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Beste leerlingen, beste ouders, vrienden & krantenliefhebbers
De eerste aflevering van onze schoolkrant is AF. Dat we een bruisende en
dynamische school zijn, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Het is dan
ook onmogelijk om alle activiteiten aan bod te laten komen. Is je leeshonger
na al dit nieuws nog niet gestild, dan kan je steeds terecht op onze facebookpagina die bijna dagelijks geactualiseerd wordt door M. Kicken, leerkracht
informatica. Via deze weg willen we graag alle medewerkers, leerkrachten
en leerlingen oprecht bedanken voor hun spontane en creatieve bijdrage.
We wensen jullie een deugddoende en hartverwarmende kerstvakantie en
een mooi 2016 met veel aandacht voor elkaar. We zien elkaar graag terug op
maandag 4 januari 2016!
Geniet alvast van een schitterende kerstvakantie.
Vergeet onze fb-pagina niet!

Leerkrachten De Wijnpers
doen stoelendans op
Dag van de Leraar
Het was 5 oktober 2015 Dag van de Leraar en dat hebben de leerkrachten
van De Wijnpers gevierd. De leerlingen organiseerden een ludieke actie om
hun leerkrachten in de bloemetjes te zetten. “In De Wijnpers maakten we
van de polyvalente zaal een mooi aangeklede ruimte voor een 10-minute
party en een stoelendans. We deelden tijdens de stoelendans ook complimentenkaartjes uit waarop de leerlingen hun complimenten konden schrijven. Die kaartjes werden na afloop overhandigd.” Meer info: www.spelinfo.
be. (BMK)

DE SAPMOBIEL

In de Wijnpers kwam dinsdag 6/10/15 de sapmobiel. Deze maakte van lekkere appels sap. Dit werd uitgevoerd met maar liefst 4500 kg appelen. Het
appelsap werd gemaakt door het sap van de appels. Een appel heeft 70 %
sap en 30 % vaste stof. De appels werden gepasteuriseerd. Maar wat wil dat
nu zeggen? Gepasteuriseerd betekent: door verhitting tot 70 graden bacterievrij gemaakt. Je drinkt lekker en bacterievrij fruitsap. Dus de boodschap is:
koop zeker een doos appelsap!!!
Door Robbe Clynhens, 2 BC

“Willen we overleven
Dan moeten we anders gaan leven!
Het is nodig
De mensen een nieuwe bodem
Onder hun bestaan te schuiven
Zodat ze andere waarden
Belangrijk gaan vinden
Om gelukkig te zijn.”
P. Bosmans
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Van Buggenhout, David Claerbout en Yessica Warboys (4 BAK-2014-2015)
Op 8 mei 2015 zijn we naar een tentoonstelling geweest van Peter Buggenhout en het is zeker aan te raden
om er naartoe te gaan. Wat hij deed
met zijn werken, kan je alleen voelen
als je het met je eigen ogen ziet. Hij
wilde met zijn werk de toeschouwer
een ongemakkelijk en vreemd gevoel
geven. In de eerste zaal stonden onder
andere verkeersborden overtrokken
met de magen van een koe. Er hing een
vreemde geur in die zaal. In de tweede
zaal stonden grote, zwarte werken van
verschillende soorten puin en afval.
Deze werken lagen vol met huisstof. Ik
moet er bijna van niezen als ik eraan
terugdenk. Er waren nog vier zalen en
die waren zeker even indrukwekkend.
Ik raad het zeker iedereen aan om naar
een tentoonstelling van deze kunstenaar te gaan. Ikzelf ben grote fan omdat deze kunstenaar choqueert met
zijn werk. Ik ben hier voorstander van.
(Casper Soyez-5 AO)
Je zal nooit geloven wat ik heb gezien.
Een kunstenaar heeft aan de hand
van koeienmagen beelden gemaakt.
Ik weet niet hoe hij erop gekomen is,
maar het geeft wel wat. Als dat nog
niet genoeg is… hij gebruikt ook afval
om de stommiteiten en fouten van de
mensheid weer te geven. Geniaal gewoon.
(Sophia Mc Lachlan-5 BIO)
We zijn in Museum M naar de voorstelling van Peter Buggenhout gaan kijken.
Ik had hem al eens gezien, maar dat
vond ik niet erg, want ik ben een grote fan. Peter Buggenhout maakt hele
grote, soms ook kleine, installaties van
afval. Hij haalt zijn materiaal van grote
afvalbelten van schepen. Daar doet hij
dan inspiratie op. Hij strooit ook vaak
stof van een stofzuigerbedrijf over zijn
werken. Hij trakteert de mensen die
daar werken dan op een paar flessen

