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Is het universum een ongelooflijk groot 
bovenmenselijk intelligent gebeuren? 

Zou zo maar eens kunnen. 
Maar eerst ga ik mijn boterhammen opeten! 

 

We weten als mens al heel wat over het universum. 
Anderen beweren helemaal van niet.   
Sinds Copernicus weten we dat de aarde rond de zon 
draait. Darwin heeft ons ook heel wat geleerd en 
Einstein verrast nu nog… En toch… 
 
De Melkweg? Dan maar naar de supermarkt of zoals 
onze ouders met een kannetje naar de buurmanboer. 
Een kan vol leven. 
Kan er buiten onze planeet nog ergens in het heelal 
een planeet zijn waar er leven is? 
Het is een vraag die we ook kunnen stellen aan 
kinderen. Zij filo-fantaseren hierover en laten hun 
verbeelding reizen door tijd en ruimte.  
 
Zo zal er wel ergens een planeet zijn zoals in het 
verhaal van de Kleine Prins van Antoine De Saint-
Exupéry. “Voor sommige mensen die veel reizen dienen 
de sterren als gids. Voor anderen zijn het alleen maar 
lichtjes. Weer anderen, de geleerden, zien er grote 
vraagstukken in. Voor de zakenman die ik ken waren ze 
van goud. Maar al die sterren zwijgen.” 
 
Af en toe spreekt de sterrenhemel ons toe en proberen 
we die hemel te begrijpen, beetje bij beetje grijpen we 
naar het onbekende om verklaringen te vinden in ons 
logisch denken en liefst zonder een God… 
 
Moeten we ver reizen om leven te ontmoeten? Niet 
echt. ’t Gebeurt zo dichtbij… 
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 Blauwe marsmannetjes? Ze bestaan!  
 

MARSMANNETJES OP BEZOEK IN DE BLAUWE KLAS! 

 

We speelden rond het thema lichtjes en de ruimte. 

We leerden over sterren, planeten en astronauten. We maakten een donkere 

hoek in de klas waar de kleuters volop met lichtjes konden experimenteren. 

Er werden ook mooie raketten en grappige marsmannetjes geknutseld! Meer 

foto’s van dit leuke thema kan je vinden in het fotoboek op de website! 

 
 Op naar oranje in de coronabarometer! 
 
Er is licht aan het einde van die tunnel! Laat ons hopen! 
 
 

We blijven echter nog steeds zeer voorzichtig. Tot nu toe zijn we er 
samen in geslaagd om de school open te houden, zodat de meeste 
kinderen steeds naar school kunnen komen en we de school niet 
moeten sluiten voor geruime tijd. Dit willen we zo houden.  
Zo verlagen we de druk op ouders en gezinnen. 
We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, dragen van 
mondkapjes, handen wassen en ontsmetten en beperken van fysieke contacten.  
 
Vanaf 19 februari hoeven de kinderen geen mondkapje meer te dragen, niet in school, niet daarbuiten. 
Wat een zaligheid! 
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 Carnaval op school! 
 
Op 25 februari vieren we carnaval op school. 
De werkgroep is al enkele weken bezig om 
van dit feest een fijn feest te maken. Het feest 
vieren we per klas. We eten er pannenkoeken, 
doen gekke dingen en steken het feest in een 
kleedje: “THE MASKED SINGER”. 
 
De dag zit al helemaal in elkaar en de carnavalstoet gaat dit jaar niet nog niet door.  
Ouders en grootouders kunnen hun kinderen zien op de foto’s die op de website zullen verschijnen. 
Misschien ook de filmpjes de werkgroep aan het monteren zijn.  
Het gaat KEITOF worden! 
 

 

 “Stip it” in de groene klas… 
 
De afgelopen weken werkten we in de groene klas rond gevoelens.   
Het kleurenmonster kwam op bezoek want hij was een beetje in de war.  Gelukkig wisten de kleuters 
snel dat hij al zijn gevoelens op een rijtje moest zetten, want dat je dan beter kan VOELEN, je 
gevoelens beter een plaats kan geven. 
Het is best ok als je eens een keertje verdrietig, boos of bang bent, je blije gevoel mag je ook altijd 
uiten.   
Toch is er nog iets dat wij in de klas zeker willen laten merken: PESTEN IS NIET OK!  Daarom 
hebben we allemaal de 4 stippen op ons hand gezet, om dit nog eens extra in de verf te zetten. 

 

 Samen tegen PESTEN ! 
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1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel 
van hen dragen daar heel lang de gevolgen van.  
Dit lezen we op de website van “Kies kleur tegen pesten”…  
Als we dit lezen worden onze juffen en meesters nog meer alert voor deze problematiek. Dit kan niet 
en mag niet gebeuren in onze school! 
 

 
 
Op vrijdag 18 februari start de Vlaamse week tegen pesten.  
 
Ketnet engageert zich opnieuw met de STIP IT-actie. Voor het eerst slaan ze daarom de handen in 
elkaar met Radio 2 en MNM..  
Want pesten stop je niet alleen! De gezichten van de nieuwe campagne zijn zangeres en actrice 
CAMILLE (#LikeMe), Ketnet-wrapper Gloria Monserez, MNM-Dj Wanne Synnave en Radio 2-
Inspecteur Sven Pichal.  
 
