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NIEUWSBRIEF DE WIJNPERS LEUVEN

Laat het oude jaar
eens wapperen in de winterwind
zodat je er zeker van bent
dat er een fris Nieuwjaar begint

december 2011

De Wijnpress

Met enige fierheid stellen we jullie graag de eerste schoolkrant van de 5de
jaargang voor. Het is de Dag Allemaal van De Wijnpers waarin we jullie enkele
hoogtepunten uit het leven van onze leerlingen brengen. We danken zowel de
leerlingen als de leerkrachten die spontaan hun bijdrage geleverd hebben en
maken van de gelegenheid gebruik iedereen het beste voor 2012 te wensen.

December zegt langzaam vaarwel
het nieuwe jaar komt nu snel
nog een paar blaadjes scheuren
dan hebben we een nieuw gebeuren
weer voorbij een jaar
het is wel een beetje raar

Jaar

Gigantische taart
voor honderdste
schooljaar

Bakker Volkaerts uit Wezemaal overtrof zichzelf met
deze taart.

1 september 2011
We begonnen ons schooljaar op De Wijnpers feestelijk. Onze school bestaat immers
100 jaar. Vanaf 9u begonnen leerkrachten
met het opblazen van 600 ballonnen. Leerlingen mochten ondertussen hun naam noteren op een kaartje. De ballonnen werden
dan per klas uitgedeeld.
Ondertussen werden ook andere feestelijkheden voorbereid zoals het klaarzetten van
de persruimte, de tafel voor de feesttaart,
de muziekinstallatie, …
Om 12.30 vond het persmoment rond de
taart met de leerlingen van de eerste
graad plaats. Om 12.40 was het eindelijk
de beurt aan de leerlingen van de tweede
en derde graad.
Om 13.00 stipt vlogen alle ballonnen de
lucht in en werd na lang wachten en veel
knorrende magen de taart aangesneden.

LEUVEN/ROTSELAAR - De leerlingen van de
provinciale school De Wijnpers kregen op
hun eerste schooldag al meteen een heerlijk
toetje. Omdat hun school dit jaar honderd
wordt, had bakker Marc Volkaerts (43) uit
Wezemaal voor een gigantische taart gezorgd. 'In totaal ben ik er zo'n twintig uur
mee zoet geweest om de taart te bakken,
inclusief het fruit snijden en de chocoladen
en marsepeinen figuurtjes maken', zegt hij.
'Zo'n grote taart, voor 660 personen, had
ik nog nooit gemaakt. Mijn record stond
op 250.' Na het smullen van de taart lieten de leerlingen vijfhonderd ballonnen op
voor een wedstrijd. De Leuvense school zal
het hele jaar nog verder feesten, bijvoorbeeld tijdens de jaarmarkt, op een feestzitting en tijdens Wijnpersrock. Binnenkort
wordt bovendien het overzichtsboek 100
jaar De Wijnpers uitgegeven over de geschiedenis van de school. www.dewijnpers.
be/100jaar

Bron: Het Laatste Nieuws, vrijdag 2 september
2011 door © Isabel Van Tendeloo
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Feestzitting 100 jaar De Wijnpers
Op maandag 10 oktober vond de feestzitting van 100 jaar De Wijnpers plaats.
Het programma bestond uit een welkomstwoord door directeur Lut Lambert, gedeputeerde Karin Jiroflée, en een toespraak door burgemeester Louis Tobback. Robin Adam en
Brian Van der Elst, 2 oud-leerlingen van onze school, werden door Rob Vanoudenhoven
geïnterviewd. Naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan schreef Mathias Cheys ook
een boek over onze school.
Nadien kon iedereen genieten van het blije weerzien met enkele oud-collega’s en van een
prachtige receptie verzorgd door de leerlingen van het PISO te Tienen. Een fototentoonstelling en muzikale intermezzo’s maakten het geheel af.
In het feestjaar staan nog heel wat andere initiatieven op stapel, zoals met 100 naar de
corrida op 31 december 2011, een brunch met 100 oud-personeelsleden op 18 maart
2012, het kunstproject De Brug, een feestelijke editie van Wijnpersrock (maart 2012), een
tentoonstelling leerkrachten en oud-leerlingen. De eindwerken van de afdeling beeldende
Jaar
kunst zijn rond het thema REWIND uitgewerkt.
Wie nog ideeën heeft, mag zeker contact opnemen met directeur L. Lambert.

Leerlingen RESTAURANT EN KEUKEN van het PISO te Tienen poseerden maar al te graag
voor de foto. Ze zijn zeer professioneel de glazen aan het vullen.

OMA en OPA WIJNPERS zijn 100

Bram Rinkel uit 4 BAK B

Witse Verbeeck uit 4 BAK B

De leerlingen van 5 BK B zorgden voor de
vestiaire. De opbrengst ging naar hun studiereis naar Firenze.

In de fotostudio konden oud-leerlingen zich
laten portretteren door de leerlingen van
6 BK. Ze mochten er ook hun verhalen van
vroeger kwijt. Brian Van der Elst is de weg
naar school nog niet vergeten.

In de lessen waarnemingstekenen en beeldende vorming
mogen de leerlingen van het 4de jaar beeldende kunsten onder
leiding van M. Vanden Eynde werken rond het thema 100 jaar
De Wijnpers. Je kan hier al proeven van hun creatief talent. Iedereen weet ondertussen dat het aantal eeuwlingen spectaculair toeneemt. Feest en humor pakken hier de vergrijzing aan.

Fien Jordens uit 4 BAK B
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Taalbeleid
Schooltaalwoorden
Hier zijn we weer met enkele nieuwe schooltaalwoorden. De affiches werden
door de leerlingen van 6 beeldende kunsten ontworpen. Proficiat!
Groeten van de ‘taalridders’!

Week van het bos.

Argument: goede reden
Vb. De jongen kon geen goed argument
geven waarom hij te laat was.

Criteria: toelatingseisen, kenmerken, voorwaarden
Vb. Om in de derde graad van het
kunstonderwijs te mogen beginnen zijn er
enkele criteria waaraan je moet voldoen.

Op donderdag 13 oktober ging de eerste graad op verkenning naar Heverleebos. We moesten er een bundeltje over
het bos invullen. Maar na al het werk
mochten de eerste - en tweedejaars
eindelijk eten. Na het eten gingen we
naar het bos voor het BOSSPEL. Het was
eigenlijk een soort VEROVER DE VLAGSPEL. Iedereen had een bepaalde rang
waarmee hij iemand kan verslaan. Na
een leuke dag ging de eerste graad terug naar school en dan naar huis.
Benjamin Claeys, 2 ABA
Gewapend met potlood en papier,
wandelden de leerlingen van 2 AV
langs heel wat bomen in Meerdaalbos!
Mevrouw Hillaert leert ons op deze foto
op een andere manier kijken naar de
bomen. Waarnemingstekenen zullen we!

