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En toen werd het donker …..  
 

 

 

 

In het klasje van K1 was vorige week het licht opeens stuk (niet echt natuurlijk). 
Gelukkig hadden de kindjes en juf Alexandra allemaal lichtjes meegebracht! We 
maakten het gezellig in ons klasje en konden experimenteren met ‘licht en donker’. In 
het donker huisje en zelfs in de zandbak waren allemaal lichtjes en lampjes aanwezig! 
We maakten ook een lampionnetje van een plastic mapje en wat verf. Dat konden we 
goed gebruiken op de lichtjeswandeling.  
 

Bezoek aan de korpschef ! 
N.a.v. de mobiliteitsenquête trok juf Jill naar de korpschef van de politie met 
een lijstje vol wensen en vragen.  

Het was een constructief overleg. Jammer genoeg nog geen concrete beloftes 
of acties maar onze stem werd gehoord samen met die van de andere directies 
en coördinerend directeur Basisonderwijs van kOsh. 



 

[Typ hier] 
 

Magische lichtjeswandeling ! 
Vrijdag 15 december was het weer zover, de jaarlijkse lichtjeswandeling. 
De weergoden waren ons gunstig gezind waardoor jullie massaal op post waren. 
De Wijngaard en het bos werden omgetoverd tot een sfeervol verlichtte, magische 
wereld. 
Met de zelfgemaakte lampions gingen de kinderen op pad om op zoek te gaan naar 
wie de muts van de kerstman had meegenomen.   De tocht bracht ons langs heksen, 
cowboys, boeven en feeën.  Er liep zelfs een verdwaald rendier door het bos.  
Uiteindelijk bracht waarzegger Toni uitsluitsel en kon iedereen weten dat Samson er 
met de muts vandoor was.  Hij had zich van muts vergist, maar gelukkig kon dit 
ondertussen allemaal rechtgezet worden en heeft de kerstman zijn muts 
teruggekregen. 
 

 

 

Uit de vele juiste antwoordformulieren werd per klas één kind uitgeloot, hij/zij 
ontvangt een kleine attentie.  De gelukkigen zijn: Olivier, Elena, Kato, Fille, Mies, 
Roxana, Diederik, Gust, Ilian, Sebas, Lars, Ella-Louise, Luka, Louise, Jannes, 
Simon,Elliot en Ferre. 

Vanuit de werkgroep lichtjeswandeling willen wij iedereen bedanken om zo talrijk 
aanwezig te zijn en er een fijne, gezellige avond van te maken.  Daar doen we het 
uiteindelijk voor. 

De mooie opbrengst van deze lichtjeswandeling bedraagt zo’n 1.000,00 euro.  Deze 
opbrengst gaat integraal naar het project van de binnentuintjes. 

Tot slot willen wij alle vrijwilligers, zowel voor als achter de schermen, uitdrukkelijk 
bedanken voor hun bijdrage aan deze fantastische avond!!  Zonder jullie was dit 
niet mogelijk geweest!  De vele positieve reacties mogen evengoed op jullie rekening 
worden geschreven. 

Een dikke merci en tot volgend jaar! 

Steve, Loes, Veerle, Maarten, Jelle, Johan 
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Kinderraad 

Een 15- tal leerlingen uit de tweede en 
derde graad hebben als afgevaardigden 
in de leerlingenraad al weken nagedacht 
en hard gewerkt rond het organiseren 
van EEN ECHTE 
SPEELGOEDWINKEL. Die winkel werd 
in de loop van december geopend IN ‘t 
KABIENTJE. Alle leerlingen kunnen 
daar in ruil voor een genummerde 
wasknijper speelgoed ontlenen waarmee 
ze zich tijdens de speeltijd kunnen 

amuseren. Wat er aan speelgoed wordt aangeboden, is duidelijk zichtbaar op de 
afbeeldingen die in de gang aan de turnzaal uithangen. Op die manier kan je vooraf 
rustig bekijken welk speelgoed je het meest interesseert of het best bij je past. Op 
het einde van de speeltijd wordt het materiaal weer netjes ingeleverd en opgeborgen. 
De leerlingen van het vierde zijn de winkeliers, alle andere leerlingen om beurt hun 
klanten. Alleen bij heel slecht weer is de winkel gesloten.. BELANGRIJK is dat ieder 
kind MET RESPECT omgaat met het aangeboden speelgoed zodat IEDEREEN er 
EEN HEEL SCHOOLJAAR LANG kan van GENIETEN. 

VEEL SPEELPLEZIER! 

Louis, Senne en 13 andere geëngageerde leerlingen met hun begeleiders juf Christel, 
juf Katrijne en juf Katrien. 

