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SAMEN feesten is geweldig !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan mijn team en de vele vrijwillige helpende handen om de organisatie, de 
opbouw, de dag zelf en de afbraak tot een goed einde te brengen. Vele handen 
maakten het werk een heel stuk lichter !  BEDANKT !  
  



 

 
 

SAMEN lezen 

Het 1ste leerjaar loopt ook voor onze kinderen ten einde. Zij 
kunnen terugblikken op een jaar vol openbaring door leren  lezen,  
rekenen en zoveel meer. Schrijven lukt ook heel aardig. 
Eén van de leuke momenten voor vele kinderen dit schooljaar was 
het tutorlezen, met hun tutor uit het zesde leerjaar. Het samen 
oefenen , de zesdeklassers die zich liefdevol ontfermden over hun 
tutee, hen steunden en hielpen bij moeilijke woorden, …  allemaal 
mooi om dit gezien te hebben. 
“Superleuk, Tof dat het met de peter/meter gebeurde, we lazen 
veel leuke verhalen, mooie prenten in de boeken, in rollen lezen 
was tof, afwisselend lezen met de tutor was fijn, …”.   Onze 
kinderen hebben er zeker veel aan gehad. 
Bedankt, tutors. Door jullie kunnen wij een stuk beter lezen !!! 

 

SAMEN naar de bib 
N.a.v. de jeugdboekenmaand werd het 4de leerjaar op 27 maart 
uitgenodigd om het jeugdboekenspel te spelen.  

Thema dit jaar: Eureka!  

Eerst keken we naar een filmpje over ‘De ongelooflijk bijzondere 
boekeneter’. Het ging over een jongetje dat boeken at en steeds 
slimmer en slimmer werd.  
Daarna hebbe we allerlei activiteiten rond wetenschap en 
techniek gedaan: proefje met rode kool, proefje om te kijken met 
welke kleuren zwart wordt gemaakt (blauw, rood en groen).  Was 
je vroeger klaar met een opdracht dan was er een bonusronde of 
mochten we met Clicks spelen. De opdrachten waren zeer leuk. 
We hebben veel moeten lezen om de antwoorden te vinden. Als 
afsluiting mochten we een accessoire kiezen om ons te verkleden 
in een bepaald beroep.  Er volgde een fotoschoot! Dat was leuk!  

 
  



 

 
 

 

SAMEN smullen geblazen ! Mmmmmmm  
Op maandag 11 juni hadden we met onze jongste kleuters het kleuterrijk voor ons 
alleen. Dit konden we niet zomaar laten voorbij gaan. 
Alle kleuters kwamen de poort binnen met grote gevulde zakken. Wat zat daar 
allemaal in…??? Heel veel lekkers waar we een rijk gevuld buffet mee konden 
opstellen. De kleuters ( en de juffen) hebben hier de ganse dag heerlijk van kunnen 
smullen en genieten. 
Dankjewel mama’s, papa’s, oma’s en opa’s voor alle originele, creatieve, superlekkere 
verwennerijen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEN frietjes bakken ! 
Ook wij, 4de-klassers, houden van frietjes. In de WO-les leerden we over knollen en 
bollen. En zoals iedereen weet, komen onze lekkere Belgische frietjes van een 
knolgewas: de aardappelplant! Wij wilden graag weten of er van andere knollen ook 
frietjes konden gemaakt worden.  
Vrijdag 15 juni maakten we van knolselder, radijsjes, zoete aardappelen en gewone 
aardappelen frietjes. Zoete aardappelen zijn wel erg hard. Febe sneed in haar vinger! 
Ah!!  Ze moest voor verzorging naar de dokter. 
De gesneden aardappelen werden in de oven gebakken en daarna met lekkere 
kruiden gegeten. Mmmm, lekker!  
Dit was echt een leuke activiteit! We gaan dit zeker ook thuis proberen! 

 

       

 

       

 



 

 
 

 

SAMEN op ontdekking in Mechelen  
We waren in de voormiddag naar het speelgoedmuseum geweest. Daar hebben we 
treinen en lego gezien. We hebben er ook iets gegeten . We kregen zelfs een drankje 
aangeboden Er was ook een star wars spel. Iedereen wou op de playstation het star 
wars spel spelen . We hebben er ook lego standbeelden gezien.  

In de namiddag zijn we naar technopolis geweest. We hebben in technopolis allemaal 
proefjes gedaan. Dat was heel leuk. Daarna terug met de bus naar huis. Het was een 
lange, leerrijke maar ook kei leuke dag !  

Verslagje van Juul uit het 3de leerjaar 
 

 

          

 

       

 

SAMEN naar de kinderboerderij 
Op  vrijdag 30 maart  was het tweede leerjaar op bezoek 
in de kinderboerderij Loei Dolle Pret in Herenthout . We 
hebben er veel geleerd over het leven van de koe en de 
weg van het melk . We mochten zelfs pap maken voor de 
kleine kalfjes en ze eten geven met een grote papfles . 
Dit was een echte belevenis !!! Ook konden we 
kennismaken met een grote melkcarroussel waar 
meerdere koeien op hetzelfde moment 2 keer per dag 
gemolken werden .  We zagen ook een enorme opslagtank 
waar duizenden liters melk in bewaard werden . Van melk 
kan je lekkere chocomelk maken en dit konden we 
proeven …  heerlijk met een stukje cake !!!! 