Definieer: kort en duidelijk noemen wat
iets is
Vb. Definieer het woord ‘potlood’. - ’Stuk
hout waarmee je schrijft’.

Functie: taak, doel van een taak, werking
Vb. De functie van een stoel is dat je erop
kan zitten.

Gezocht:
Ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van onze school gaan de
leerlingen van de tweede graad KSO
een installatie realiseren met honderden boeken. Deze installatie zal in het
lokaal C-3 staan tijdens onze open deur.
Daarom deze oproep: wij zoeken dus
VEEL boeken. In de inkomhal van onze
school staat een gele container staan waarin jullie boeken kunnen
deponeren. Het mogen geen tijdschriften zijn. Het gaat dus om
boeken die anders bij de papierslag belanden. Hartelijk dank bij
voorbaat vanwege het team van de tweede graad !!!!!
Mieke Vanden Eynde, Dirk Boulanger, Eva Leplat, Marijke Vandenborne (of Sarah Hillaert), Nel Dewever

v.l.n.r. Marte, Maaike, Lies, Sofie, Julie
–verdiept in hun waarnemingsopdracht!

We houden nu een moppenstop.
Een jonge leraar klopt aan bij de directeur van de school.
-Ik heb zopas een woordenwisseling gehad met Nathan.
-Wat is er gebeurd?
-Ik heb strafwerk gegeven
en hij zei: ‘Loop naar de
duivel!’
-En wat heb je toen gedaan?
-Ik ben onmiddellijk naar
u toe gekomen.
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De studiereis naar Toscane met 5 en 6 BK

Firenze, Siena en San Gimignano met 5 en 6 toegepaste
beeldende kunsten
16 oktober tot en met 21 oktober 2011
Onder de Parijse Eiffeltoren beslisten we
vorig jaar dat we een tocht over de Alpen
zouden wagen. We waren klaar voor een
studiereis naar Italië, voor een echte Grand
Tour zoals in het verleden! We vertrokken
op zondag 16 oktober in de voetsporen
van onze illustere voorgangers E. De Beir,
oud-leerkracht Frans, P. P. Rubens, P. Breughel en nog zoveel meer beroemdheden.
Bij onze eerste stop op Belgische bodem
trakteerde Tara ons op een mop (resultaat
van een wiskundeles bij de heer H. Nijs).
Wat is een priester op een ei?
Een broeder!!!
We verteerden de nacht op de bus behoorlijk. Om 11u bereikten we onze bestemming.
We propten onze valiezen in een veel te
klein kot, we zochten snel wat zomerspullen
en weg waren we voor onze kennismaking
met Firenze. We bezochten het Schoenenmuseum, maakten de groepsfoto met op
de achtergrond de Ponte Vecchio (amai,
wat een grote groep). Nadien had mevr.
I. Thiry een heus maffiaspel bedacht. De
leerlingen gewapend met vragen en waterpistolen doorkruisten de stad achterna
gezeten door maffiose leerkrachten. Eind
goed, al goed aan de prachtige duomo.
Ondertussen hadden sommigen de ledermarkt in de San Lorenzo wijk al ontdekt.
Dit bleek een zinnenprikkelende ervaring
te zijn die op alle momenten van ons verblijf voor herhaling vatbaar was.

De gouden regels zijn:
Ga nooit alleen op stap!
Respecteer het uur van afspraak!
Bewaar je spullen op een veilige plaats!
In de vroege avond verdeelden we de kamers en konden we met z’n allen bekomen
van onze eerste indrukken. Waakzaamheid was geboden want de kans dat je
daar het syndroom van Stendhal oploopt,
is niet denkbeeldig. De Franse schrijver omschreef in de19de eeuw de overweldiging
door alle aanwezige kunst in Florence als
een 'ziekte'. Na het zien van al het moois
dat die stad te bieden heeft, was hij volkomen overrompeld en bracht de resterende
tijd van zijn verblijf alleen nog maar in vertwijfeling door. Een typisch geval van een
overdosis kunst. Sindsdien spreekt men van
het syndroom van Stendhal als mensen dezelfde verschijnselen als de schrijver vertonen. Misschien verklaarde dit dan toch het
soms rare gedrag van …
Op dinsdag hadden we een strak schema:
van de Accademia naar de Sta Maria Novella via het Ospedale degli Innocenti.
Tussendoor beklommen we de indrukwekkende koepel en bekeken we het interieur
van de dom. Uitgeput van het vele marcheren en klimmen strandden we op het Piazza
della Signoria. Daar wachtte de leerlingen
een tekenopdracht. Het everzwijn hadden

Boys op het Piazza della Repubblica
we ondertussen ook de nodige eer bewezen. Dus de kans dat we ooit terugkeren is
zeer reëel!
Op onze weg naar het hotel deden de
meisjes de koop van hun leven: handtassen, handschoenen, sjaals, … Onze handelaar op de hoek echter werd helemaal
geruïneerd door die arme Belgen. Bij de
avondactiviteit palmden we het terras van
het jeugdhotel in.
Op woensdag bezochten we Siena en San
Gimignano. Alweer zulk een indrukwekkende dom. De schetsboeken schreeuwden
om vol getekend te worden. En de zon bleef
maar schijnen op het Piazza del Campo.
Het leuke aan San Gimignano vonden onze
leerlingen dat je er nooit kon verloren lopen. Klein en ommuurd. Nou ja, het is eens
wat anders dan met een kaart de weg
zoeken. Jonas vond er een sublieme kunstgalerie. In opperbeste stemming reden we
met de bus richting hotel. Grote smurf had
er duidelijk zin in. Moppersmurf verwachtte
algehele stilte omdat ze wou slapen.
Op donderdag vertrokken we tijdig naar
het Uffizi. In dit grote museum hangt een
magnifieke collectie renaissance schilderkunst: Botticelli, Rafaël, Michelangelo, …
Dat het regende, kon ons op dat moment
niet veel schelen. Omdat we toch wel echt

5 en 6 toegepaste beeldende kunsten. De Ponte Vecchio verdwijnt in het niets als De Wijnpers in de buurt is.

De Wijnpress 7

Jaargang 5, nr 1

Op zoek naar een handtassenverkoper…

Pia, Justine en Melissa lossen de kunstroof op.

Boven op de indrukwekkende koepel van
de dom.

bang waren van de grijze wolken (dat waren we immers niet meer gewoon) pasten
we ons namiddagprogramma een beetje
aan. Via de Ponte Vecchio waagden we
een laatste klim in de Boboli-tuinen waar
nog wat toeristen door onze leerlingen
aangeklampt werden. Het bleef droog.
Waarom begaf Paulina zich op dat mo-

ment richting hotel? In de Medici-kapel
mijmerden we weg bij de grafmonumenten
van Michelangelo. En eindelijk kregen onze
leerlingen nog een beetje vrije tijd op de
ledermarkt!!! We konden het ons niet laten.
We moesten die ene malafide handelaar
toch nog eens recht in de ogen kunnen kijken.

