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Er is geen planeet B…

We bezochten de site www.dikketruiendag.be.
Interessant! We vonden kleine verhalen en als we meer wilden weten, konden we hierop klikken en verder surfen.
Zo kwamen we een pagina tegen waarop we konden werken en kiezen hoe we zelf aan een gezond klimaat kunnen
werken.
Een klimaatvriendelijke vakantie lijkt ons top. Thijs zou met de trein op reis gaan. Een vliegtuigreis is keislecht voor het
milieu omdat een vliegtuig heel veel benzine verbruikt en heel veel uitlaatgassen met CO² geeft. Een auto doet dat ook
maar dat is toch minder.
Misschien op reis gaan met de fiets en dichtbij op vakantie kan ook. Je kan aan huisruil doen. Het ene gezin gaat in het
huis van het andere en het andere gezin in het huis van dat ene. Zo ga je ook op vakantie. ’t Is wel een goed idee dat die
gezinnen geen buren zijn.
Het blauwe goud stelt het water voor dat heel kostbaar is. Je kan beter een douche nemen i.p.v. een bad. Dit bespaart
water. 10 minuten maximum onder de douche is genoeg om een proper lijf en haar te krijgen.
Gebruik ook regenwater voor de planten en om de auto te wassen. Sproei de planten in de tuin ’s morgen en ’s avonds.
Dan verdampt het water minder snel.
Je kan beter de afwas verzamelen en in 1 keer doen i.p.v. 10 kleine afwasjes.
Wij gebruiken een beker om onze tanden te poetsen en we draaien de kraan dicht.
In onze school worden de toiletten doorgespoeld met regenwater. Dat is goed voor het milieu. Gaan wij ook doen later.
Als we volwassen zijn gaan we bouwen of verbouwen en gaan we zonnepanelen gebruiken om elektriciteit te krijgen. Onze
lagere school is een goed voorbeeld. Dat gebouw is een passiefbouw. En we gebruiken overal ledverlichting, zowel binnen
als buiten. Led verbruikt heel weinig elektriciteit. ’s Avonds maakt dat licht de school ook veiliger.
Samen zorgen voor het klimaat met van die dingen is goed voor ons.
Sten Van den Eynden en Thijs Van Looveren
Vijfde leerjaar
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De lagere school lijkt op een lichaam.
Het derde leerjaar weet precies op welke manier het gebouw van de lagere school werkt. Er is daar
geen centrale verwarming, geen vloerverwarming.
Wel zijn er twee neusgaten die de lucht inademen. Die gaten lijken op ijzeren paddenstoelen. Eén
staat er aan de fietsenstalling en één bij de container van Frans.
De ingeademde lucht wordt door luchtpijpen onder de grond naar de kelder gebracht. Die lucht onder
de grond is ongeveer 17 graden Celsius. Dat is zo in de winter en in de zomer. Dan komt de lucht in
de longen van het gebouw, in de kelder.
Daar is een warmtepomp die de lucht opwarmt tot ongeveer 20 graden. Een ideale temperatuur om te
leren.
Verse lucht komt in de klassen. Oude lucht wordt afgevoerd en uitgeademd uit de mond. Die mond
vinden we achter het gebouw. De buitenlucht was ongeveer vijf graden en de lucht die naar buiten
werd geblazen zeker veel warmer. Vijftien graden? We hebben dat niet gemeten.
Ongeveer net als bij ons. We ademen koude lucht in en ademen warme lucht uit. Dat voelen we als
het koud is heel goed. We steken onze handen in de lucht. We ademen de koude lucht in. Als we de
lucht uitademen tegen onze handen voor onze mond, voelen we de warme lucht.
De stenen en de ramen kan je ook vergelijken met onze huid.
Toch een gek systeem.
Enkele kinderen maakten een tekening, een plan. Zo ziet iedereen hoe energiezuinig onze school is.
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AED
Van Christine Paelinckx, welzijnscoördinator van onze gemeente kregen we
volgend bericht:
Op dinsdag 12 maart om 19.00 u organiseert het Rode Kruis in
samenwerking met de raad voor gezondheid en welzijn van Wuustwezel
een cursus reanimeren met behulp van een AED-toestel in het Wijkhuis
van Sterbos.
Eind vorig jaar werd daar een bijkomend AED-toestel geplaatst. Daarom
leek het ons interessant om op die locatie een cursus te laten doorgaan.
De lessen duren ongeveer 2,5 tot 3 uur.
Inschrijven kan op het gemeentehuis
per mail:
welzijn@wuustwezel.be
of telefonisch 03 690 46 14.
Deelname is gratis.
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Dinosaurussen leven echt nog wel. Zeker in de gele klas!
In de gele klas kwamen de afgelopen weken de
dinosaurussen weer even tot leven…leerrijk,
soms spannend en uiteindelijk toch wel blij dat
ze niet meer bestaan!
Opzoekwerk … interessant

