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Yummie yummie … ontbijt aan huis !  
 

 

 

 

Ook dit jaar was het “Ontbijt aan huis”, georganiseerd door de ouderraad opnieuw 
een wervelend succes. Dank aan de werkgroep en alle vrijwillige helpende handen 
vanuit het team en de ouders. We konden dit jaar afklokken op 550 verkochte 
ontbijtjes !  Dat geeft energie om er nog meer tegenaan te gaan !  
  

Project binnentuintjes ! 
Het project van de binnentuintjes krijgt stilaan vorm…. 

Ben jij al komen kijken naar de plannen die aan het bureel van juf Jill hangen ?  

Vlak voor de paasvakantie startten de leerlingen van kOsh Tuinbouw om deze 
fantasche ideeën in realiteit om te zetten.  

Een mooi voorbeeld hoe school, ouders en scholengemeenschap SAMEN tot 
veel in staat zijn !  



 

 
 

JUNIOR-JOURNALIST 2018 
Elk jaar neemt onze school deel aan de ‘Junior-Journalistwedstrijd’, ingericht door het 
Davidsfonds. Heel wat leerlingen namen ook dit jaar weer deel aan de schrijfwedstrijd 
rond het thema VRIENDSCHAP. Een dikke proficiat aan alle deelnemers. Als grote 
winnaar kwam Toon Michiels uit 6A uit de bus. Hij mocht zijn werkje gaan voorlezen 
tijdens de ‘Toast Litérair’, kreeg een boekenpakket en een centje cadeau en haalde 
enkele plaatselijke kranten. Misschien zit er ook nog een overwinning in op provinciaal 
niveau. Laten we duimen! 

Geniet van het werk van Toon dat wellicht niemand onberoerd laat… 

Vriendschap is een cadeau! 

(Dit verhaal van Toon is uit het leven gegrepen. Hij is genezen van leukemie en heeft het 
nog steeds moeilijk zijn plaats in de klasgroep terug te vinden. Het is voor hem niet 
zozeer de ziekte op zich die hij het ergst vindt; het besef dat zijn ‘vrienden’ veranderd 
zijn en hem het gevoel geven er niet echt meer bij te horen vindt hij veel erger. Juf 
Mart) 

Toen ik in het derde leerjaar zat, was ik sportief en was ik het snelle mannetje in de klas. 
Dat vonden de jongens van mijn klas wel cool. Maar ik kreeg kanker en kon niet meer 
naar school. Ze waren erg geschrokken. Ik kreeg een doos van de klas met brieven, vol 
troostwoorden, dat liet me volhouden.  

Na enkele maanden kreeg ik Bednet. Dan kan je de les in je eigen klas mee volgen op de 
computer bij je thuis. Tijdens de speeltijd konden m’n klasgenootjes met me praten, dat 
was fijn. Het waren echte vrienden. Ze wilden weten hoe het in het ziekenhuis was. Dat 
was tof. We gingen ook naar Music For Life want iedereen had koekjes gebakken voor 
Bednet en ‘Kom op tegen kanker’. Ik voelde me echt gesteund door mijn vrienden. 

Toen was mijn behandeling ten einde. Na twee jaar vieze siroopjes, infusen, 
ruggenprikken en beenmergpuncties, was ik er vanaf en mocht ik terug als een gezonde 
jongen naar school. Terug naar mijn vrienden.  

Maar…  daar kreeg ik al gauw het gevoel dat ik iets gemist had. De oude groep van 
vroeger zat anders in elkaar. Er waren jongens die steeds het woord voerden en de 
leiders waren en je had de volgers. En waar hoorde ik ??  Ik was zelf ook niet meer de 
Toon van vroeger, maar ook niet meer ‘de jongen met kanker’. Mijn plaats terugvinden in 
de klas was zowel voor mij als voor mijn klasgenoten niet gemakkelijk.  

Het is leuk te ervaren dat, ondanks iedereen veranderd is, ik nu echt terug kan 
samenspelen met mijn vrienden. Ik heb beseft dat v riendschap niet vanzelfsprekend is 
en een echt cadeau! 

Toon 6A 

 

 



 

 
 

Steunactie  “Afractie” ? 
Afractie werkt ten voordele van kinderen en jongeren in 
armoede in Senegal. Dit doen we door 
financiële ondersteuning van verschillende projecten in 
Senegal, sensibiliserende acties in België en overleg met 
de lokale partners. 

Duurzaamheid, eerlijkheid, transparantie en engagement staan daarbij centraal. 