Een hartelijke dankjewel van de leerlingen
heeft ons zoveel deugd gedaan! We weten
het nu al. We gaan volgend jaar terug op
reis.
Beste leerlingen, jullie waren een fantastisch publiek. Lange Leve 5 en 6 BK of De
Wijnpers boven!!!

Renan in de ban van de reliëfkunst aan de
Sta. Maria del Fiore

Pia bestudeert de verhoudingen van David
in de Galleria dell’Accademia

een tekening van Mattias Ysebaert

Reisverslag

Maandag 17 oktober 2011
Verslag middagmaal en Ferragamo museum
Middagmaal – Rond 13 uur kregen we vrij. den. Daar worden, naar mijn ongezouten
De verzamelplaats was de Piazza della mening, de beste pizza’s gemaakt, na die
Repubblica. Ons groepje bestond uit Den- van mijn moeder dan. Ik genoot met volle
nis, Mattias, de twee Lukassen, Jelle, Thibau teugen van mijn “prosciutto e funghi pizze”.
en ik. We kozen willekeurig een straatje en Ik kreeg mijn tweede pizza niet op, dus liet
gingen toen op weg naar het onbekende. ik hem inpakken en nam hem mee. Op de
Tijdens het stappen verlieten Dennis, Lukas weg terug zag ik een kapel, de Chiesa di
Smets en Jelle ons, tot mijn grote ongenoe- Santa Maria degli Alberighi, daar bleef
gen. We stapten verder, Mattias en Thibau ik even rusten. Ik noteerde wat in mijn
wouden terug, maar ik dreef mijn zin door dagboek, brandde vervolgens een paar
en zei dat we verder moesten gaan. Al kaarsjes en ging dan terug naar de Piazza
maar goed, denk ik nu, anders had ik de della Repubblica met het mooie uitzicht op
pittoreske snackbar “Cucciolo” niet gevon- Giotto’s campanile.
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Salvatore Ferragamo – Het museum was
een mooie palazzo in renaissancestijl met
ruw gehakte stenen. We gingen de trap
af en ik had al meteen zin om rond te dolen in plaats van naar de gids te luisteren.
Ik gaf haar een kans en probeerde even
aandachtig te luisteren naar haar uitleg.
Door haar gebrekkige Engels dat ik niet
zo goed verstond, verloor ik mijn zin in gegidst te worden. Ik stapte dan maar wat
rond en keek naar Salvatore’s mooie creaties. Het waren best futuristische schoenen
voor de jaren vijftig. Ongeveer een halfuurtje dwaalde ik rond en bewonderde
enkele schilderijen en outfits. De kledij van
de Japanse samoerai was hetgene dat mij
het beste bij bleef. Vervolgens ging ik een
neushoornschedel tekenen die nu dient als
cover voor mijn dagboek.
Renan Ribeiro de Araujo
Avondeten
Het is maandagavond. We hadden afgesproken eerst te gaan eten, maar door omstandigheden zijn we genoodzaakt eerst te
douchen (we wilden nog wachten op Jelle,
Dennis en Lukas Smets).
In ieder geval, we staan eindelijk op het
punt te vertrekken. Lukas Smets, die daarnet nog openbaarde dat hij graag uitgebreid met ons wou gaan eten, blijkt er al
vandoor met Lianka en co, wat Renan een
groot misnoegen bezorgt.
Aldus, volgens een sms bevindt onze vriend
Lukas Smets zich in de McDonald’s. Mattias
is redelijk moe en heeft vooral honger, dus
voor hem is dit dus niet zo’n probleem.
Ik zie er echter meteen tegenop, maar ik
leg me redelijk snel bij de keuze van de
groep neer.
Enfin, na twee keer de Cavourlaan te zijn
doorgelopen, want we vinden de McDonald’s niet, vinden we het uiteindelijk toch.
Lukas Smets is er ook, en wil zich nu blijkbaar bij ons voegen. Ik doe me tegoed aan
een McBacon met bijhorend assortiment, en
de anderen eten hun vuiligheid. Mattias eet
echter alleen maar een broodje, zonder
iets anders dan een droge hamburger.
Conclusie: de avond was redelijk geslaagd,
deels door de heerlijke McDonald’s CocaCola.
Mattias Ysebaert & Thibau Vande Voorde
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Dinsdag18 oktober 2011
Sta Maria Novella
Op de tweede dag van onze meerdaagse
studiereis naar Firenze, stond de Sta Maria
Novella als tweede activiteit van die dag
op het programma. Als je mevrouw Annerel
een beetje kent, weet je dat we aan een
stevig tempo maar vol enthousiasme doorstapten richting Sta Maria Novella. De kerk
ligt namelijk dichtbij het hotel waar we logeerden. Eens daar aangekomen, kregen
we meteen de indrukwekkende voorgevel
te zien, waar we over leerden tijdens de
lessen kunstgeschiedenis van het vierde
jaar. Om de prachtige kerk te bezoeken,
kregen we een klein uurtje de tijd. Toen we
de kerk binnentraden vernamen we al snel
dat je er geen foto’s mocht nemen, wat wel
jammer was, want het was al de zoveelste plaats waar dat niet toegelaten was!
Wat ons meteen opviel bij het verkennen
van de kerk was het fresco ‘De Heilige
Drie-eenheid’ van Masaccio. Het perspectief is zo nauwkeurig geschilderd dat men
aan de hand van de muurschildering het
gebouw kon reconstrueren. Uiteraard was
het fresco indrukwekkender dan tijdens de
les, want in het echt is zoiets toch veel imposanter. Het viel ook erg op dat niet enkel
toeristen de kerk wilden bezichtigen, ook
de lokale mensen van Firenze kwamen er
heen. Meestal brandden zij een kaarsje of
beden zij op de voorziene banken.
Wat ook heel mooi was, waren de muurschilderingen van het hoofdkoor. Verder
was er in de kerk een winkeltje waar men
souvenirs verkocht: postkaartjes, sierraden,
dummy’s, bladwijzers met leuke prints van
engeltjes, duiveltjes…
We vonden de Sta Maria Novella kerk de
moeite waard om een keer te bezoeken
maar een uurtje was zeker ruim genoeg
om alle pracht en praal van dit pareltje in
Firenze bewonderen.
Melissa De Proft en Justine Ahern

