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In dit nummer: 

Dag,  
 
De maand oktober loopt ten einde. Wat een vreemde tijden 
beleven we nu! Alles is anders, niets is zoals we gewoon wa-
ren. Ook op school moeten we heel veel aanpassen.  
De verlengde herfstvakantie staat voor de deur. Pas op 
donderdag 12 november is er weer school. Eerlijk gezegd, 
nog nooit keken we zo uit naar die herfstvakantie. Dit heeft al-
les met Corona te maken. Tot op vandaag zijn we op school 
redelijk gespaard van dit virus. Voorlopig geen besmette leer-
krachten of leerlingen….   We houden ons hart vast! 
Iedereen doet zijn uiterste best om de maatregelen na te le-
ven. Chapeau! 
  
Toch proberen we ook te genieten van de mooie dingen: de 
vriendschap, de blije lach van de kinderen, de mooie herfst-
kleuren, het Halloween-gebeuren, …. Terwijl ik dit schrijf zie 
en hoor ik kinderen op de speelplaats, die dank zij hun ver-
kleedpartij even alle ellende opzij zetten. …… 
 
Helaas zijn er dit schooljaar geen gezamenlijke schoolmomen-
ten in de polyvalente zaal: geen weekopeningen, geen viering 
rond Allerheiligen, … niets!  
Dit komt wel in de klas aan bod.  
Op Allerheiligen en Allerzielen herdenken we mensen of dieren 
van wie we  afscheid moesten nemen. Dat is zwaar. Erover 
praten kan helpen, maar is niet altijd eenvoudig. Ook de men-
sen die we verliezen, zijn niet weg maar leven verder in de 
harten van al wie van hen houdt. Daar aan wennen vraagt tijd, 
veel tijd. 
 
Ik hoop dat we op 12 november gezond en wel weer kunnen 
opstarten!  
Fingers crossed! 
 
 
Mevrouw Hilde 









MY MACHINE       MY  MACHINE       MY MACHINE 

 

Wij, leerlingen van klas H kregen bezoek van 3 professoren. 

We kregen zelf een witte jas en mochten meewerken om onze 

droom-machine te bedenken en te tekenen. 

1 droommachine zal dan uitgekozen worden en ECHT GEMAAKT 

worden door leerlingen uit het Middelbaar ! 

SPANNEND !  Welke droommachine zal er gekozen worden ? 

 

 

 

Wist je dat we ook in de krant staan ? 

Wie nog meer foto’s wil zien surft best naar 

www.mymachinevlaanderen.be 

UITVINDERS IN KLAS H 

http://www.mymachinevlaanderen.be


AFVAL SORTEREN MET KLAS C 

Tijdens de lessen Wero werkten de leerlingen van klas C rond ‘een nette 
school’. 
Ze leerden afval sorteren. Daarna kregen ze de kans om te knutselen 

met het gesorteerde afval. 





Tijdens de maand oktober werkten we met klas k rond water. We moch-

ten veel experimenteren en maakten onze eigen waterzuiveringsinstalla-

tie.  

 

Probeer jij dit ook even?  

 

Stap 1 :  snijd een waterfles doormidden. 

Stap 2: leg onderaan een laagje watten 

Stap 3 :  leg daarboven fijne kiezeltjes of zand 

Stap 4 : leg daarboven grotere kiezels  

Stap 5 : meng water met vuil  

Stap 6: giet het vuile water bovenin en het propere water 

komt er onderuit uit. 

WATER ZUIVEREN MET KLAS K 



ALLERHEILIGEN — KLAS K 





Op onze school hebben we ook een leerlingenraad.  In de klassen E, F, 
G, H, I, J en K zijn er telkens 2 leerlingen verantwoordelijk voor hun 
klas.  In elke klas wordt de leerlingenraad voorbereid en wordt er be-
sproken welke puntjes er aan bod moeten komen. 
De vergadering gaat 5 keer per jaar door.  Elke leerling krijgt de kans 
om zijn bedenkingen/tips/opmerkingen… te uiten. 
De besproken punten worden door de leerlingen van de leerlingenraad 
dan ook aan iedereen van de school meegedeeld. 
 