wijn. Zijn werken doen mij denken aan
grote ruimteschepen die neergestort
zijn.
(Brecht Lenaerts-5 AO)
Hey, de dag dat iedereen naar de film
ging, zijn we naar het museum M geweest om 3 tentoonstellingen te bekijken van abstracte kunst, van moderne
kunst. De namen van de kunstenaars
ben ik echter vergeten. Ik heb wel opgelet want ik heb er vele foto’s van. Je
had werken van een Belgische kunstenaar die werkte met afval en stof. Het
waren hele grote werken. Door het
stof had alles dezelfde kleur. Hij had
ook werken van koeienmagen. Het zag
er raar uit, maar het had iets. Het paste bij elkaar. Ook had hij werken met
paardenhaar en varkensbloed. Ook
deze werken waren raar. Zijn werken
tonen op het eerste zicht gewoon rommel dat op een hoop is gesmeten maar
er is over nagedacht. Zijn inspiratie
achter de werken vond ik fantastisch.
De tweede tentoonstelling was van
een Engelse vrouw. Haar werken vond
ik echt prachtig. Ze probeerde de natuur na te bootsen. Je had een werk en
dat had ze letterlijk mee de zee ingenomen zodat de kleuren op een natuurlijke manier verspreid zouden worden.
De derde tentoonstelling was van een
man. Dat was filmmateriaal. Op één
film leek het of alles stil stond maar
als je goed keek, zag je de schaduwen
van de mensen en objecten erop bewegen. Hij had ook een paar tekeningen die een grappige boodschap hadden. Ik moet eerlijk zijn. In het begin
had ik geen zin en wou ik naar de film,
maar ik zit in kunst. Films kijken kan ik
nog genoeg en naar een museum gaan
ook, maar dat doe je dan minder vaak.
Het was een leuke ervaring en het was
een mooie en interessante tentoonstelling en … veel leuker dan de film.
(Louise Geeraerts-5 AO)
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We hebben een fantastische tentoonstelling gezien van de man van Berlinde De Bruyckere. Pieter… Hij maakte
assemblages. 3 soorten originele thema’s. De eerste assemblages waren
van rommel, overspannen met koeienmagen. Heel erg abstract. Het had
ook een unieke geur. De tweede waren
ruimteschepen gemaakt van metalen
rommel, overspoten met stof. Gigantische werken. Ik viel bijna achterover
toe ik de expositiezaal binnenkwam.
Ik was enorm onder de indruk en ben
veel langer dan de anderen in deze zaal
gebleven. Derde waren weer abstracte
werken met rommel, paardenhaar
en varkensbloed. Heel beangstigend
en beklemmend, maar gewoon weg
geniaal. Heel erg romantisch (in oorspronkelijke betekenis) en expressief.
Veel emotie die de toeschouwer niet
begrijpt, maar wel voelt. Dat is echte
kunst! Verder zagen we nog een bewegende foto van een andere kunstenaar.
Dat vond ik niet zo fascinerend. Maar
op het einde kwamen we in een expositiezaal met doeken waar blauwe figuren op gedrukt waren. Dat vond ik wel
interessant. Diezelfde kunstenaar had
een filmpje gemaakt waar ik gigantisch
van onder de indruk was. Zwart-wit
duistere beelden in een bos. Heel gothic. Heel romantisch en beklemmend.
Weer veel emotie die de toeschouwer
niet begrijpt, maar wel voelt. Daar
kan ik echt van genieten, de abstractie, de sfeer, de emotie. Waauw. Zeker
de moeite waard om te gaan kijken.
Vooral de ruimteschepen en het filmpje. Als ik door een museum wandel,
kijk ik nooit naar de betekenis van een
werk, alleen naar het gevoel dat het
uitstraalt, de sfeer. Daar ik echt van genieten. Vanaf het moment dat je weet
wat de betekenis van een abstract werk
is, is de magie er af. Het onbegrijpelijke

en onvatbare. Een werk blijft me ook
beter bij als ik het niet helemaal begrijp, dan is het een raadsel dat in mijn
hoofd blijft hangen en waarop ik mij
inspireer als ik zelf kunstwerken maak.
(Wendel Berckmans-5 TBK)
Tijdens ons geweldig bezoek aan het
M-museum… begonnen we met stinkende, donkere, met bloed ingesmeerde afvalstukken. Zeer aangenaam als
je het mij vraagt. Dit was niet echt mijn
stijl. Te veel gruwel en donkere sferen
bij elkaar. Dan te bedenken dat mensen dit echt kopen en in hun woonkamer zetten als versiering. Gelijmd
paardenhaar op een stuk plastic met
varkensbloed erover, noem ik tot op de
dag van vandaag toch nog geen kunst.
Natuuuuuuuuuuuuuuuuurlijk was dit
het enige minderen aan het museum,
maar dit is mijn eigen mening. Waarom je uiteindelijk wel het museum zou
moeten bezoeken is om het werk uit
stof gemaakt dat tegen de muur aanlag. Het was heel diepzinnig en vooral
blauw. Er was ook een film waarin een
boom werd getoond die met de wind
meewaaide. Diepzinnigheid, weeral
check. Daarachter stonden enkele
werken die ook heel interessant waren. Het ging meer over het dagelijkse,
maar was wel heel mooi aangezien
we zijn schetsen er nog in zagen. Als
laatste zagen we een filmpje van een
man die een soort verdedigings-yoga
ik-ben-zeer-spiritueel sport aan het
beoefenen was. Was fijn om eens te