Middageten
Dinsdag 18 oktober , 's middag in Firenze.
Na het bezoek aan de kerk Santa Maria
Novella, wou Leen naar de 99-cent-winkel
gaan, ze moest dringend een goedkope
dummy vinden zodat ze eindelijk aan haar
dagboek kon beginnen. Maar spijtig genoeg vond ze er geen en hebben we die
hele weg voor niets gedaan. We hadden
het geweldige plan om aan il Duomo te
gaan eten zodat we niet te laat kwamen
op de afspraak. Maar het probleem was
dat we de weg niet terugvonden ... Dus had
Leen het idee, omdat we toch in de buurt
van het station waren, om naar de toeristische infodienst te gaan om naar een kaart
en de weg te vragen. Het kwam erop neer
dat we enkel de straat moesten volgen.
Aan de dom aangekomen, zaten wij met
het dilemma “ Waar gaan we eten?”. We
hadden zoveel keuze maar dan ook weer
zo weinig. Dus besloten we om gewoon iets
te gaan halen en aan de ingang van de
dom te eten. Maar wat Jennifer niet wist
was dat Leen vegetariër is en als vegetariër eet men dus geen vlees maar wel onder
andere sla. Het probleem was echter dat
Leen geen sla lust! Dus dacht Jennifer: “Wat
is dat voor een gezever?”. Nadat Jennifer
dat te weten was gekomen gingen we naar
buiten om ergens anders te gaan eten. We
liepen de hoek om en zagen in een vitrine
broodjes. “Laten we dus broodjes eten,”
dachten we. We stapten de deur binnen,
en wat bleek? Het was toevallig diezelfde
zaak waar Leen geen sla wou eten dus ook
die zaak waar we eerder waren binnengestapt. We kochten een broodje, Jennifer
een broodje kaas en hesp voor vier euro
en Leen eentje met tomaat-mozarella , ook
voor vier euro. We stapten de zaak uit en
gingen op de trap voor de dom zitten. Toen
kwamen we Kirsten en Margot tegen met
veel lekkerder eten dan wij! Daar zaten we
nog een uur. In die tijd waren Kirsten en
Leen nog een ijsje gaan halen en tegen de
tijd dat ze terug kwamen was bijna iedereen aan de dom zodat we konden vertrekken naar de koepel van il Duomo.
Jennifer Ramaekers & Leen Corsus
Bezoek aan de dom en beklimming van
de koepel
Op de tweede dag van onze reis naar
Italië, bezochten we de dom van Firenze,
het symbool van de Italiaanse stad. Het
is de op drie na grootste kathedraal van
Europa. Het was even aanschuiven maar
uiteindelijk mochten we naar binnen. Eerst
gingen we helemaal tot boven in de koepel. We waren al uitgeput toen we aan
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de trommel waren. Timpe kreeg last van
hoogtevrees en moest samen met een Nederlands meisje terug naar beneden gaan.
Hij heeft aan de ingang op de rest van
de groep gewacht. Annahita moest dus
zonder haar verslagpartner verdergaan.
Vanaf de trommel was het nog een eindje
tot boven in de koepel en de laatste loodjes wogen het zwaarst. Toen we eenmaal
boven aangekomen waren, was iedereen
verwonderd door het prachtige uitzicht. Je
kon over de hele stad heen kijken. Op de
begane grond leek de dom niet echt hoog
te zijn; dat was een hele verrassing als je
daar boven stond. Vervolgens gingen we
met zijn allen naar de kathedraal. Een bezoekje dat we niet snel zullen vergeten!
Annahita en Timpe
Woensdag 19oktober 2011
Bezoek aan San Gimignano
We kwamen aan in San Gimignano, het
mooie stadje met een mooi uitzicht en vele
torens, omringd door de oude stadsmuren.
Toen we naar binnen gingen met ons groepje (Melissa, Pia, Vie, Sander, Willem en Jef)
was er een straatje vol met winkeltjes waar
Vie en Pia in elk winkeltje naar binnen wilden. We kwamen aan bij een winkeltje
vol met prulletjes zoals gekleurde stenen
eieren en kaasraspen. Daar kwamen we
twee leerkrachten tegen, mevr. Schotsmans
en mevr. Graus, ook zij waren in de kleine
winkeltjes aan het rondsnuffelen. Over de
kaasraspers die in een winkeltje lagen,
maakte mevr. Schotsmans een mopje: ze
zei dat het Italiaanse eeltraspers waren.
Vie en Sander moesten dringend plassen
door de busrit en zochten een wc op maar
vonden er geen en besloten om met heel

het groepje een lekker ijsje te gaan eten.
We hadden ons even neergezet bij een
waterput waar allemaal centjes in lagen.
Daar vertelde Jef dat een schooier niet
meer hoefde te bedelen als hij een magneet had.
Daarna zijn we verder het stadje gaan bezichtigen, tot we honger begonnen te krijgen en daar begon de zoektocht naar de
superette die we bij aankomst gezien hadden. Onderweg waren we de leerkrachten
nog eens tegen gekomen en de meisjes
van de groep toonden fier wat ze gekocht
hadden. Toen gingen we op zoek naar de
superette aan de buitenkant van het middeleeuwse stadje. Dankzij Melissa stapten
we helemaal rond het stadje heen en we
vonden uiteindelijk de winkel.
We zijn dan daarna een lekkere pizza
gaan eten en Katelijne, Hanne en Myrthe
kwamen bij de groep. We aten lekker en
lachten met onze typische mopjes, praatten
over Katelijne haar handtas en Jef zijn rare
verhaaltje. Toen gingen we terug naar de
verzamelplaats juist buiten de stadsmuren.
Willem, Sander en Jef kregen een uitdaging om hand in hand naar de bus te
gaan.
Sander van den Broucke & Jef Somers
Donderdag 20 oktober 2011
Ontbijt en uitchecken:
Goedemorgen wereld en al zijn bewoners!!
Na allemaal uit bed te zijn geraakt voor
de laatste keer in Firenze, begaven we ons
weliswaar in kleine groepjes naar de ontbijtzaal. Hmmm, van dat lekkere brood en
cornflakes zonder suiker op het menu!
Aanvallen! Met een bekertje thee en cornflakes moesten we het voorlopig maar
overleven, we zouden ons onderweg naar
de laatste bezoeken en op de bus wel vol
koeken proppen.
Na het ontbijt begaf iedereen zich weer
naar zijn kamers om verder in te pakken
voor we gingen uitchecken. Nog een paar
laatste fotootjes van onze hotelkamer en
het uitzicht vanop het balkonnetje trekken
en dan snel alles wat er nog in de koffer
moest, inpakken. Na een grondige kamer-