Afractie steunt 2 grote projecten die straatkinderen opvangen : Atax in Dakar en 
Djar Djal in Thies. In beide projecten worden kinderen opgevangen, krijgen ze 
voedzaam eten, wondverzorging, lessen taal en rekenen en lessen. De oudere 
kinderen leren een job als kleermaker, mecanicien of kok. Dagelijks maakt een team 
van Senegalezen het verschil in het leven van deze straatkinderen. 

Wij kunnen Afractie makkelijk een duwtje in de rug geven 
door leeg schrijfmateriaal in te zamelen. Heb jij nog wat 
liggen waar je ons mee verder helpt ? Geef dit dan gerust 
af op het secretariaat !  

In samenwerking met het bedrijf Terracycle wordt dit ingezameld materiaal 
gerecycleerd. In ruil voor het opsturen van dit leeg schrijfmateriaal ontvangt 
Afractie een financiële bijdrage volgens het gewicht van de (gratis) inzendingen. 

  

Auteur Luc Embrechts op bezoek ! 
Ben je gek op griezelverhalen vol met humor? Dan raden 
onze vijfde en zesde klassers jou deze leesboeken aan! 
Griezelboeken boordevol knotsgekke figuren die 
ontelbare avonturen meemaken. De auteur ‘Luc 
Embrechts’ kon boeiend vertellen over hoe je aan zo’n 
leesboek moet beginnen. Dit bleek geen gemakkelijke klus! 
Niet alleen het schrijven van het verhaal, maar ook een 
leuke cover kiezen om de lezer zijn nieuwsgierigheid te 
prikkelen gaat niet over één nacht ijs. Er komt meer bij kijken, dan wat we eerst 
dachten.  

Tot slot, een greep uit zijn auteurswerk!  

Laat je fantasie maar los en lach je een breuk met de reeks 
‘Vampierzootje’  of   ‘Uitvinderszootje’!   

Of griezel mee als je durft met de reeks ‘Dir-Yak’ 

http://afractie.be/new/?page_id=76
http://afractie.be/new/?page_id=186
http://afractie.be/new/?page_id=51


 

 
 

Kieswijzer L6 
Op dinsdag 30 januari maakten de 6deklassers een ganse 
schooldag kennis met verschillende workshops, ingericht 
door de 1ste-graadscampus van onze scholengemeenschap. 
Elke groep leerlingen volgt er een bepaald traject met een        
8-tal activiteiten uit verschillende studiedomeinen. Op 
die dag trekken de leerlingen ook op met praktisch 
allemaal nieuwe gezichten zodat ze al een idee krijgen van 
wat  ‘het leven op de middelbare school’ zoal kan 
betekenen.  

De naam KIESWIJZER is goed gekozen voor deze daguitstap 
omdat we door deze activiteit WIJZER leren KIEZEN én we 
verschillende WIJZERS (richtingen) krijgen aangeboden waaruit 
we kunnen KIEZEN. 

Ferre Tormans uit 6A was één van 
de 1000 enthousiaste deelnemers.  

Op dinsdag 30 januari gingen we naar kOsh Ieperstraat. We 
kregen allemaal een zakje met daarin een balpen, wat papieren 

en een badge met daarop ons 
groepsnummer. Toen we op de campus 
arriveerden, kregen we per klasgroep enkele tafels 
toegewezen. Daarna maakten de groepen kennis met hun 
groepsleider of -leidster. Nu konden de activiteiten beginnen! 
We gingen van klas naar klas en leerden met mondjesmaat wat 
bij tot we op het einde van de dag barstten van de 
informatie. Het was echt een informatieve TOPDAG! 

 

Gaatjes, gaatjes, gaatjes….. 
De kleuters van K3 en K4 zijn gedurende een ganse week op ontdekkingstocht 
geweest naar gaatjes.  We hebben verschillende soorten gaatjes gevonden. We zijn 
lichaamsgaatjes tegengekomen maar ook gaatjes in het speelgoed, onze kleding, 
muizengaatjes en we hebben zelfs lekkere smulgaatjes geproefd. Tijdens deze  week 
kwamen ook onze grootouders een kijkje nemen en zelfs meespelen in onze klas. 
Onze ukjes hebben er met volle teugen van genoten, zo eventjes hun grote idolen 
mee in hun klasje.          

               

 

 



 

 
 

Bruggenbouwers in wording ! 
Het 4de leerjaar bouwde op 13 maart vele, mooie bruggen. Eerder in de les leerden 
we hoe je een stevige brug kon bouwen. Later konden we het uiteindelijk proberen. 
De brug moest aan verschillende criteria voldoen: 50 cm lang zijn en een gewicht van 
125 g kunnen dragen. Er was ook een verrassing: juf Jill kwam helpen bouwen. Dit 
vonden wij super leuk! En ik ook 😉 hihi (juf Jill)  

                

             

 

                

 

 

            

Boekenmaand in onze school… 
De maand maart stond in het teken van de boekenmaand. 
In de kleuterschool spelen boeken een belangrijke rol. Ze 
komen dagenlijks voor in onze klassen.  