ervaren. Het was zeker een geslaagde
dag met mevrouw Annerel erbij!
(Gitte Van de Graveele-5 TBK)
We zijn naar museum M geweest en
hebben hele grote kunstwerken gezien. De kunstenaar werkt met zeer
veel stof, donkere kleuren af en toe
ook wat kleur dat eruit springt. Hij gebruikt ook paardenhaar, varkensbloed
en afval (weggeworpen zoals dakpannen, dakgoten, … Zijn werken zien er
mysterieus en verlaten uit, vind ik. Ik
vind het wel zeer origineel dat hij er
is opgekomen om zo te werk te gaan.
Ook al was het wel jammer dat we niet
naar de cinema konden gaan. Ik vond
het toch wel leuk en interessant om te
zien. Ik vind het ook speciaal dat hij zo
enorm groot werkt, dat hij bijna een
hele kamer in beslag neemt. Hij heeft
wel in stukken gewerkt omdat hij zijn
kunstwerken anders niet binnen zou
krijgen. Daar werkte hij in het museum
aan zijn kunstwerken. Wat wel een
beetje vreemd oogt, is wanneer het
je opvalt dat zijn werken vol met stof
hangen en de grond proper is. Maar
het is de moeite waard om eens te
zien, om het eens te gaan bekijken.
(Mutti Lorena-5TBK)
Dan had de kunstenaar nog een nieuw
werk gemaakt met als hoofdmateriaal
een springkasteel met hout en metaal.
Dit kunstwerk vond ik het aangenaamste. Het stonk niet en het was niet vuil
en had niks van dieren, maar dat wil
weer niet zeggen dat ik het zou kopen
en in mijn living zou zetten. Dan heb ik
liever een schilderij met veel betekenis
en een goed verhaal. (Lina Eneman)
Het waren eerder abstracte werken,

3

gemaakt uit afval, stof, koeienmagen.
Het waren grote werken met een zeer
interessante compositie. De gids vertelde levendig over het verzamelen
van de werken. Zij stond dan ook in
voor de samenkomst van de hele expositie. Wat haar overigens goed gelukt
is. Door middel van ruiken en dichter
te mogen kijken naar de kunstwerken
moesten we zelf proberen achterhalen
uit wat het bestond. Zo deed iedereen
actief mee. Het was de interessantste
rondleiding die ik tot nog toe gehad
heb. De gids was jong maar gedreven
en heeft ons anders doek kijken.
(Chloë Drugmand)
We hebben veel indrukwekkende werken gezien. Hetgene wat ik me nog herinner waren de werken van David Claerbout. Hij heeft bijzonder aangrijpende
werken, bv. De Italiaanse school uit de
jaren ’40. Het was zwart-witcontrast
met allemaal kinderen die stilstonden
en niet bewogen. Maar het bijzondere
daaraan was dat de bomen wel bewogen en gruisden. Voor mij had het
een diepe betekenis wat mij aansprak
om er wel 10 minuten naar te blijven
kijken. Zijn schilderijen en tekeningen
waren heel schetsmatig maar toch
weer niet. Hij gebruikte ook zachte
penseelstreken wat het extra hard
maakte om naar te kijken en beter
te begrijpen. Het was echt de moeite
waard in plaats van een film. Als ik jou
was, zou ik geen moment twijfelen om
te gaan… (Alok Aendenboom-4 BAK)

THE BIG DRAW

De Wijnpers deed mee!