check en gesleur met de dekens gingen we
naar beneden. Boinkboinkboink! Koffers op
de trap naar beneden. Dan met zijn allen
alle koffers weer in het kofferhok zetten en
wachten tot iedereen er was. Jaja, het was
zover! Er waren kamerkaarten kwijt. “Alé
mannen, haalt ulle vijf euro al maar boven,
da’ wordt betalen è!”
Nadat alles geregeld was, iedereen had
betaald en alle kamers grondig waren nagekeken door onze strenge leerkrachten
mochten we het hotel uitzwaaien en vertrokken we voor onze laatste uitstapjes in
Firenze.
We hebben ervan genoten!
Mariken Cloosterman en Julie Lenaers
De Bobolituinen
Rond drie uur in de namiddag kwamen we
aan in de Bobolituinen. Het gebouw en de
tuinen waren oorspronkelijk van de Medicifamilie en werden in de zestiende eeuw
gebouwd en aangelegd voor de echtgenote van Cosimo I de ’Medici. Het geheel
werd ontworpen door Niccolo Percoli.
Op het eerste zicht geleken de tuinen erg
op de tuinen van Versailles. In het halfuurtje tijd dat we maar hadden, konden we
niet veel bezichtigen maar wat we zagen,
waren hoge hagen en veel trappen omdat
de tuinen op een berg gelegen waren, met
centraal gelegen een vijver en klassieke
beelden. Op het wandelpad kwam je ook
een obelisk tegen met Egyptische hiërogliefen erin gebeiteld, en als je om je heen
keek, zag je allemaal zitplaatsen zodat je
het gevoel kreeg dat je in een colosseum
stond. Als je vervolgens dieper de tuinen
inging, kwam je een beeld tegen van een
reuzegroot aangezicht. We hadden wel
wat pech met het weer, in plaats van het
mooie, warme Firenze -weer hadden we
eerder Belgisch herfstweer. Het was veel
kouder dan de voorbije dagen en het regende. Als je op het hoogste punt van de
tuinen stond, had je een heel mooi zicht op
de stad Firenze. Hier werden veel foto’s
genomen.De tuinen vonden we wel leuk om
te bezichtigen, alleen spijtig van het weer
en het tijdsgebrek.
Jonas Denil en Stijn Geerkens
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Sportdag tweede graad
Vrijdag 23 september: Onze leerlingen van de 2e graad maken
zich op voor hun jaarlijks sportdag op het Bloso Domein te Hofstade.
Voor de derdejaars stond er o.a. kajak op het programma. Na
enkele rondjes afgelegd te hebben, werd de durf van onze leerlingen al meteen op de proef gesteld. Zo moesten ze rechtstaan in
hun kajak, lopen over enkele achter elkaar liggende kajaks, wisselen van kajak,..
Tijdens het mountainbiken werden hun conditie en stuurmanskunsten getest. Op een mooi en zeer gevarieerd parcours konden
onze leerlingen zich eens goed uitleven. Wie wou kon zijn mountainbikekwaliteiten eens testen tijdens een wedstrijdje.
Skaten (inline-skate en skateboard) en baseball vervolledigden
de sportdag van onze 3e-jaars.
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De 4e-jaars hadden als watersport caravelle zeilen. Na een korte,
maar noodzakelijke uitleg begaven onze leerlingen zich op het
water. Beetje bij beetje kregen ze de juiste zeiltechniek onder de
knie en beleefden ze, ondanks de matige wind, toch veel waterpret. Tijdens het muurklimmen konden ze hun grenzen verleggen
en elkaar uitdagen. Op een klimmuur van 10 meter hoog gingen
sommigen te keer alsof ze de sport al jaren beoefenden.
Bij het hindernisparcours werd eerst geoefend op het droge,
vooraleer zich boven het water te begeven. Eénmaal boven het
water trachtte je via een parcours van touwen, autobanden, tonnen
e.d. de overkant met droge kledij te bereiken. Enkele speelvogels
konden het uiteraard niet laten om opzettelijk in het water te belanden. Uiteraard tot groot jolijt van de andere leerlingen.
Boogschieten en beachvolley zorgden mee voor een zeer geslaagde sportdag van onze 4e-jaars.
Een mooi complimentje van de plaatselijke Bloso-monitoren: “jullie
leerlingen zijn zeer beleefd en vol inzet” maakte ook de dag van
onze begeleidende leerkrachten tot een groot succes!
K. Aerts, leerkracht lichamelijke opvoeding
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Sportdag derde graad
Midden september trokken we met onze leerlingen van de derde graad naar het Meerdaalwoud te Sint-Joris-Weert. De weergoden waren ons goedgezind en onze leerlingen
konden zich volledig uitleven tijdens hun jaarlijkse sportdag.
Tijdens een oriëtatieloop testen onze leerlingen hun conditie en kaartleeskwaliteiten. Tijden werden genoteerd én vergeleken. Er ontstond een mooie competitie. Tijdens het bmxen gingen ze dan weer tot het uiterste om de snelste tijd op de tabellen te krijgen.
Leerlingen die het minder van conditie of snelheid moesten hebben, maar eerder van
creativiteit en samenwerkingsvermogen profileerden zich dan weer tijdens het katapultbouwen. Met 6 boomstammen, enkele fietsbanden en sjortouw moesten ze een katapult
zien in elkaar te knutselen om er nadien een bal om ter verst mee af te vuren. Bij het
boogschieten dienden ze zich dan weer 100% te concentreren. Een kleine roos en grote
schietafstand maakten het onze leerlingen niet makkelijk.
Voor de echte waaghalzen stonden enkele activiteiten in de hoogte geprogrammeerd. Zo
was er o.a. het boomklimmen. Eénmaal de juiste beveiligings –en klimtechniek aangeleerd, gingen ze van start. Voor sommigen ging dit probleemloos, anderen dienden hun
hoogtevrees beetje bij beetje te overwinnen…
Hoogte en snelheid werden dan weer gecombineerd tijdens de death-ride. Vanaf een
aanzienlijke hoogte stortten onze leerlingen zich via een kabelbaan naar beneden. Fun
gegarandeerd.
Het hoogtepunt van de dag voor veel leerlingen was de “pamperpaal”. Hierbij diende je
eerst een 12 meter hoge boom te beklimmen, om nadien een verre sprong te maken en zo
een indrukwekkende vrije val te beleven. De meesten klaarden de moeilijke klus. Meestal
niet moeiteloos, maar zo toonden ze nogmaals aan dat De Wijnpers een school boordevol
ambitie en karakter is.
Tot volgend jaar voor een hopelijk even boeiende en adembenemende sportdag 2012!
K. Aerts, leerkracht lichamelijke opvoeding
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Interview in het kader van 100 jaar De Wijnpers

Jaar

Bij Frans Vanden Eynde in Oud-Heverlee
Het is een paar minuten voor twee als ik aanbel aan een nette landelijke woning vlak
bij de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Een rijzige man trekt de voordeur open. “Jij bent
5 minuten te vroeg voor de afspraak!” roept hij heel ernstig. Maar nog voor ik me kan
voorstellen en verontschuldigen trekt hij mij met een schaterlach naar binnen. De toon is
meteen gezet. De volgende drie uren vertelt Frans zonder ophouden. Tussendoor doen de
vele lachsalvo’s het opnametoestel kreunen.
De familie Vanden Eynde woont in een rijwoning in de IJzerenwegstraat vlak bij het
Leuvens station. Vader werkt bij de ABB
(verzekeringen van de Belgische Boerenbond). Er zijn 4 kinderen. Wanneer in de
lente van 1940 WO II uitbreekt zit Frans
in het tweede jaar van de katholieke normaalschool in Tienen. Hij zit er ook op internaat. Op een vroege lentemorgen wordt
hij gewekt door zware doffe slagen die de
grondvesten van het internaat doen trillen.
In de muffe, met kiekendraad overspannen
houten chambretten is iedereen klaar wakker. Frans kijkt door het enge venster en ziet
alleen maar lichtflitsen in de donkere lucht
en daartussen klinkt het geroffel van een
zware trommel. Het zijn Duitse vliegtuigen
die het vliegveld van Goetsenhoven bombarderen. WO II is begonnen. Een paar
uur later zit hij thuis.
Voor Frans is het ook de laatste dag op het
internaat en in de normaalschool.
Door de oorlogsomstandigheden kan vader de internaatkosten niet verder betalen.
Frans mag een andere school zoeken. Jongere broer Lievin is bezig met het eerste
jaar in de Leuvense tuinbouwschool. Frans
is reeds een hele tijd gefascineerd door

