De komende periode zal het vooral ‘rock’ zijn vermoed ik! 😉  

Als bomen vertellen: juf Sarah 



 

 

 

 

Vakantiedagen schooljaar  2022-2023 

 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de 

lessen op donderdag 1 september 2022. 
 

2. Vrije dagen tijdens het eerste trimester: 

Schoolvrije dag: WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 

Pedagogische studiedag: VRIJDAG 21 OKTOBER 2022 

Herfstvakantie: VAN MAANDAG 31 OKTOBER TOT EN 

MET ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 

Wapenstilstand: VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 

Schoolvrije dag: VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 

 

3. Kerstvakantie: 
VAN MAANDAG 26 DECEMBER 2022 TOT EN MET ZONDAG 8 JANUARI 2023 

 

4. Vrije dagen tijdens het tweede trimester: 
Krokusvakantie: VAN MAANDAG 20 FEBRUARI TOT 

EN MET ZONDAG 26 FEBRUARI 

2023 

Pedagogische studiedag: WOENSDAG 22 MAART 2023 

 

5. Paasvakantie: 
VAN MAANDAG 3 APRIL TOT EN MET ZONDAG 16 APRIL 2023 

 

6. Vrije dagen tijdens het derde trimester: 
Dag van de Arbeid : MAANDAG 1 MEI 2023 

Schoolvrije dag: WOENSDAG 17 MEI 2023 

Hemelvaartsdag: DONDERDAG 18 MEI 2023 

Brugdag: VRIJDAG 19 MEI 2023 

Pinkstermaandag: MAANDAG 29 MEI 2023 

 

 

De lessen eindigen op vrijdag 30 juni 2023 om 12.00 uur. De zomervakantie 

begint op zaterdag 1 juli 2023. 

 

 

Kalender 



FIJNE VAKANTIE 