 

 

Spelen vroeger en nu  
 
Met Sinterklaas in het land, kon het natuurlijk niet anders dat de bengels van het 

tweede leerjaar in hun w.o.-lessen werkten rond het thema 
‘We spelen een spel’. Het belang van spelregels, de informatie 
op een spelletjesdoos, …; alles werd besproken. Speelgoed 
van nu werd bestudeerd en vergeleken met speelgoed van 
vroeger. Als afsluiter werden ook enkele volksspelen 
gespeeld. De sjoelbak en het munten gooien waren bekende 

spelen. De wiebelbal, de slingerbak, het kaas-met-gaatjes-spel, … waren voor onze 
leerlingen minder bekend, maar zeker niet minder leuk.  Het werden actieve en 
leerrijke lessen waar het waarnemen en ervaren op de eerste plaats stond. 
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Stadswandeling met Mil ! 
Op 7 november ging het 4de leerjaar met stadsgids Mil 
op leerwandeling. Mil toonde ons eerst oude kaarten 
van Herentals. Daarna gingen we met een gepaste 
stadskaart op pad.  
Voor onze eerste halte moesten we onder de spoorlijn 
stappen, om zo in de tuin van Le Paige te belanden. 
Daar vertelde Mil over de rijke meneer Le Paige . Via 
het balkon kon hij de armen begroeten, zodat hij altijd 
op hen neerkeek. Via de vistrap kwamen we bij de 
Begijnenvest. Tussen de eerste en tweede rij bomen 
wandelden de rijken en tussen de tweede en derde rij de 
knechten en de meiden.  
Mil vertelde ook over de aanleg van het nieuwe stadspark, dat 
getekend is door de papa van Lukas. Verder kwamen we bij : 
de Vesten, de Bovenpoort, de Lakenhal, het 
Boerenkrijgstandbeeld en de Karmitelkapel. Telkens wist Mil 
ons te boeien met leuke verhalen en weetjes.  
In totaal hadden we die voormiddag wel 5,7 km gestapt en heel 
veel informatie gekregen. Het was een zeer leerrijke wandeling.  
Het was wel té snel 
voorbij.  
Dankjewel Mil!  
 
 
 
 
 
 

  

Hoog bezoek !  
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Sint en pietendag ! 

Onze kinderen van het eerste leerjaar keken er al weken naar uit: de sint- en pietendag 
van 4 december. Vol goede moed vertrokken ze te voet naar het Francesco-paviljoen 
in de Bovenrij. Daar wachtten een hoop zwarte pieten onze kinderen op. Dit waren 
studenten van het derde jaar aldaar, die elk jaar een thema rond de heilige man 
uitwerken, voorbereiden en met onze kinderen uitvoeren: er werd geknutseld, 
gedanst, verteld, gespeeld, zwarte-pietenturnoefeningen als klimmen en 
evenwichtsoefeningen gedaan, … kortom: aan fantasie geen gebrek! En of onze 
kinderen tevreden waren! Zeker met de lekkere speculaas achteraf. 

 

Wij ( de leerkrachten van het eerste) kregen de belofte dat wij volgend jaar met flinke 
leerlingen terug mogen komen, maar dan waarschijnlijk naar het Scheppers – paviljoen, 
omdat de Francescoschool in de Bovenrij komt leeg te staan door een verhuis van die 
vestiging. Een tof initiatief! 

 

Spiekpietjes-alarm ! 
De kleut ers van K5 en K6 vonden maar liefst 
119 mini-helpers van de Sint in het bos. In de 
bomen, tussen de wortels, onder de blaadjes, 
ze keken in alle gaatjes.  
Ook in onze klas kwam er som s stiekem 
eentje loeren naar onze kleuters hun gekke 
toeren.   
Nu is het uitkijken naar volgend jaar, dan 
zetten we zeker weer ons schoentje klaar. 

 

Opgelet in het verkeer rondom de school !  
Een blijvend aandachtspunt voor elkeen !  
We merken de laatste tijd dat sommige bestuurders roekeloos gedrag vertonen en  
zich schuldig maken aan verkeersagressie. Dat vinden we een hele spijtige zaak.  
Kom op allemaal ! Toon onze kinderen hoe het wél moet !  



 

[Typ hier] 
 

Was het nu hipster of bibster ? 😉 
Met de vijfdes hebben het spel ‘BIBSTER’ in de bib van Herentals uitgeprobeerd. 
Eerst kregen we een rondleiding doorheen de bib. Daarna kregen we een demonstratie 
op de computer hoe dat het spel werkte en hoe we boeken konden opzoeken. Het 
spel zelf werkte op en supercoole ipad. We kregen verschillende opdrachten die we 
moesten oplossen. Alle opdrachten konden we oplossen met boeken die in de bib 
stonden. Bij 3 juiste antwoorden, kreeg je volgers en kon je een foto kiezen die je dan 
zogezegd op je account van facebook, twitter en instagram  kon plaatsen. Zo kon je 
gemakkelijk zien hoeveel volgers je had.                  