Een verhaaltje voorlezen voor we naar huis gaan is een traditie. Voorlezen brengt 
kinderen tot rust en geeft hen een heel groot pakket aan taal mee.  

Deze week kwamen er extra veel boeken in de klas. Al onze kleuters konden 
genieten van boeken in thema. Bij juf Greet (op de foto) kwam juf Ellen nog een 
extra boekje lezen. De kleuters genoten van het verhaal van ‘Rikki en Mia de kip’.  

Wat een luister plezier was dat!  

Daarnaast waren er tal van boekenhoeken aanwezig in onze klassen. De boekenhoek 
is een vrije hoek waar je steeds een boek kan gaan lezen/ bekijken. Hier maken de 
kleuters vaak gebruik van.  

Bij Juf Manuela hebben we een mooi boek vertelt over ‘de kunstwerkjes van 
kippetje’. Een aangrijpend boek over een kip dat kunstwerk- eitjes maakt. De 
kleuters kregen uit dit boekje mee dat anders zijn goed is en dat iedereen uniek is. 
We maken allemaal verschillende dingen en dat is juist fantastisch. Elk kind is 
anders, elk kind is uniek. Dat maakt van elk werk, een kunstwerk.  

Fijne boekengroetjes! 



 

 
 

Naar de dokter….. 
In het 2de leerjaar werkten we deze maand rond het thema ziek 
zijn. We brachten een bezoekje aan een tandarts. Het was deze 
keer niet zomaar een tandarts maar de mama van Oliver van de 
klas 2A.  Ze heeft ons die namiddag met de glimlach op een leuke 
en speelse manier rondgeleid in haar mooie praktijk. We hebben er 
veel geleerd over onze tanden en gezonde voeding.  Als afsluiter 

van ons bezoekje kregen we allemaal nog een leuke verrassing.  Een dikverdiende 
merci aan de mama van Oliver.  

Ook leerden we dat dieren ziek kunnen worden.  Hiervoor brachten we een 
bezoekje aan een dierenarts.  Ook dit was niet zomaar een dierenarts maar de zus 
van onze juf Lieve nl. dierenarts Hilde.  Hier konden we zien hoe dieren verzorgd 
worden als ze ziek zijn.  We mochten zelfs 
een bezoekje brengen aan diertjes die net 
geopereerd waren en daar nog even 
moesten blijven. Ook hier waren we voor 
het geluk geboren want we gingen 
opnieuw naar huis met een leuke 
verrassing.  Dankuwel dierenarts Hilde.  

 

 

Water……niet zomaar voor iedereen beschikbaar… 
Op wereldwaterdag stond 4A even stil bij de problemen rond water in arme landen. 
Daar moeten sommige mensen wel urenlang wandelen om wat water te halen. Het 
kost hen veel tijd en daarbij wegen de tonnen veel. In kleine groepjes gingen we 
opzoek naar een oplossing voor dit waterprobleem. Er werden knappe uitvingingen 
bedacht. Zo kwamen de groepjes op de idee om een waterloopband, een 
waterwagen, een ezelmobiel, … te maken. Enkelen onder hen bedachten zelfs een 
ondergronds netwerk van waterbuizen. Met een schets en korte uitleg 
verduidelijkten we onze ideeën. De resultaten waren erg knap!  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WAUW… WETENSCHAP ! 
De laatste jaren krijgen de 6deklassers een interactieve show voorgeschoteld waarin 
ze op een niet alledaagse manier kennismaken met de wereld van wetenschap en 
technologie. In samenwerking met Tehnopolis, VIB, stichting RINO, Team 
Rembrandts, Jansen Pharmaceutica, Imec en Natuurpunt organiseert de drijvende 
kracht achter dit initiatief, de Herentalsenaar SUS DAMS, dit spektakel vol 
verwondering en sensatie. 

Arthur Durt uit 6A schreef hierover een knappe impressie. 

 

We aten op dinsdag 16 januari wat vroeger dan de andere leerlingen van de school. 

Al om tien over 12 vertrokken we te voet naar cc ’t Schaliken. 

Uiteraard gingen we te voet.  

We waren uitgenodigd op een wetenschapsshow.  

 

We arriveerden er als eerste. 

Eerst kregen we een woordje uitleg van echte wetenschappers over natuur en 
wiskunde. 