Buiten was het ook zeer leuk op de boerderij . We konden er rondrijden met 
verschillende soorten go-carts .  Dit was plezier voor tien !!!   
Het was een superleuke voormiddag !!!  
 
 
 



 

 
 

SAMEN spelen met de grootouders  
Woensdag 6 juni……… het was een hete woensdagvoormiddag ! 

Spelletjes van vroeger werden samen 
gespeeld en dat was super gezellig want er 
was een mooie interactie tussen kleinkind en 
grootouders.  
Sjoelbakken, croquet , hinkelen, ringwerpen, 
zaklopen werd er actief beleefd!  
We eindigden met een mooi verhaal in ons 
klasje en zagen dat iedereen er heel veel 
deugd aan had!!!! 
Danku om met ons mee te komen spelen!  
Groetjes van K7 en K8 

 
 

SAMEN op bosklassen …..1ste impressie ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SAMEN meten is meer weten !  
Een lat en een liniaal, die kennen we allemaal! 
En in de derde graad weten ze met een geodriehoek ook wel 
raad! 
Maar wat als je wil weten of een hekje recht staat, wat de 
lengte van een goal is, de dikte van een tafelpoot of je zelf wilt 
uitzoeken welke maat van rok/broek je nodig hebt? 
Heel gedreven gingen onze vijfdeklassers aan de slag met een 
winkelhaak, schuifmaat, rol- en lintmeter, ... om hierover zoveel 
mogelijk te weten te komen.  
Echte landmeters in spe! 

 

            

 

 
 

 
 

SAMEN op dinojacht ! 
U denkt misschien dat dino’s al lang niet meer bestaan maar, voor onze kleuters 
waren ze enkele weken geleden weer springlevend! Ze kregen er maar niet genoeg 
van. We bestudeerden de ‘verschrikkelijke hagedis’ van ei tot fossiel. Zelfs op de 
speelplaats vonden we fossielen (zie foto). De apotheose van dit thema hebben jullie 
kunnen aanschouwen tijdens ons schoolfeest. Vergeet pokémon! Deze zomer met z’n 
allen op dinojacht?  

“Dinojacht 
 
Het is donker het is nacht. 
Kom, we gaan op dinojacht 
We sluipen door het dinobos 
Pas op! Pas op! Ze lopen los 
 
Kom, we gaan op dinojacht 
We sluipen, kruipen fluisterzacht. 
Kijk uit, daar zit een grote 
Met hele grote poten 
 
Kom, we gaan op dinojacht 
We hollen door het dinobos 
We zoeken toch een kleine. 
Zo’n hele lieve fijne kleine. “ 



 

 
 

SAMEN op stap naar …… Durbuy ! 
Tuur Embrechts 6A - Maandag 14 mei  
Maandag verzamelden we om 08.30 uur op 
school. We vertrokken om 09.00 uur naar 
Durbuy. Het extraatje van maandag waren de 
files in de heenweg. De bus kwam aan rond 
11.30 uur. We mochten meteen de kamers 
toekennen. Om 12.00 uur kregen we 
middageten: soep, kip, rijst met ananas en 
currysaus. Als dessert kregen we pudding. Na 
het middageten deden we een fotozoektocht naar Hare Krishna in groepjes. Als 
avondeten kregen we boterhammen. De avondactiviteit was dammen bouwen in de 
Ourthe. We gingen slapen om 22.00 uur. 
 
Roos Leysen 6A - Dinsdag 15 mei 
Op dinsdag zijn we een geschiedeniswandeling gaan doe n en hebben we kaartjes 
geschreven. We hebben everzwijnenballetjes met een 
jagerssaus gegeten. In de namiddag zijn we naar de 
Adventure Valley Durbuy geweest en hebben we 
hoogteparcours gedaan. Het was een ander parcours dan 
gepland, want er was iets misgegaan. Het avondeten was 
spaghetti. Daarna gingen we naar de speeltuin. Er was een 
toren met een hangbrug, als je daar over ging, waren er 
netten waar je goed op kon springen. Dan slapen en op 
naar woensdag. 
 
Marie Vervecken 6A - Woensdag 16 mei 

Zoals elke normale dag op bosklassen werden we om 
07.30 uur gewekt. Het was al woensdag. Na het 
heerlijke ontbijt maakten we ons klaar om te 
vertrekken naar het bos. Daar stonden opa Leo, 
juffrouw Mart, haar man Danny en Ludwig ons op te 
wachten. We hadden kampen en vuur gemaakt. In de 
namiddag zijn we een kompaswandeling gaan doen in 
groepjes. En in de avond gingen we onze vuilste kleren 
aantrekken en vertrokken we naar de grotten. Het 

was daar wel een beetje koud, maar wel droog, terwijl het buiten regende. Nadat we 
terug waren op LPM gingen we om 22.00 uur slapen.  
 