de verhalen en belevenissen die zijn jongere broer over die school vertelt. Frans
kiest ook voor de tuinbouwschool. Eindelijk,
denkt hij, eindelijk verlost van het gesloten
internaatleven met zijn weinig en onsmakelijk eten, het gebrek aan licht en lucht in
de sombere klaslokalen, de saaiheid van
al die theorieën.
Eindelijk actie!
Vanaf de eerste dag in Wijnpers ben ik
echt beginnen leven, vertelt Frans. Voordien leefde ik als een vis in een veel te
kleine bokaal. Het is een ware openbaring
te kunnen studeren en werken in zo’n mooie,
open natuurlijke omgeving. Het zicht op de
stad is uniek. Vanaf de eerste dag weet ik
al dat ik niet zo maar “appel” of “peer”
mag zeggen, maar dat het bijvoorbeeld
“Boskoop” of “Conference” moet zijn. Al
kijken de leraren en de teeltoversten streng
toe op orde en netheid, toch is men er altijd
vriendelijk en dienstvaardig. Wat vooral
opvalt is het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee de leraren hun leerstof
overbrengen naar de leerlingen. Wij zijn
dan ook heel aandachtig en leergierig. Ik
heb een immense bewondering voor mr.
Hermans (fruitteelt), mr. Moreau (bloe-

Klas Frans Vanden Eynde met directeur GUNS in het midden

Vanden Eynde Frans (geboren mei 1923)
oud-leerling periode 1940-1943
menteelt), de andere namen ben ik spijtig
genoeg vergeten. Ook Frans en Warre, de
twee teeltoversten die de praktijklessen in
goede banen moeten leiden zijn bekwame
vakmensen. De strafste is zeker directeur
Guns. Wat heeft die man plantenkennis.
Af en toe komt hij tijdens de praktijklessen
eens rondkijken. Wanneer hij het woord
neemt is het lesuur zo voorbij. Geweldig
hoe die man het kan uitleggen. Mr. Guns
is vele jaren teeltoverste geweest in Engeland, waar al die mooie tuinen en parken
liggen! Vandaar wellicht …
Ondertussen is de familie Vanden Eynde
verhuisd naar Heverlee in de nabijheid van
het kasteel van Arenberg. Frans voelt zich
nu helemaal bevrijd. De nabijheid van de
Heverleese bossen met het vele wild, de
meanderende Dijle… Een nieuwe wereld
openbaart zich.
Deze nieuwe leefomgeving stimuleert duidelijk zijn aandacht voor de natuur. Hij komt
hier ook in contact met het scoutsleven.
De jaren in de normaalschool hebben er
voor gezorgd dat ik een ruime voorsprong
heb voor al de algemene vakken. Hierdoor
kan ik mij volledig focussen op de technische vakken en vaardigheden. Ik behaal
dan ook steeds mooie resultaten. Ik was ook
één der oudsten en zeker de grootste van
de klas met 2cm minder dan een dubbele
meter! De meeste van de 12 klasgenoten
ken ik nog bij naam en toenaam. Mijn beste schoolvriend heet Emiel Allegaert. Op
zekere dag tijdens een praktijkles bloementeelt word ik samen met mijn vriend
betrapt door Mr. Moreau bij het stiekem
plukken van een paar kersen. Zoiets wordt
heel streng veroordeeld en ook bestraft
met een geldboete. Ik kom er vanaf met
een boete van 50 frank en een donderpreek. Wat waren dat zure kersen, zeg!
Wij hadden niet zo veel gereedschappen
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voor onze praktijklessen. Iedere leerling
heeft wel een persoonlijke spade, een riek,
een hark, een tuinkoord en een griffelmes.
Alles wordt netjes genummerd en moet na
elk gebruik proper worden gemaakt en terug op de juiste plaats worden gehangen
onder de luifel van de grote hangaar. In de
praktijklessen draag ik steeds een lange,
grijze voorschoot en klompen. Al dit materiaal en kledij wordt door de school gratis
ter beschikking gesteld”.
In juli 1943, na drie jaar studie behaalt
Frans het diploma van tuinbouwkundige.
In september van dat jaar stapt hij naar
de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde.
Omwille van de oorlog en de erg moeilijke verplaatsingen verblijft hij al die tijd
bij een tante in Elsene, op het Flageyplein
(NIR). Na één jaar stopt hij deze studies en
vindt hij werk in de nieuwe veiling gelegen
in de Maria-Therésiastraat in Leuven. Later
zal deze verhuizen resp. naar de Goudbloemstraat en de Tervuursevest. Hij werkt
er als kwaliteitscontroleur. Regelmatig bezoekt hij de tuinbouwbedrijven in de streek.
Zo probeert hij oplossingen aan te bieden
die de kwaliteit van de te leveren tuinbouwproducten kan verbeteren. Hierdoor
kan de tuinbouwer betere prijzen voor zijn
gewassen krijgen en dus een hoger inkomen
bereiken.
Ondertussen heeft Frans een lief gevonden,
die later ook zijn vrouw zal worden. Uit dat
huwelijk (1946) worden drie dochters geboren. De jonge familie verhuist dan naar
de Groenstraaat in Heverlee. Later gaat hij
aan de slag in de veiling van Kampenhout
(witloof). Hier bouwt hij een witloofwasserij en -verpakkingsbedrijf annex veiling.

Nog later wordt hij stichter- directeur van
de veiling in Werchter- Haacht. Dat blijft
zo tot bij zijn pensioen in 1983.
Frans is ook gepassioneerd door de schilderkunst. Hij doorloopt de kunstacademie
in Leuven (3 jaren avondonderwijs) en deze
in Mechelen (2 jaar op zaterdag). Talrijke
doeken, vooral boslandschappen versieren
zijn rustieke zitplaats. Ook de drie dochters van Frans hebben artistieke talenten.
Mieke, lerares in het KSO in de Wijnpers, is
er eentje van.