We hebben het geluk om heel wat enthousiaste leerlingen in onze leer-
lingenraad te verwelkomen dit jaar ! 
 klas E   -> Amin Berouka en Achiel Vandamme 
      Klas F   -> Margot Denauw en Isaura Vanhee 
 klas G -> Arlir Ramqaj en Hailey Mollin 
 klas H -> Bradley Van Hecke en Quentin Bostoen 
 klas I -> Korxella Lisboa Santos en Fallou Sow Serigne 
 klas J -> Safaa Mehdad en Andy Derycke 
  klas K -> Hailey Vansteene en Savanna Dallequin 

LEERLINGENRAAD 



TECHNIEK BIJ MEESTER PIET 

Een parachute 
 

Een ander en mooier Nederlands word voor parachute is : valscherm. 
Valschermen worden gebruikt in het leger, als aanvalstechniek of als ver-
dedigingsmethode.  
 
Valschermen worden ook gebruikt in noodsitua- 
ties. Bijvoorbeeld als je levend uit een neerstor-
tend vliegtuig wil ontkomen, of als je hulpgoe-
deren wil droppen in een noodgebied. 
Maar bovenal worden valschermen gebruikt als 
sportbeoefening. Er zijn verschillende vormen.  
De eenvoudigste vorm is de parachute die je in te-
kenfilms of strips ziet. Ze lijken op paddenstoelen-
kopjes. Daarmee kan je enkel maar afdalen en 
een tikje remmen op het laatst.  
Andere parachutes hebben andere vormen en ma-
ken het mogelijk om bij te sturen; links rechts, 
voor en achter.  
Mensen denken nog steeds dat je aan een touwtje moet trekken om het 
valscherm te openen. Dat is eigenlijk niet zo. De parachutist gooit eigen-
lijk een miniparachute (pilot-parachute) uit die wind vangt en op zijn 
beurt de eigenlijke parachute uit de rugzak rukt en opent. 
Dit doet men pas op het laatste want de meeste valschermspingers doen 
in vrije val allerlei kunstjes. Je hebt free-style, sky-diven, formatiesprin-
gen. Sommigen zijn heel bedreven. Je hebt ook een valschermdiploma 
nodig vooraleer je die sport mag beoefenen. 
 

In klas maakten we met zeer dun plastic, enkele touwtjes en een paar 
metalen ringetjes een namaakparachute. Het gaf bij sommige leerlingen 
een mooi effect, bij anderen waaiden sommigen die te licht waren ver 
weg. 





HALLOWEEN 

Alleen maar stralende gezichten op onze Halloween-natuurdag ! 
 
Iedereen mocht zich gisteren verkleden.  Er moesten, via een ganzen-
bord, verschillende opdrachten uitgevoerd worden.  Kookopdracht, be-
weegopdracht, filmopdracht... zelfs opdrachten die in het park moesten 
opgelost worden. 
‘s Middags aten we gezellig samen onze boterhammen op in eigen klas. 
Meer foto’s kan je binnenkort bekijken op onze website of op onze face-
bookpagina. 

 





WIST JE DAT... 

• Maandag 2 november t.e.m. woensdag 11 november :  
      HERFSTVAKANTIE 
 
• Woensdag 25 november : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : VRIJ 
 
 
• Zaterdag 21 november t.e.m. zaterdag 29 november :  
      VOORLEESWEEK 
 
• Woensdag 2 december : ouderraad om 19u.  Allen welkom ! 
 

• Donderdag 17 december vanaf 16u30 : OUDERCONTACT 

 

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA 

…   we na de vakantie Camille, het tweelingzusje van Celeste mogen  
      verwelkomen ?  We heten haar van harte welkom en zullen ervoor  
      zorgen dat ze zich heel snel thuis voelt. 

…   het vrijdag 23 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING was ?  Ook 
 hier bij ons op school hebben we een heleboel “diehards” die in uni-  
 form naar school kwamen !!!  De Chiro was het meest vertegen-
 woordigd.  Maar ook de scouts en de KSA waren van de partij. 
…   op 19 september het vormsel hebben mogen vieren van onze school- 
      verlaters ?  Van harte proficiat aan Thibo, Tristan, Macy, Thomas,   
      Savanna, Ada, Soraia, Shania en Tanaïs 