 



 

 
 

Louis Vervecken 6A - Donderdag 17 mei 
Donderdag, de voorlaatste dag van de bosklassen. In 
de voormiddag zijn we op pad gegaan met Tom, de 
natuurgids. Hij vertelde ons over de verschillende 
planten en de dieren die er leven. Ook liet hij ons een 
boom zien die meer dan 600 jaar oud was. Na de 
middag zijn we gaan kajakken op de Ourthe. Iedereen 
ging per twee in een boot voor een tocht van 8 km. 
Aan de finish stond juf Mart ons op te wachten om 
terug te gaan. In de avond verzamelden alle scholen 
samen in een grote zaal voor de fuif. Iedereen danste 
het dak eraf. Toen iedereen gegeten en gedronken 
had, danste er nog een paar kinderen verder en een 
paar gingen slapen. Tot de juffen en meesters ons om 23.30 uur uit de zaal kwamen 
halen om te gaan slapen. 
 
Ferre Tormans 6A - Vrijdag 18 mei 
Vrijdag was de laatste dag van de bosklassen. Om half 8 begon de dag voor ons. We 
moesten meteen onze koffers inpakken. Om 08.00 uur gingen we ontbijten. Na het 
ontbijt kregen we nog even de tijd om onze koffer in te pakken als je nog niet klaar 
was. Als laatste activiteit van de bosklassen deden we een fotozoektocht in het 
centrum van Durbuy. Na die activiteit konden we nog wat souvenirs kopen. Toen 
we terug aan ons verblijf waren, kregen we onze laatste maaltijd daar. Na het eten 
maakten we nog snel een groepsfoto en stapten we op de bus. De busrit heeft bijna 
3 uur geduurd. Na deze supertoffe week zagen we onze ouders terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een super dikke merci aan de meester en de juffen voor de fantastische week ! 



 

 
 

SAMEN leren met brandweerman Jan in L3  
Vandaag 11 juni 2018 is brandweerman Jan Laeremans , de papa 
van Sebastiaan, Simon, Pieter en Michiel op bezoek gekomen in 
onze klas.  Hij heeft van alles verteld over gevaren in huis.  Hij 
heeft ook laten zien welke kleren hij moest dragen.  Ik heb 
geleerd als je een brandwonde hebt, moet je je aan de gouden 
regel houden: ‘Eerst water en de rest komt later.’  In het vervolg 
laat ik het licht niet meer zo lang branden.  Ik heb veel geleerd 
en ik vond het superleuk!   
 

 

SAMEN supporteren voor de Rode Duivels ! Go België !!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

SAMEN stappen voor het goede doel !  
Tussen de krokusvakantie en de paasvakantie stapten onze lagere schoolkinderen 
heel wat kilometers bij mekaar voor het Goede doel, een basisschool in Kadutu !  
 
Ze haalden via de gulle sponsors meer dan €3400 
op ! Wauw, een nieuw record !  
Dankzij veel hulpvaardige collega’s en kinderen 
kon iedereen deelnemen !  
 
Een mooi staaltje samenwerking ! DANKUWEL !  
  

  

  

 



 

 
 

SAMEN op de fiets , ja gezellig ! 
Wies Obbels 6A 
Het fietsexamen was iets waar wel iedereen van het 6de op 9 mei stress voor had. 
Toch slaagde iedereen erin zonder problemen de ronde af te leggen. We vonden het 
allemaal wel tof en speciaal om tijdens de lesuren de beentjes te strekken en een 
belangrijk examen te doen. Iedereen slaagde en was trots. 
 
Zita Daniëls 6A 
9 mei de dag is aangebroken. Het fietsexamen staat voor de deur. Iedereen van het 
zesde had wel wat stress. Wat eigenlijk niet nodig was. We reden door heel 
Herentals. Onderweg stonden mama’s, papa’s en een paar mensen van de 
gemeentewacht ons te beoordelen. Iedereen heeft het goed gedaan.  

 

We namen dankbaar afscheid van … 
 

Wiske Heylen, overgrootmoeder van juf Sofie O. (K8) 
Roger Van Huffel, grootvader van Free (L4A) 
Gust Van den Brande, overgrootvader van Ward (L1A)  
Marcel Van Doninck, overgrootvader van Coralie (K5) en Florien (K2) 
Maria Verachtert, overgrootmoeder van Senne (L3), Lars (L2) en Sten (K3) 
 
 
Ga zeker deze vakantie nog eens snuisteren op onze website en herbeleef de leukste 
momenten van afgelopen schooljaar ! www.wijngaard.be !  
 

 

Alexandra, An, Bea, Britt, Carina, 
Carine, Caroline, Charisse, Christel 

T, Christel G, Dirk, Elise, Ellen, 
Els, Els V, Francine, Greet, 

Guy M, GuyV, Jasmine, Jeanette, 
Jelke, Jill, Karolien, Katrien, 

Katrijne, Leen, Lief, Lieve, Lydia, 
Manuela, Marie- Anne, Marie-
Louize, Marleen, Mart, Martine, 
Piet, Rosa, Sofie N, Sofie O, 
Stefan, Suzy B, Suzy M, SuzyVdP, 

Tonny 

 

http://www.wijngaard.be/