De Wijnpers zette tijdens de week van 5 oktober de binnenstad en de
schoolomgeving op zijn kop! Ons schooldomein werd met een deel van de
Wijnpersstraat uitgebreid. De school sloeg haar tenten op de Grote Markt
op en ze bezetten de Muntstraat. We namen deel aan een immens evenement: The Big Draw!
The Big Draw is een wereldwijd tekenfestival, met één geniaal en eenvoudig hoofddoel: iedereen aan het tekenen krijgen! Het project is ontstaan in
Londen, waar The Campaign for Drawing in 2000 een eerste editie organiseerde. Door het grote succes werd The Big Draw overgenomen door steden
in meer dan 20 andere landen. Na Londen volgden onder andere Berlijn,
Barcelona, Los Angeles, Chicago en New York.
Samen namen ze deel aan 65 activiteiten in Leuvense winkels, cafés, scholen
en cultuurhuizen. Bekende tekenaars zoals Wide Vercnocke, Bart Schoofs,
Tom Schamp, Gerda Dendooven en Sabien Clement zetten mee hun schouders onder het project.
Dé publiekstrekker was ‘The Big Window Walk’, een route langs 150 raamtekeningen in winkelvitrines. Bijzondere locaties -zoals kunstenaarsatelier
Cas-co in de Vaartstraat en De Smidse in de Sluisstraat werden speciaal voor
het festival opengesteld. Extra aandacht ging er naar de link tussen tekenen
en wetenschap. Enthousiaste bezoekers konden intrigerende tekenmachines bewonderen, maar ook zelf een tekenrobot bouwen.
Ook initiatiefnemer KUNSTWERKT was in de wolken met de opkomst. Katrien Boogaerts, coördinator van KUNSTWERKT: ‘Fantastisch om te zien hoe
10.000 mensen plezier beleven aan tekenen, nieuwe indrukken opdoen en
samen ontdekken wat tekenen kan
inhouden. Het staat vast: dit festival is zeker nog niet aan de laatste
editie toe.’
Meer foto’s op onze facebookpagina De Wijnpers
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Internationaal tekenfestival The Big
Draw lokt meer dan 10.000 bezoekers
in Leuven (persbericht)
Na 5 dagen klokt het internationaal tekenfestival The Big Draw met meer dan
65 activiteiten af op ruim 10.000 bezoekers. Van 7 tot en met 11 oktober
bruiste de stad van tekenplezier met
workshops, wandelroutes, tentoonstellingen, lezingen en vooral heel veel tekenacties. Met het festival wil bezieler
KUNSTWERKT iedereen aan het tekenen krijgen.
Het gonsde in Leuven vijf dagen lang
van de creatieve bedrijvigheid. Jong
en oud, ervaren of absolute beginner:
meer dan 10.000 bezoekers toverden
Leuven om tot één groot atelier vol
ideeën en spektakel.

5TP stageweek
Ook ‘vrouwen’ dragen hun steentje bij.
Audrey vond het alvast super! 3 kernwoorden: interessant, teambuilding en
teamspirit! Thanks voor de leuke ervaring, Mr Van Humbeeck en Mr Govers!
Audrey

Nederlands: interview met een leerling van
6 TBK over de GIP
Lisa Vanwelden
Voor Nederlands mochten we een interview over de GIP van een leerling van
6TBK afnemen. Ik heb voor Donna Lanciers gekozen. Ze heeft een kinderboek
gemaakt over een vis genaamd Ushi. Het verhaaltje ontstaat doordat Ushi
plotseling wegzwemt.
Lisa: Wat was jouw eerste idee voor grote invloed gehad. Ook had ik hierde GIP van dit jaar en in hoeverre wijkt door minder gelegenheid om met mijn
jouw eindontwerp ervan af?
comentor te overleggen en ben ik voor
Donna: Ik wilde iets met fotografie een groot deel op mezelf aangewezen
doen. Ik wilde er “Take Away” in ver- geweest. Ik ben wel blij dat ik het vóór
werken door de foto’s met Photoshop de tentoonstelling afgekregen heb.
te bewerken . Anderzijds had ik al lang Lisa: Is er advies dat je me kunt geven
de wens om eens een kinderboek te als ik volgend jaar zelf voor de jury
maken en ik dacht dat de GIP hier het moet verschijnen?
goede moment voor was. Het is dus Donna: Mijn advies is om zeker en vast
een kinderboek met illustraties gewor- tijdig met je GIP te beginnen. Denk
den. Als basis heb ik foto’s genomen op tijd na over wat je zou willen doen
en die ben ik handmatig met tekenin- en probeer steeds een tweede idee
gen gaan bewerken door gebruik te achter de hand te hebben mocht het
maken van allerlei technieken.
eerste afgekeurd worden. Zie dat je
Lisa: Was het moeilijk om rond het the- voldoende research gedaan hebt over
ma “Take Away” te werken?
je idee om het voor de eerste jury te
Donna: Ik vond het niet moeilijk om verdedigen.
hier iets rond te verzinnen. Je kan Lisa: Ben je blij met je eindontwerp en
“Take Away” heel breed interpreteren heb je veel bijgeleerd?
en er eigenlijk veel richtingen mee uit. Donna: Ja, ik ben zeer blij met het reIk heb me gebaseerd op de stroming
van water die objecten meeneemt en
afvoert.
Lisa: Heeft het feit dat je vaak afwezig
was een grote of een kleine invloed op
je GIP gehad ?
Donna: Door mijn veelvuldige afwezigheid heb ik dikwijls niet verder kunnen
werken waardoor ik een grote achterstand opliep. Dit heeft dus zeker een
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sultaat. Ik heb een aantal nieuwe technieken geleerd. Verder heb ik veel van
wat ik op school geleerd heb hier kunnen gebruiken.
Van dit interview heb ik wel veel bijgeleerd, onder andere dat je al meteen verschillende ideeën moet hebben rond het thema dat je krijgt, zoals
binnen de doos en buiten de doos. Je
moet vooral blijven dieper gaan totdat
je meerdere ideeën hebt. Ik heb ook
geleerd dat als je afwezig bent, je toch
beter iets kan doen zodat je niet teveel
achterop geraakt, maar ook dat je wel
vaak je mentor moet opzoeken. Dus,
over het algemeen was dit een interessant interview. Ik kan niet wachten
om naar het zesde jaar te gaan om aan
mijn GIP te beginnen.