Zo geraakt Frans ook nog eens op zijn
vroegere school ter gelegenheid van een
opendeurdag.
In 2000 sterft zijn echtgenote. Dat is een
zeer zware slag voor Frans. Eenzaamheid is
niks voor Frans. Daarom ook is hij zo blij mij
te kunnen ontvangen en een leuke babbel
te maken. Ik beloof nog eens op bezoek te
komen op voorwaarde dat hij ook present
zal zijn op de komende festiviteiten rond
100 jaar DE WIJNPERS in 2011-2012!
Bedankt Frans!
André Christens 03/02/2010

Talent van bij ons

Thibau Van de Voorde, 5 BK-B

Jack Sparrow? No, it’s captain Jack
Sparrow! Parlay?
door Thibau Van de Voorde, 5 BK B.

door Thibau Van de Voorde, 5 BK-B
De Austin Powers-films zijn een parodie op de spionnenfilms uit de jaren zestig, zoals
James Bond en The Saint. Naast het parodiëren, bevatten de films veel elementen uit de
jongerencultuur van de jaren 60, 70 en 90, en bestaan ze verder voor een groot deel
uit onderbroekenlol: schuine grappen, dubbelzinnige namen en poep-en-pieshumor zijn
niet van de lucht.

Frans Vanden Eynde en vriend Allegaerts
tussen de bomen.

De films parodiëren het cliché van een mannelijke superspion die onweerstaanbaar is
voor vrouwen, en ook geen moeite doet om ze tegen te houden. Daarnaast wordt er
gebruik gemaakt van de Amerikaanse stereotypering over Britten, bijvoorbeeld dat ze
slechte tanden hebben en fysiek lelijk zijn.
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Kinderhoogdag te Tienen
Oktober 2011

“Met een beetje geluk vind ik wel een paar leerlingen uit de buurt bereid om te komen
helpen ! …” zei ik nog tegen Bea !
Op de Kinderhoogdag te Tienen zou ik mee gaan helpen om de armoedebeweging in de
aandacht te brengen … Liefst op een creatieve manier en gericht op kinderen.
Ze stonden meteen klaar … En dus – op een zonnige zondag – zouden de kinderen die
passeerden aangesproken worden door Sarah, Ethlinn, Marijke, Laurie en Fien uit de afdeling beeldende kunsten. Wie zin had mocht bij ons op de tekenmuur dingen komen ontwerpen. We vroegen om dingen die de wereld wat beter zouden kunnen maken …
‘DE ONTWERPERS VAN ALLE DINGEN’ creëerden geldbomen, vriendschapsvlinders, kevers die kriebelden zodat je jeuk verdween, ezeltjes die geld …
Mooi weer en veel verlokkingen (oliebollen, frieten, suikerspinnen … een schminkstand …)
maakten er een sfeervolle namiddag van !
Fijn om weten dat de Wijnpers zo’n sympathieke leerlingen heeft !
(Sarah Hillaert)

Fien uit 4 BAK B

Marijke, Laurie en Sarah uit 4 BAK B

Opgelet gevaar!
Op de openbare weg, leerlingen van het zesde jaar!

Leuven
Opgelet! Vanaf heden kan je ook leerlingen uit het zesde jaar
van ‘De Wijnpers’ tegenkomen op de openbare weg…
De laatstejaars konden op school 8 of 10 uur gratis rijles volgen
met als doel te slagen voor het theoretisch examen rijbewijs B.
Dat doel is helaas voor sommigen niet bereikt maar we hopen
dat deze lessen des al niet te min een aanzet kunnen zijn om
opnieuw te studeren en zelf een tweede poging te wagen in het
examencentrum.
“Hoezo, studeren… dat hebben ze ons niet
gezegd!”
We wensen iedereen die geslaagd is een
dikke proficiat. Mogen ook diegene die
mislukt zijn de moed weer vinden om te
herkansen en laten we dan allen goed oefenen op defensief rijden en weldra mee
de weg overbevolken zodat de files verlengd kunnen worden.
Succes!
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Dennis Meurrens uit 5 BK B
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Wist je dat...
… onze lln tijdens de middagpauze steeds in de bib of in het
openleercentrum H08 terecht
kunnen. Er wordt wat afgezocht
op internet en de laatste hand
aan taken gelegd.

• maximum 2 leerlingen per PC;
• het open leercentrum is er om
nuttige dingen te doen voor
school (bvb. verslag typen, opzoekwerk, taken, gip … );
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… de leerlingenraad appels
verkoopt.

… dat de leerlingen van 5 en
6 BK een bezoek aan de academie van Leuven brachten
(SLAC) om kennis te maken
met de naschoolse mogelijkheden om artistiek bezig te zijn
(tekenen, schilderen, fotografie, ….).

• niet eten/drinken in het open
leercentrum;

• wanneer alle computers bezet zijn heb je pech en zal je
een andere keer terug moeten
komen.

…de leerlingen van het zesde
jaar opnieuw de kans gekregen hebben hun theoretisch
rijexamen af te leggen. Sommigen creëerden wel levensbedreigende situaties…

… onze nieuwe studierichting
groentechnische wetenschappen een succes is.

• het open leercentrum is een
plaats om te werken dus wees
stil, fluisteren met je buur kan
uiteraard geen kwaad;
• behandel de computers zeer
goed, sluit ze correct af, vergeet ook de schermen niet uit
te schakelen;

… de dag van de leerkracht
weer smakelijk ingezet werd.
De ouderraad zorgt voor een
zoete morgen met lekker gebak. Het sappige fruit smaakte.
Bovenal beloonde de provincie
Vlaams-Brabant ons nog met
een hippe schoudertas. Goed
voor kopieën, rode balpennen
en veel leerlingenwerk…

…de leerlingen van 6 BK al
volop aan het stressen zijn om
de allerbeste gip of geïntegreerde proef af te leveren.
Het thema is dit jaar REWIND.

FA S T

REWIND
F O R [ W ] A R T

1 1

… er nieuwe labo’s biotechnieken zijn in het hoofdgebouw.

… we opnieuw Dikke Truiendag gaan vieren op donderdag 16 februari. S. Hillaert en
L. Annerel gaan deze keer voor
een workshop haken. Warm
je alvast op en vraag aan de
kerstman misschien een haakpen en een bolletje katoen!
Laat de temperatuur maar
zakken.
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De post-it wedstrijd

Onze school neemt deel aan het project Go4Talent. Dit project gaat uit van het Ministerie van Onderwijs in samenwerking met o.a. het
Europees Sociaal Fonds. We werken een casus vanuit de talentvolle aanpak uit (vertrekken van wat er aan mogelijkheden en talenten
aanwezig is in de school, ontwikkelen van sterktes en kracht). Er komt een speciale editie van ons schoolconcert 2012 (feestversie in het
kader van 100 jaar de Wijnpers) waarbij we ons als streefdoel stellen elke leerling en leerkracht éénmaal te laten schitteren. We hebben
ook al een lijst gemaakt van de talenten van onze leerlingen. Er is ook een post-it wedstrijd georganiseerd.

Amber Roose
(6 BK B-beeldende kunst)
Mijn talenten zijn tekenen.
Mijn grootste droom is een bekend kunstenaar worden.
Als ik voor de spiegel sta, denk
ik blauw is een koele kleur.
Ik zou graag één dag wisselen
met een kat die veel gestreeld
wordt.
Mijn beste karaktereigenschap
is…hmhm…mijn eerlijkheid.
Het beste advies dat ik ooit
kreeg: Als je naar de zon kijkt,
vallen alle schaduwen achter jou.