Zelfs de
dino’s kwamen even
echt tot leven…
fossielen zoeken

en knutselen maar…

Kom maar op als je durft, kom maar op…
wij zijn lekker toch niet BANG !!!
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Jeugdsternieuws…

Zijn jullie allemaal in geschreven voor het weekendje, want
volgend weekend (22)-23-24 februari is het eindelijk zo ver. De
leiding heeft er alvast heel veel zin in!
Misschien hebben jullie ook al gemerkt dat er een klein foutje
geslopen is in de JOEPIE krokusvakantie. De juiste datum voor
film@kadans is namelijk 6 maart. Hopelijk komen jullie dan ook
leuk mee film kijken.
Groetjes,
De leiding!

Groetjes de Jeugdsterleiding
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In het kasteel van de Rode Klas…

Gisteren hebben we in de rode klas komkommerdraken gemaakt. LEKKER!
Het was een echt kasteelfeest met ridders en prinsessen.
We hebben zelfs alle draken kunnen verslaan…
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De oranje klas op bezoek bij de buren en een fijn babybezoekje!
In de oranje klas was het thema: ‘dokter’, volop aan het leven. We konden dan ook niet anders
dan dit thema af te sluiten met een bezoek aan dokter Denissen. Wat was het interessant. De
dokter liet ons allerlei materialen zien en we kregen ook pleisters en spuitjes mee om te
experimenteren in de klas. We beloven er héél voorzichtig mee te zijn!
Bedankt voor dit fijne en leerrijke bezoek!

We kregen ook nog leuk babybezoek van Fonne!
Want Elise is grote zus geworden.
Proficiat met de geboorte van kleine Fonne!
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Nieuws van onze vormelingen!

Week tegen pesten

OOK WIJ DOEN MEE !
Volgend bericht kregen we in onze mailbox:
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“Hoogstwaarschijnlijk vingen jullie de afgelopen dagen al heel wat op over de Move tegen
pesten van Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Ook dit jaar willen we
opnieuw zo veel mogelijk kinderen en jongeren mobiliseren én een stem geven tegen pesten. De
actie STIP IT is heel laagdrempelig, waardoor we ook hopen dat er nog meer kinderen en
jongeren (en ook volwassenen) zich aangesproken zullen voelen. Actrice Tinne Oltmans is
opnieuw boegbeeld van de Move tegen pesten 2019.
Met de Move tegen pesten: STIP IT willen we alle kinderen en jongeren - en bij uitbreiding
iedereen die sympathie heeft voor de Move tegen pesten - overtuigen dat pesten heel fout is. We
roepen iedereen op om naar Ketnet.be te gaan en daar het Manipest te ondertekenen. Het
Manipest bestaat uit vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan. Door deze vier
afspraken te laten lezen en de vraag te stellen ze te ondertekenen als je akkoord bent, hopen we
dat we kinderen kunnen stimuleren om na te denken over hun gedrag.
1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Wie het Manipest ondertekend heeft, kan dit zichtbaar maken door vier stippen op zijn of haar
hand te tekenen. Door dit te doen, laten ze weten dat ze pesten echt niet oké vinden, en dat ze
er zullen zijn voor wie gepest wordt. We hopen dat we op deze manier deze problematiek meer
bespreekbaar kunnen maken. Tijdens de Week tegen pesten, van 22 februari tot 1 maart
zorgen de Ketnet-wrappers en Karrewiet voor de nodige duiding. Aan de hand van getuigenissen
en reportages gaan we aan de slag met het thema. Op vrijdag 1 maart volgt een apotheose met
het Antipestival dat live te volgen is op Ketnet en Ketnet.be.”
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Hebben jullie zin om te quizzen? Ja toch!
We zijn altijd ontzettend benieuwd naar de namen van de deelnemende quizploegen. Sommige ploegnamen zijn
bijzonder origineel en creatief gevonden. Welkom allemaal!