GWP 5BIO – 5SI: Paris … s’éveille!
Woensdag 7 oktober was het dit jaar al zover, we vertrokken
met 5BIO en 5SI op GWP richting de Franse hoofdstad.
Na een vlotte busrit werden we gedropt aan de oevers van
de Seine in de Jardin des Tuileries vlakbij het Louvre. Zon
van de partij en fantastische eerste plaats om de beentjes te
strekken: perfecte combinatie om te picknicken. Vervolgens
maakten onze leerlingen een eerste kennismaking met de
schilder- en beeldhouwkunst van het indrukwekkende Musée d’Orsay. Monet, Manet, Rodin en co zijn vanaf nu geen
vreemden meer, hoera!
Vervolgens wandelden we richting het Hôtel des Invalides
waar we het legermuseum bezochten. Kort samengevat:
veel wapens, harnassen, kostuums en ook enkele gangen
onderdompeling in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
De eerste metro-ervaring was er meteen een om u tegen te
zeggen, maar al snel voelde ook dit onderdeel van de grootstad vertrouwd aan. We konden allemaal uitblazen met het
uitgestrekte zicht van aan de Sacré Coeur in Montmartre.
Dag 1: geslaagd!
Dag 2 vlogen we meteen de hoogte is, althans dat was toch
het plan… want door vakbondsacties is de beklimming van

door H. Hacha

de torens van de Notre Dame helaas niet kunnen doorgaan.
Dan maar binnengegaan, want dat kon wel, en wel met verstomming geslagen door de grootsheid van deze gotische
kathedraal. De vele toeristen, wij incluis, werden op slag stil
toen een koor de kerk vulde met indrukwekkende gezangen.
‘s Middags konden we de gezellige straatjes in de Parijse studentenbuurt Quartier Latin ontdekken.
Parijs met de fiets? Wij zijn er in ieder geval voor gegaan, en
dit drie uur aan een stuk: een fijne manier om de stad nog
beter te leren kennen! Een GWP in Parijs zou niet af zijn zonder een bezoekje aan de Eiffeltoren, zo gezegd zo gedaan!
Dag 3: wederom boycot door een vakbondsactie… de pracht
en praal van het Paleis van Versailles hebben we dit jaar niet
kunnen bezoeken, of toch de binnenkant en de tuinen niet,
de gesloten gouden poorten vooraan op het plein helaas
wel. Dan maar trein terug richting centrum waar de omgeving van het Centre George Pompidou ook best in de smaak
viel. Om 15u30 kwam de bus ons ophalen op de plaats waar
het 2 dagen ervoor begon. Moe maar met een rugzak vol
geschiedenis, cultuur, plezier etc. keerden we terug naar
Leuven.
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Rookvrije klassen
Jaarlijks gaan duizenden jongeren de
uitdaging aan om zes maanden rookvrij
te blijven of het te worden. Klassen die
op het einde van het schooljaar voor
minstens 90% rookvrij zijn krijgen een
diploma. Een klas die meedoet aan het
creatieve luik van de wedstrijd, kan bovendien een mooie prijs winnen!
Ook dit jaar tekent de eerste graad van
de Wijnpers present en hebben we
deelgenomen aan de wedstrijd. Voor
het creatieve luik moesten onze leerlingen een stripverhaal in elkaar steken. De leerkrachten plastische opvoeding en expressie van de eerste graad
hebben dit in goede banen geleid.
Evaluaties tonen aan dat de wedstrijd
aanslaat bij de jongeren en dat de wedstrijd een effectieve interventie is op
het vlak van tabakspreventie.
Caroline Massart
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GIP LIGHT 6 TBK, een stand van zaken
Door JUNE ADAMS, 6 TBK
Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen,
activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.
Geïntegreerde proef, eindwerk 6 TBK, leerkrachten 1-2,
thema Light. Dit jaar gooide De Wijnpers het over een
andere boeg. Nu zijn het de leerkrachten die een GIP maken.
Beste Nathalie, jij zit in 6 TBK 1. Wat vind jij van de GIP?