Amir Kuzhaev
(4 BAK B-beeldende kunsten)
Mijn talenten zijn slapen, vechten en fantaseren.
Mijn grootste droom is architect worden.
Als ik voor de spiegel sta, denk
ik leuk! Ik weet wie ik ben…
Ik zou graag één dag wisselen
met Hugh Hefner van Playboy.
Mijn beste karaktereigenschap
is…mijn behulpzaamheid.
Het beste advies dat ik ooit
kreeg: Studeren voor je eigen
toekomst.

Bezoek landbouwbedrijf

Tom Vaes (2 ABA-1ste graad)
Mijn talenten zijn 3D-tekenen
en raceauto’s ontwerpen.
Mijn grootste droom is gelukkig leven.
Als ik voor de spiegel sta, denk
ik ..ah, neen, weeral puistjes…
Ik zou graag één dag wisselen met Tom Cruise.
Mijn beste karaktereigenschap is…dieren verzorgen.
Het beste advies dat ik ooit
kreeg: Laat je nooit misleiden
door mensen.

We zijn op 7 november 2011 naar het landbouwbedrijf van de ouders van Matthias en Robin uit
de klas 2BB op bezoek geweest. We hebben daar interessante informatie op gedaan over de werking van een landbouwbedrijf. Welke soorten gewassen telen de ouders? Maïs, gerst, haver, tarwe,
koolzaad, suikerbieten. Ook doen ze veeteelt met Belgische Blauw-Wit vleeskoeien.
Wat is de voeding van deze dieren? Perspulp, maïs, … en gras of hooi afhankelijk van het seizoen.
Ook krijgen ze krachtvoeder om ze kilootjes bij te laten komen. Dit krachtvoeder is een mengeling
van allerlei soorten granen onder andere gerst, maïs, haver, tarwe, haver en perspulp…Bij deze
vleeskoeien is er een belangrijk item dat niet over het hoofd mag gezien worden en dit is het oormerk. Als men dat oormerk niet draagt is het dier in België niet wettelijke geregistreerd. Dit is net
zoals wij geen identiteitskaart zouden hebben, dan zijn wij hier in principe illegaal.
Met vriendelijke groeten, de klassen 2BA en 2BB

Tom Vandertwee
(1 AA-eerste graad)
Mijn talenten zijn tekenen.
Mijn grootste droom is leerkracht PO worden.
Als ik voor de spiegel sta, denk
ik …hum, ik denk niet echt iets.
Ik zou graag één dag wisselen
met Obama: Yes, we can!!!
Mijn beste karaktereigenschap
is…mijn vrienden helpen.
Het beste advies dat ik ooit
kreeg: Wees jezelf en blijf jezelf.

Yasmine Stalpaert
(2 AV-artistieke vorming
eerste graad)
Mijn talenten zijn tekenen en
verhalen schrijven op de pc.
Mijn grootste droom is later
iets met tekenen te doen.
Als ik voor de spiegel sta, denk
ik ligt mijn haar wel goed…
Ik zou graag één dag wisselen met iemand die al afgestudeerd is.
Mijn beste karaktereigenschap is…anderen blij maken
(allez, dat zeggen mijn vriendinnen toch).
Het beste advies dat ik ooit
kreeg: Blijf steeds in je dromen
geloven.

16 De Wijnpress

Jaargang 5, nr 1

Hilarisch schooljaar :D

In het begin van het schooljaar zijn we naar Zoutleeuw geweest. Ik moest lopen met Jolien, Louise, Mayra en Saskia.
We moesten verschillende opdrachten doen en hebben daar
keihard mee gelachen, vooral omdat we allemaal een lange
broek aanhadden en het zo warm was. Gelukkig had Jolien
een paraplu mee voor wat schaduw. Toen we terug aan de beginplaats
waren, mochten we nog even in de speeltuin spelen. En ook daar was het
hilarisch! Zo zaten Mayra, Louise en Jolien en ik in een buis en Saskia liet
ons keihard verschieten. Jolien en ik gingen op zo’n draaiding zitten en
we vielen er alle twee keihard af. Het was echt plezant. Toen we terug
naar school vertrokken, dachten we nog even aan hoe leuk het was.
Op school is het ook wel leuk. Vooral tijdens natuurwetenschappen, leer
– en sociale activiteiten en biotechniek-tuinbouw. Tijdens die lessen is het
echt altijd hilarisch. Ik voel me echt heel goed op school. Ik hoop dat al
die jaren dat ik op school zit even hilarisch mogen zijn als dit jaar…
Angie D’Haese (1 Ab)

Met de hele bende op de foto! SAY CHEEESE!

Het Vinne – een mooi stukje groen, een ideale plaats om elkaar wat beter te leren kennen!
De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven
(016) 236951
dewijnpers@vlaamsbrabant.be
www.dewijnpers.be

Eindelijk, na lang aandringen, na veel geweeklaag,
na allerlei smeekbedes…
hier is de tekening van
Renan Ribeiro De Araujo uit
5 BK B. BEDANKT, RENAN!!!
Ik wil ook in de schoolkrant!
Dit kan! Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal) via
smartschool naar Lieve Annerel. De tweede aflevering van het
schooljaar 2011-2012 verschijnt met Pasen.

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis),
Dennis Meurrens (5 TBK B), B. Van den Bosch (TAC), Tara Hoedemaekers (6 TBK A), L. Lambert (directeur); K. Aerts (leerkracht lichamelijke opvoeding), Mattias Ysebaert en Thibau
Van de Voorde (5 TBK B), Mattias Ysebaert (5 TBK B), Amir
Kuzhaev (4 BAK B), Amber Roose (6 TBK B) Tom Vandertwee
(1 AA), Yasmine Stalpaert (2 AV), Tom Vaes (2 ABA), A. Christens (oud-leerkracht aardrijkskunde), S. Hillaert (leerkracht
tekenen 1ste graad en 3 BAK), M. Vanden Eynde (leerkracht
waarnemingstekenen en beeldende vorming 2de graad), Vanessa Linthout (leerkracht Frans), Renan Ribeiro (5 TBK B), Jennifer Ramaekers en Leen Corsus (5 TBK A), Melissa De Proft en
Justine Ahern (5 TBK A), Annahita Hulsbosch en Timpe Buseyne
(5 TBK A), Sander Van den Broucke en Jef Somers (5 TBK A),
Mariken Cloosterman en Julie Lenaers (6 TBK A), Jonas Denil
en Stijn Geerkens (6 TBK A), Angie D’Haese (1 Ab), Benjamin Claeys (2 ABA), de leerlingen van 2 BB en BA, J. Oliviers
(leerkracht PAV), A. Massant en S. Vanderborght (leerkrachten
tuinbouw eerste graad)
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende kunsten
3de graad)