Iedereen vond het een heel leuk en een leerzaam spel!!!  
En zo hebben we op een interactieve manier geleerd om iets op te zoeken in de bib.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op pad in het Peersbos (L3) 
 

We hebben leuke opdrachten gedaan zoals: 
windrichtingen bepalen, kaartlezen en opdrachtjes 
in het bos. 
We beleefden een groot avontuur vanwege de 
modder want het had hard geregend. 
We hebben onze wandelrouten op de kaart 
gekleurd, met alle gevaarlijke punten en de uren van 
onze dag aangeduid. De 
juf en de meester hadden 

verteld wat het verschil was tussen een loofbos, een 
naaldbos en een gemengd bos. 
‘s Middags hadden we lekker in het bos gegeten. 
Tijdens onze wandeling hebben we naar de zon gekeken om 
te weten hoe laat was, maar gelukkig hadden we een kompas 
bij. Op het einde van de wandeling hebben we nog een paar 
blaadjes gezocht om onze kijkdoos te versieren. In onze 
kijkdoos moesten we de verschillende lagen van het bos 
aanduiden. Het was een toffe dag!! 
 
door Bo en Lisa 
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Wist je dat…(K3-4) 
 
… we het reuzeleuk vonden om met onze parapluutjes   
     en laarzen in de regen en plassen te lopen?   
… als het niet regent onze juffen gewoon regen kunnen 
     toveren? 
… we onze gevoelens hebben leren herkennen, 
    benoemen en ook kunnen uitdrukken  
    op een gevoelsmeter?                     
… we allemaal aan ons puzzelniveau gewerkt hebben? 
… we met veel schoendozen hele hoge torens kunnen bouwen… hoger dan onszelf 
     en we zelfs een stoeltje nodig hadden om er aan te kunnen? 
… we schoenen hebben leren poetsen? 
… de Sint en zijn pieten in onze klasjes rommel zijn komen maken maar in ruil koekjes 
     hebben achtergelaten? 
… we zo superflink waren dat we speelgoed kregen waar we heel blij 
mee waren? 
… er nu een gezellige sfeer hangt in onze klas door al die mooie 
kerstliedjes, lichtjes 
    en ballen in de boom? 
 
We met z’n allen genieten in ons klasje en iedereen een vrolijk 
Kerstfeest wensen en een heel mooi nieuw jaar.            
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Discoverit ! Astraunauten !  
 
De lesgever van ‘DISCOVERIT’ dompelde de 
leerlingen van het zesde onder in een 
astronautenworkshop. Naast een korte 
theoretische toelichting over het heelal, de 
ruimte en het lanceren van raketten, bouwden ze 
zelf een raket.  
 

 De kwaliteit van de zelfgemaakte raketten werd getest door een echte 
lancering. De metingen van druk, afstand en tijd hielden de leerlingen zelf mee 
in de gaten. Wiens raket scoorde het best? 

 Geniet van volgende artikels en de foto’s. Wie wordt de volgende astronaut die 
we op missie naar één of andere planeet sturen? 
 

“Eerst keken we naar de ruimte en hoe ze een raket lanceren. Toen gingen we zelf aan 
de slag. We konden kiezen uit twee soorten raketten en die knutselden we met papier 
en een fles. Als alle raketten klaar waren, was het tijd geworden om ze te lanceren. 
Alle raketten vlogen super hoog. Het was een geslaagde dag! “ (Gitte 6A) 
 
“De jongens namen woensdag deel, de meisjes de dag nadien, 9 november. Eerst kregen 
we uitleg over het heelal en moesten we per twee lampjes laten branden. Toen begon 
pas het echte werk! We mochten kiezen om met onze fles een spaceshuttle of een 
Saturnus V raket te maken. Toen we buiten kwamen, volgde de ultieme test. De beste 
grote raketten waren die van Brent, Axel, Toon en mezelf. Bij de kleine uitgave was 
die van Tuur de overduidelijke winnaar! “ (Senne 6A) 
 

 