Hey Julie, kan de GIP je iets schelen nu je geen mentor
bent?

Wel, ik vind het dikke shit, de GIP. Mij kan het niets schelen
wat leerkrachten willen bereiken. Ik ben gewoon aan het
wachten om zelf de GIP voor de leerkrachten te organiseren.

Ja, natuurlijk, ik leef mee met iedereen die klaagt. Ik vind
het zo jammer dat de leerkrachten door de ruzies tussen de
leerlingmentoren geen goede GIP kunnen maken.

Maaike, denk jij ook zo over de GIP?

Jasper, laat jij je doen door al deze concurrentie?

Jazeker, wat ik wil zien van de leerkrachten is dat ze goed
werken. Aangezien ik mentor ben van mevrouw Leplat,
weet ik zeker dat zij er door zal zijn. Of dit ook geldt voor de
andere leerkrachten, betwijfel ik.

Wat denk je wel niet! Jij moet ervoor zorgen dat er geen
ruzies ontstaan. Het mag niet in het honderd-bunder-bos
lopen.
Beste Luna, ga jij akkoord met de maatregelen die er worden getroffen voor de GIP?

Wel, Nienke, vertel jij mij eens of mijnheer Minnart goed
bezig is met zijn GIP?
Mijnheer MInnart is zeker goed bezig. Ik denk dat hij het jaar
vast en zeker zal halen. Een enkel probleem is dat Maaike en
Nathalie daar anders over denken. Voor mijn part is Nathalie jaloers omdat niemand haar als mentor gekozen heeft.

Neen, ik vind dat er wat meer verdraagzaam met elkaar
moet om gegaan worden. Dat Amber zegt dat meneer
Vanuffelen de GIP zal winnen, daar laat ik mij niet door
doen. Ik weet dat mevrouw Schotsmans fantastisch bezig is
en ik help haar waar nodig.

Sarah, wat is jouw mening over de nieuwe regeling van de
GIP?

Wel Charlotte, hoe ga jij ermee om dat je dit schooljaar
geen mentor bent?

Fucked up! Zo werkt het niet als leerlingenmentoren moeten leren samenwerken. Zo gaat het niet beteren. Boulanger heeft mij gekozen als mentor en hij doet zijn best. Ik ben
er tevreden over.

Het is natuurlijk heel jammer, maar ik sta paraat als er leerkrachten zijn die hulp nodig hebben.
Sergi, jij bent mentor van mevrouw Annerel. Hoe voelt het
om mentor te zijn?

Beste Pedro, vertel eens wat jij erover denkt?

Slecht. In het begin dacht ik yes, maar nu baal ik echt. Ik
haat het dat ze nooit luistert naar mijn goede raad. Het
loopt echt fout zo.
…

Callate, capulio, cono-culo, cabrón, Gilipollas, Hijo puta,
hostia, idiota, joder, maldito, mierda, vete al a la mierda,
this is what I think about the GIP.

Week van het bos - 1ste graad :
oktober 2015
De tweede week van oktober is de
feestweek van het bos.
Onze leerlingen van de eerste
graad trokken op biotoopstudie en
hielden bosspelen in de prachtige
fauna en flora. De leerlingen determineerden enthousiast dieren en
planten, onderzochten de bodem
en voerden metingen uit. Uiteraard
verplaatsten we ons met onze eigen
fietsen. :)
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Weekverslag
Op maandag 5 oktober 2015 zijn we voor een week naar de Dijlevallei
vertrokken. De projectweek had als doel ons onder te dompelen in de natuur.
Onze accommodatie was de ‘smidse’ te Neerijse. De gebieden die we bestudeerd
hebben zijn de Doode Bemde, Meerdaalwoud en het Grootbroek.
De eerste dag zijn we begonnen met
een determinatie-opdracht in de
Doode Bemde. Aan de hand van onze
flora moesten we verschillende planten kunnen benoemen. Bij de ene plant
ging dit al beter dan bij de andere.
Na deze korte opwarming hebben we
een rondleiding gekregen van de gids
Jo Symons, voorzitter van de Vrienden
van Heverleebos en Meerdaalwoud.
Hij heeft vooral over de geschiedenis
en de geografische kenmerken van
de Dijlevallei gesproken. De Doode
Bemde is een overstromingsgebied
dat ervoor zorgt dat Leuven bij hevige
regenval niet overstroomt. Het natuurgebied heeft niet enkel als functie Leuven droog te houden maar heeft ook
een grote ecologische en recreatieve
waarde.
Dinsdag hebben we een rondleiding
gekregen in het Meerdaalwoud van
Luc Dekeyser. Hij is gepensioneerd
boswachter van het Meerdaalwoud.
Luc Dekeyser was 37 jaar lang verantwoordelijk voor het beheer van deze
gebieden. In het begin van de rondleiding stopten we al gauw bij een speciale boom, een veteraanboom. Het was
een beuk van 250 jaar oud en 4,15m
omtrek. Het is wel niet de oudste boom
van het gebied. De grootste boom van
het gebied is een eik van 350 jaar oud.
Het Meerdaalwoud wordt versnipperd
door de Weertse Dreef en de Naamsesteenweg. Daarbij komt ook nog dat
privé bossen meestal worden omheind
door de eigenaars. Op dit probleem
hebben de bosbeheerders in 2005 een
oplossing gevonden: het laten bouwen
van een ecoduct.
In de namiddag zijn we beheerwerken gaan uitvoeren aan de kluis. We
hebben Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik
en tamme kastanjes verwijderd. De
jonge planten hebben we verwijderd
met een bosmaaier. De wat oudere
planten die je niet met een bosmaaier
weg kreeg, hebben we omgezaagd. De