Gisteren was het Valentijn, hartjesdag!
“Zonneschijn op Sint Valentijn,
geeft goede wijn.”
Enkele kinderen brachten een tekening vol hartjes en ook
met een boodschap: “Elkaar graag zien is heel belangrijk!”
Toen ik de tekening op de kast vasthing en verder keek en
las, dacht ik spontaan aan mijn grote teen van mijn
linkervoet na een valpartij tijdens een zeldzaam
sportmoment…
Mijn teen werd liefdevol verzorgd en na enkele weken was
hij terug een volwaardig lid van mijn voet.
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Iedereen superheld!

Op zaterdag, 2 februari, kwamen we voor de 2de keer samen met onze eerste communicantjes.
Het werd een super fijne namiddag.
In de school werkten we enkele uurtjes omtrent ‘Dit ben
ik’.
Op het programma stond: vertellen, knutselen, zingen,
lezen, proeven, voelen,…
Ben ik altijd Helpend, Eerlijk, Liefdevol en
Dapper?
Zijn wij echte HELDEN?
O jawel, maar als het brandalarm in de school afgaat, zijn
we toch ook een beetje bang.
Jeugdster was zich immers aan het voorbereiden voor de
spaghetti-avond.
Gelukkig kwam meester Luc ons snel ter hulp, ook hij is
een held!
De kinderen verdienden allemaal een dikke pluim en
werden beloond met een helden-diploma!
Nadien vertrokken we richting de kerk van Sterbos voor de viering van de naamopgave.
De communicantjes brachten hun geknutselde medailles naar voor, en zongen hun naam.
Samen vieren is fijn, en onthoud vooral heel goed dat we ook superhelden kunnen zijn in het elkaar graag zien!
Tot de volgende keer!
Groetjes, het eerste communie – team
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AVOND-NACHT-en-OCHTEND-AVONTUUR
De kinderen en hun juffen van het eerste en tweede leerjaar hebben dinsdagavond hun bedje gespreid
in de sporthal. Ook Amber (stagiaire en oud-leerling) was erbij.
De slaapzakken, matrassen, koffertjes met daarin ondermeer tandenpoetsgerief, pyjama, pantoffels..
alles en iedereen had zo een eigen kamertje in die grote sporthal. Per groep hebben de kinderen en
juffen enkele leuke activiteiten beleefd. Hierna bleef iedereen overnachten in onze school.
Rond negen uur mocht ik een slaapliedje zingen. ‘k Was best nerveus maar de kinderen lagen zo stil
te luisteren… Even later deden de juffen de lichten uit. Muisstil was het.
Natuurlijk is het niet gemakkelijk om de slaap te vatten met een hele groep kinderen en snurkende
juffen. Zij zullen het waarschijnlijk stellig ontkennen wat ik thuis ook doe.
’s Morgens werd alles opgeruimd en hebben onze kinderen genoten van een gezond ontbijt. Gelukkig
hadden de juffen op woensdag niet al te veel denkwerk op het programma gezet. ’t Was efkes
nagenieten van het grote avond-nacht-en-ochtend-avontuur.
Samen evalueren en nadenken wat fijn was en minder fijn werd besproken.
Er wordt toch heel wat geleerd en beleefd op zo’n momenten!

De nieuwe matten die we gekregen
hebben van ons gemeentebestuur en
Ouderraad zijn al enkele keren goed en zinvol
gebruikt, gelegd en terug opgerold. De
sportvloer blijft zo in opperste conditie. De
oude matten, waarvan er enkele nog in vrij
goede staat zijn, bieden we te koop aan. Een
vriendenprijs is natuurlijk overeen te komen. Kom maar eens kijken. Misschien dat het kan dienen
als schildermat i.p.v. plastic folie te kopen, misschien als beschermvloer boven het parket van
keuken of woonkamer tijdens een feestje, enz. Klop maar even op mijn deur!
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Carnaval komt dichterbij… Dit feest vieren we vrijdag 1 maart. Volgende week hierover meer
nieuws!

Onze restaurantdag gaat door op zondag 17 maart. Het gaat beslist gezellig én lekker worden.
Tot dan!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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