Microwereld 5de leerjaar 
In onze WO-lessen onderzoeken wij de wereld. Maar wist je dat de 
wereld soms zelfs microscopisch klein kan zijn! Dat hebben we zelf 
mogen ontdekken in deze workshop rond microwereld. Als echte 
laboranten zijn we te werk gegaan met een 3D-microscoop. Insecten 
en zelfs stuifmeelkorrels gaven een spectaculair beeld. We leerden 
onze eigen unieke vingerafdruk te nemen. Wat een boeiende wereld! 
Wat hebben we weer veel bijgeleerd.  
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Toneel ! 
‘ De man, de vrouw en de beer’  is een voorstelling over zoeken naar je thuis en je weg vinden 
in het leven. Over liefhebben en loslaten. Over kinderen en hun ouders. En bloed dat kruipt 
waar het niet kan gaan. 
Het werk van Tom Dupont balanceert vaak tussen humor en verdriet. De absolute 
topcast doet ‘De man, de vrouw en de beer’ sowieso onder je huid kruipen, zelfs al 
heb je een berenvel. 
 
De leerlingen van de derde graad kregen de kans deze voorstelling bij te wonen in cc 
’t Schaliken. Hieronder lees je enkele impressies van leerlingen van het 6de leerjaar. 
- Beer Benny lag zijn winterslaap te doen. Ik vond het toneel heel grappig! (Yana) 
- Het was een plezant verhaal met een caravan die kon ronddraaien en helemaal 

kapotging en met een beer die verkleed was. (Tim) 
- Het toneel ging over een beer die zijn moeder miste, terug naar Alaska wilde 

maar besefte dat zijn moeder dood was. 
- Een puberende beer met twee mensenouders, een ontdekkingsreiziger als papa 

en een biologe als mama. Dit alles zorgde voor een gek en een beetje een apart 
toneel. (Roos) 
 
 
 
 
 

 
 DO’ 
Rien is jarig. En dus geeft ze een feestje. Iedereen is er. Alle vriendjes en vriendinnetjes. Dan 
gaat plots de bel. Er staat een cadeau voor deur! Op twee lange benen! En met de borst 
kloek vooruit! Het is een held! Een superheld nog wel! Hij komt voor haar, zegt hij. Hij doet 
zo’n dingen normaal gezien nooit, maar voor haar maakt hij een uitzondering. Rien gelooft 
haar ogen niet! Maar wie is deze held? Kent ze hem niet? Of vergist ze zich?  

‘DO’ is een humoristische monoloog over een held op sokken,    
een held die achter zijn masker laat kijken en in zijn hart,  

een held die pas kan vliegen als Do hem vleugels geeft. 

 ‘DO?’ … De leerlingen van de derde graad noteerden even wat dit toneelstuk met 
hen deed. Geniet van het werkje van Arthur uit 6A! 

Op maandag 11december trokken we met de derde graad naar het Schaliken. Daar 
woonden we een voorstelling bij van theater Speelman, nl. het toneelstuk ‘DO’. De 
hoofdpersoon is een superheld die graag zijn dochter nog eens wil zien, maar dit niet 
mag omwille van een scheiding. Hij verkleedt zich als superheld om als ‘special 
effect’ te verschijnen op haar verjaardagsfeest. Het was een leuk toneel! 
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1 touw, vele touwen ! 
 
Met touwen kan je vanalles doen! Dat weten de kleuters van K7 & K8 nu heel goed! 
Vormen leggen, cijfers vormen met een spijkerplankje en touw of er gewoon een 
kunstig werkje van maken. Naaien en meten!  
We hebben zelfs ons gebouw gemeten met een heel lang 
touw! Nu weten we dat de korte kant ongeveer twee 
keer in de lange kant gaat! Knap van ons hé!!!  
Veters binden , dat lukt al voor sommigen , maar die 
strik maken is voor de meeste nog echt wel moeilijk!  
We blijven proberen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolbankjes te koop !  
 
Er zijn nog enkele setjes beschikbaar !  
 

€ 25 per set ! 
 

Informeer je dan zeker bij Carina of op het secretariaat !  
 

 
 

We namen dankbaar afscheid van … 
Achilles Horemans, vader van juf Marleen (middagopvang) 
Maria Pelsmaekers, overgrootmoeder van Alexander (K5) 
Madeleine Vervoort, grootmoeder van Lotte (L4A) 
 
 

 

Ik werd grote broer of zus ! 😊 
 Feline (K3) werd grote zus !  

Welkom AMILIA ° 28.11.2017 
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Had jij ook een familiaal nieuwtje en is dit niet vermeld in deze schoolfax?  
Laat het dan gauw weten aan de directie via wijngaard@kosh.be  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra, An, Bea, Britt, Carina, Carine, Caroline, Christel T, Christel G, 
Dirk, Elise, Ellen, Els, Els V, Francine, Greet, Guy M, GuyV, Jasmine, 

Jeanette, 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 
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