Amerikaanse vogelkers die we hebben
omgezaagd moesten we laten liggen
zodat de scouts die daar soms komen
kamperen hout kunnen sprokkelen.
Woensdag zijn we beheerwerken gaan
uitvoeren in de Doode Bemde samen
met het zesde jaar TNG en de
terreinploeg van de Doode
Bemde zelf. We zijn wilgen
takken, scheuten en wortels gaan verwijderen uit
de grond om ervoor te zorgen dat er geen wilgenbos
meer kan ontstaan en om de
groei van rietvelden te bevorderen.
Na de werken zijn we in de namiddag
gaan vogelspotten in het Grootbroek
te Sint-Agatha-Rode onder leiding van
mijnheer Abts. We hebben eerst een
voorgeschiedenis gekregen van het gebied. Het Grootbroek is door de mens
uitgegraven en werd gebruikt als visvijver. In de jaren ‘80 was door overbevissing en vervuiling alle vis verdwenen.
We hebben verschillende vogels gezien zoals de grote en kleine zilverreiger, ijsvogel, dodaars, geoorde fuut en
een zwartkopmeeuw.
Donderdag zijn we een hele dag gaan
wandelen in het Mollendaalbos. Dit
vormde vroeger samen met het Zoniënwoud het Kolenwoud. Dit bos be-
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dekte vroeger bijna heel
Midden-België. Maar
door het rooien van het
bos is het sterk gereduceerd. Vandaar dat alle
dorpen in de buurt van het
bos iets met ‘rooien’ in hun naam
hebben zoals: Haasrode, Sint-AgathaRode… Het Mollendaalbos was vroeger in het bezit van de heer van Bierbeek, daarna van de heer van Decroix
en daarna van het huis van Arenberg.
In 1929 heeft de Vlaamse Overheid het
gebied gekocht en het beheer overgelaten aan het ANB.
We hebben verschillende soorten
planten en dieren gezien zoals: knopig
helmkruid, adelaars varen, rode wouw,
graspieper, grove den en zwarte den.
We hebben ook verschillende paddenstoelen gezien: panteramaniet, regenboogrussula,..,.
Vrijdagochtend zijn we begonnen met
het opruimen van de smidse. Rond
9uur zijn we terug vertrokken naar
school en hebben daar onze presentaties van deze projectweek aan onze
leerkrachten en klasgenoten voorgesteld. Onze vermoeiende, maar zeer
leerrijke week zat erop.
Marnic Luckermans, Arne Meeus,
Matthias Riga van 5 TNG

Uitstap naar Van Marcke
7de specialisatiejaar VI
Vrijdag 18 september verzamelden we
samen met de 7e jaars aan het station
van Leuven om naar Van Marcke Fair
badkamers, keuken en verwarming te
Brussel te gaan. We hebben een aantal
treinen en metro’s moeten nemen om
er te geraken, maar zijn er uiteindelijk
heel aangekomen :).
In Brussels Expo zelf hebben we een
aantal sessies gevolgd waar gespecialiseerde mensen uitleg gaven over
verschillende soorten verwarmingstoestellen, vloerverwarming enz...
We hebben ook zelfstandig contacten
moeten leggen, om eventuele info te
verkrijgen voor onze GIP. Het was een
zéér leerrijke, nuttige en toffe uitstap.
(Ralph Massant, 6 SI)
“Een stap in de toekomst,” zo luidt
ons motto in 6SI
Op vrijdag 18 september zijn we met
onze vakleerkrachten dhr. Theys en
dhr. Schoonjans naar een leerrijke en
zeer interessante beurs van “Van Marcke” gegaan. De dag verliep als volgt:
We hadden om 8:30 afgesproken aan
het station van Leuven om daarna de
bus 316 te nemen richting Kraainem.
Op de bus was er een gezellige sfeer.
Eenmaal aan gekomen in Kraainem
kochten we allemaal een ticket voor de
metro die ons vervolgens naar de Wetstraat zou brengen. In de metrostation
onder de Wetstraat moesten we een
overstap maken en deze metro nam
ons mee naar onze bestemming, de
Heizel. Toen we aankwamen, maakten
we nog snel een paar goede afspraken.
Dhr. Theys en dhr. Schoonjans hadden
ons eerst wat tijd gegeven om zelf eens
wat rond te kijken en indien je dat wou
al wat informatie te zoeken of te vra-