Technopolis en stichting RINO deden daarna meerdere proeven. 

Een banaan werd omgetoverd tot een hamer. 

N2 of stikstof was een veelvoorkomend element bij de proeven. 

Schrikwekkende luide knallen werden geproduceerd waarvoor we onze oren 
moesten bedekken. 

Champagnekurken vlogen in het rond door de stikstof. 

Heel deze show zorgde ervoor dat wetenschap tof werd. 

Aan het einde van dit spektakel gaven we een luid applaus. 

Proficiat aan de organisatoren voor de originele voorstelling! 

 

Arthur 6A 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lieve pluizige bezoekers in onze peuterklasjes ! 
Op vrijdagochtend hoorden de peuters van K1 en K2 iets ritselen in de klas…. Het 
waren de cavia’s van onze school die even in onze tussenklas verbleven! We gingen 
een kijkje nemen en waren erg enthousiast! Maar ssst… stilletjes zijn, want anders 
werden de cavia’s bang!  

We zorgden vandaag goed voor hen. We konden ze aaien, gaven ze wat te eten en 
keken hoe ze rondliepen in hun hokje! Dat was al een leuke voorbereiding op onze 
schoolreis naar ’t Groenhof.   

 

            

 

 
 
 
 

 

Een goed begin van de dag ! 
De leerlingen van ons eerste leerjaar mochten in de maand maart op bezoek naar 
RVT St-Anna. Zij kregen een overheerlijk ontbijt met lekkere pistolets, sandwiches, 
fruitsap, kaas, hesp, choco en koffiekoekjes. Daarna mochten ze de kamers van de 
bewoners gaan bezoeken. Die lieten maar al te graag hun mooie kamer zien. 
Uiteraard hadden ze  heel wat verhalen van vroeger te vertellen. Het werd voor 
onze kinderen een onvergetelijke voormiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

De kip en het ei …..  
Fons (K6) bracht zijn kip “Haantje” mee naar de klas. De 
kleuters gaven haar een héél groot hok. Ze was er zo blij mee 
dat ze hen bedankte door een ei te leggen !  

 

Showtime in het 5de leerjaar ! 
Begin maart werkten we in het vijfde leerjaar rond het thema ‘Kleding’ en zo kregen 
5A en 5B een bijzondere opdracht : Maak jullie eigen modeshow uit de oertijd, bij de 
Romeinen, Egytenaren, uit de Middeleeuwen of de toekomst! 

Na een brainstorm en het nodige overleg, ging iedereen vol overgave aan de slag. De 
DJ zocht de aangepaste muziek. De modellen maakten eerst een tekstje om hun 
gekozen kledij op een boeiende wijze te promoten voor de kijker. De presentator 
bracht al die tekstjes bij elkaar en maakte er een leuk geheel van. Ondertussen 
zochten de modellen dan passende kledij en attributen bij elkaar. Zelfs het 
thuisfront werd ingeschakeld om een mooie hoepelrok te maken, een beeldig kleedje 
van een ‘oervrouwtje’, ... En wat er niet was, werd met lappen stof, naald en draad 
zelf gemaakt! 

Vrijdag, 16 maart was het dan zover. Na een generale repetitie op de ‘catwalk’ in de 
turnzaal, kregen onze eregasten uit het 2de leerjaar (de tuti’s van de vijfdeklassers) 
de eer om naar de 5 wervelende shows te komen bekijken. De foto’s tonen alvast dat 
de Belgische modewereld nog toekomst heeft! 

Een dikke proficiat aan alle bengels met het eindresultaat. Ook een bedankje aan de 
helpers achter de schermen. Zo zie je maar dat schrijven echt wel fun kan zijn!  

 

 

 

 

Prehistorie          Egyptenaren   Romeinen 

 

 

 

 

   Middeleeuwen         Toekomst  



 

 
 

 

Griepalarm 
Enkele weken geleden sloeg in K5 de 
griepepidemie toe. Gelukkig hadden 
onze kleuters de weken voordien 
zichzelf omgeschoold tot volleerde 
dokters en apothekers. Nu kunnen ze medicijnpotjes vullen, 

een apotheek uitbaten, een stethoscoop gebruiken, een bloedafname uitvoeren, een 
spuitje vullen en geven, een bloeddrukmeter hanteren, een voorschrift lezen…en 
nog zoveel meer! 
 