Tijdens De Vlaamse Week tegen Pesten (vrijdag 18 tot vrijdag 25 februari) zetten de drie zenders alles 
op alles om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren tegen pesten.  
 
Van 21 tot 25 februari is er op Ketnet een dagelijks STIP IT-programma. Hierin proberen een aantal 
kinderen als de STIP IT-brigade zo veel mogelijk volwassenen te stippen. 
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 The masked singer in het derde leerjaar… 
 
De vraag is niet: wie zit verstopt in deze prachtige kunstwerken? Nee, de vraag is: wie heeft dit zo 
knap gemaakt? Dat zijn wij, de kinderen van het derde!! Herken je de kraaiende pagegaaien, de 
schattige miss poezen, de ijdele edelherten …. ?  
Ja, we haalden onze meest creatieve kant boven en knutselden er op los!  
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 Jeugdsternieuws 
 
Hey kids, 
 
Hey liefste kids, 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de activiteit vorige week 
zondag. Deze week is er geen activiteit, helaas. Maar volgende 
week zijn jullie weer van harte welkom!  
Vele groetjes, de jeugdster leiding. 

 
Groetjes, de Jeugdsterleiding 
 
 Het nestklasje blijft groeien… Weer een ster erbij! WELKOM Benail!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuws uit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart 

In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben het over 

dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens 

en helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held 

zonder schurk? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen 

nodig. 

 

De bibliotheek organiseert in samenwerking met onze school… 

• Auteurs Dirk Nielandt, Luc Embrechts en Do van Ranst vertellen voor de schoolkinderen over 

hun (helden)boeken. 

• Kleuterspel rond helden en schurken voor de 5-jarige kleuters. 
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FEEST IN DE BIB: wil je mee komen feesten?  

➢ De bib organiseert een spel rond helden en schurken. Het feest wordt afgesloten met een 

lekkere pannenkoek! Ben jij tussen 5 en 12 jaar oud? Wil jij samen met de ‘andere helden’ de 

opdrachten aangaan? Schrijf je dan snel in!  

Bib Wuustwezel:  

woe 09/03/2022 

groep 1: 13.30u – 14.30u 

groep 2: 15.00u – 16.00u 

 

Bib Gooreind: 

woe 16/03/2022 

groep 1: 13.30u – 14.30u 

groep 2: 15.00u – 16.00u 

Bib Loenhout: 

woe 23/03/2022 

groep 1: 13.30u-14.30u 

Inschrijven kan door uiterlijk 06/03/2022 een mail te sturen naar 

griet.vancriekingen@wuustwezel.be of te bellen naar 03/690 46 41 met vermelding van ‘naam 

deelnemer’ –‘locatie bib’ - ‘groep’ – uw mailadres of telefoonnummer. De plaatsen zijn beperkt: 

15 deelnemers per groep. (Onder voorbehoud van coronamaatregelen.) 

 

➢ Bibster-Quest: een digitaal spel dat je gedurende de hele maand maart in onze bib kan spelen. 

Dit kan individueel of samen met vrienden. Ben je tussen de 8 en 13 jaar? Spring dan gerust 

eens binnen en breng zeker je smartphone of een tablet mee. 

 
 T-shirt verloren?   
Af te halen 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:griet.vancriekingen@wuustwezel.be
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 Themalied samen tegen pesten: DIAMANT van Camille 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
 

Luc 

Ben ik te luid? Of net te stil? 
Draag ik misschien te veel make-up? 
't Is altijd iets 
Maar weet je wat? 
Haal jij me neer 
Ga ik omhoog 
Het raakt maar het maakt me niet stuk 
Geen tranen meer, op deze wang 
 
Als mijn kleuren stelen is wat je wou 
Dan heb ik nieuws voor jou 
Je maakt me juist sterker sterker 
Al je lege woorden brengen me verder 
Noem me maar apart 
Want dat maakt me juist sterker stеrker 
Kom maar met je kogеls 
Het gaat niet werken 
Ze maken toch geen kans 
Op m’n huid van diamant 
Huid van diamant 
Dus ga je gang 
Ik ben niet bang 
Want ik heb een huid van diamant 
- 
Je voelt je groot en doet je voor alsof je me 
kan bespelen 
Maar wat heeft dat jou dan gebracht 
Want als ik naar je kijk 
Zie ik alleen onzekerheid 
Zie ik iemand die bang is om alleen te zijn 
Maar deze glans pak jij niet af 
- 
 

Als mijn kleuren stelen is wat je wou 
Dan heb ik nieuws voor jou 
Je maakt me juist sterker, sterker 
Al je lege woorden brengen me verder 
Noem me maar apart 
Want dat maakt me juist sterker, sterker 
Kom maar met je kogels 
Het gaat niet werken 
Ze maken toch geen kans 
Op m'n huid van diamant 
Huid van diamant 
Dus ga je gang 
Ik ben niet bang 
Want ik heb een huid van diamant 
(Sterker, sterker 
Al je lege woorden brengen me verder 
Noem me maar apart 
Dat maakt me juist sterker sterker) 
Dus ga je gang 
Ik ben niet bang 
Want ik heb een huid van diamant 