Mmmmm……heerlijke warme broodjes !  
Dinsdag 27 februari zaten de kindjes van K7 en K8 vol 
spanning en enthousiasme te wachten op hun bezoek aan 
Bakker A Tatin. Voor het klasthema was het heel interessant 
om de bakker en zijn bakkerij eens van dichtbij te kunnen 
bekijken. De handen bleven overal af, maar de ogen hebben 
goed hun werk gedaan! Super hoe die bakker dat allemaal 
doet, en wat een grote machines! Petje af voor de bakker, 
want wat een werk om al dat deeg te bewerken en dan ook 
nog eens 's nachts werken! Op het einde van de rondleiding 
konden onze kids nog genieten van een heerlijke sandwich 
met chocolade; mmmmm lekker!  

 Bedankt bakker Tom 
 
Donderdag 1 maart gingen we met de klas op uitstap. 
Een half uurtje stappen en we kwamen aan bij Dirk en zijn vrachtwagen. 
 
Dirk gaf ons info over de dode hoeken van een vrachtwagen. 
Ondertussen mochten we in groepjes van drie een kijkje 
nemen in de cabine. 
De anderen zochten de dode hoeken op. 
En in de cabine kregen we de nodige uitleg en konden we de 
dode hoeken zelf ontdekken. 
 
Het was echt heel boeiend. 
Ondertussen was het tijd om weer te vertrekken. 
En de buschauffeur die we tegenkwamen, gaf ons een lift terug naar school. 
Keileuk was het zeker! 
(Louis, Toon, Santiago en Lars 6A) 



 

 
 

 
Donderdag 1 maart gingen we op uitstap. 
Er stond een grote vrachtwagen op het Helikopterpleintje. 
 
Daar leerden we over de dode hoek. 
Om de beurt mochten we een kijkje nemen in de cabine. 
Dirk was onze begeleider/instructeur. 
Eerlijk gezegd was het heel leuk. 
 
Het was wel heel erg koud. 
Onderweg naar school stopte er plots een bus.  
En daarmee mochten we weer naar de Wijngaard. 
Knap werk van Dirk en buschauffeur Bart! 
(Britt, Jill, Emma & Dihn 6A) 
 

Nog een cadeautje van de Sint: oorconcert  2de graad 

Geen sprookje dat zo uit het juiste hout gesneden was als dat van Pinokkio. 
Onze kinderen genoten van Nico Sturm die het verhaal bracht met 
onvervalste Italiaanse sprankelmuziek van Gioacchino Rossini in de 
vernieuwde Sint Elisabethzaal.  Het Antwerps filharmonisch orkest zorgde 
voor de muziek. Onze neus eraf als het niet mooi was. Meer foto’s: zie 
website. 

 

 

 

 
 
 
 

De aanhouder wint….. hopelijk ! 
Ook in deze schoolfax willen we nogmaals oproepen om 
de verkeersregels en de verkeersetiquette te respecteren 
rondom de school. Jammer genoeg krijgen wij nog steeds 
wekelijks meldingen binnen van overtreders.  

We hopen op meer voetgangers en fietsers met het goede 
weer dat eraan komt !  

Ook U kan het verschil maken !  



 

 
 

 

Samen lezen = samen genieten 😊 

De leerlingen van het zesde waren superenthousiast toen ze een ‘Project 
Prentenboek’ voorgeschoteld kregen. De bedoeling hiervan was, dat ze in de eigen 
klas een zelfgekozen prentenboek gingen ontleden en voorbereiden om het nadien 
interactief te gaan voorlezen voor de kleuters van K7 en K8. Zowel de leerlingen uit 
het zesde als de kleuters vonden het heel gezellig en zinvol. Enkele foto’s zijn de 
stille getuigen van een geweldige activiteit! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

We namen dankbaar afscheid van … 
Guillaume Wils, grootvader van Jane Wils (L4B) 
Wieza Neefs, moeder van juf Carine (middagmoeder)  
Anna Thys, overgrootmoeder van Brend (L4B) & Alyssa (L1A) Govers 
Ann Jacobs, tante van Steffe Jacobs (L3B)  
Leopold Fiers, grootvader van juf Ellen (KS)  
Eugeen Pluys, grootvader van juf Ellen (KS) & Britt Pluys (L6)  
Germaine Rigauts, overgrootmoeder van Victor (L4A) & Matthieu (L3A) Maeremans 
 
 

Ik werd ………… ! 😊 
• Juf Christel Peeters werd opnieuw oma !  

Welkom MATHIS ° 11.01.2018 

• Lukas Baeyens (L1A) werd grote broer !  

Welkom SENN ° 17.01.2018 

• Juf Christel Peeters mocht dit jaar al 2 keer vieren want ze werd nogmaals oma !   

Welkom FLORE ° 02.03.2018 

 
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  

mailto:wijngaard@kosh.be