gen voor onze GIP. Iets voor de middag
hadden we een PowerPoint-uitleg over
“Lucht/Water warmte pompen”. Deze
meneer gaf ons uitleg over deze nieuwe techniek die je kan gebruiken op je
bouwoppervlakten op te warmen. Hij
toonde hoe ze deze techniek toepasten in een schuur van een veehandelaar, omdat deze techniek zeer zuinig
is en de verwarmingsketels niet steeds
moeten werken op volle capaciteiten.
Na deze PowerPoint kregen we lekkere
pastaboxen aangeboden. Nadat we alles hadden opgegeten was het tijd om
eens te praten met de vertegenwoordigers van de diverse bedrijven. Deze
gaven ons uitleg over de producten die
zij promoten en kregen we leuke samples mee. Toen was het weer tijd om
terug naar huis te gaan. We namen de
metro naar Brussel Noord en van uit
Brussel Noord hebben we vervolgens
een bus naar Leuven genomen.
Door Robin De Lombaert (6 SI)

... 622 ... dat is het huidige leerlingenaantal van De Wijnpers dit schooljaar.
En dat is een recordaantal sinds het
bestaan van De wijnpers meer dan
100 jaar geleden!
… vorig schooljaar Hilde Elen en het
brouwersteam een degustatie van
een aantal biersoorten met hapjes
georganiseerd hebben. Rudy Janssens was gastspreker, hobbybrouwer,
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Onze uitstap naar Van Marcke!
Op vrijdag, 18 september, hadden we
om 8.30u. afgesproken aan het station
van Leuven. Daar namen we, samen
met 7 VI, de bus naar Kraainem. Vanuit Kraainem gingen we met de metro
naar Brussel om daar een salon van
Van Marcke te gaan bezoeken.
Het toegangsticket hadden we thuis
gratis kunnen uitprinten. Ons vervoer
moesten we wel zelf betalen. Als we
het ticket afgaven aan de kassa kregen
we een naamkaartje met een lint aan.
Dat moesten we rond de nek doen om
ons te identificeren. Aan de standjes
kregen we interessante uitleg over sanitair , vloerverwarming, ketels, …. We
mochten vrij rondlopen en overal informatie gaan vragen. We gingen naar
een voorstelling van een spreker. De
drankjes waren gratis en als je honger
had, kreeg je een gratis portie pasta.
Voor de animatie was er een standje
waar je een spelletje kon spelen en
daarmee een prijsje kon winnen, zoals
een bal. Op het afgesproken uur kwamen we weer samen om aan de terugweg te beginnen. Met de metro gingen
we terug naar Brussel, waar we de bus
namen naar Leuven. Het was een plezante en interessante ervaring.
Om over te doen!
Nicky Pauwels (6 SI)

bierkenner, ... Hij liet ons proeven
van een aantal door hem gebrouwen bieren, natuurlijk met de nodige uitleg.
… G. GOOVAERTS, leerkracht techniek en elektriciteit tijdens de
maand november een kleine dwerg
was in de voorstelling “De heks
van Sneeuwwitje” te Begijnendijk.
(http://explosiefvzw.be”)

....ook ‘bierke 103’, ons eigen ‘PESbier’ blond kon ook gedronken worden. Dit bier werd in januari 2015
gebrouwen, heeft 14 dagen gegist,
heeft 3 weken gelagerd, is dan gebotteld en heeft twee weken een
hergisting op fles gehad en is daarna
in de koelkast terecht gekomen. Dit
jonge bier kan ook door jullie beoordeeld worden. ‘I am not perfect but
I am limited edition’

…vanaf maandag 19 oktober de L.O.leerkrachten voor de collega’s Start
to Run tijdens de middagpauze organiseerden. Wil je al lang iets doen
aan je conditie? Wil je je conditie
verder uitbouwen? Wil je graag in
groep aan sport doen en plezier maken? En wil je na de middagpauze
terug vol energie voor de klas staan?
Dan is dit je kans!! Ga je voor de eerste keer aan looptraining doen of
heb je al een zeker basisconditie?
Iedereen was welkom! We kregen
een programma op maat. Ze boden
dit programma aan op maandag en
dinsdag tijdens middagpauze 2 en
donderdag en vrijdag tijdens middagpauze 1. Zij keken er alvast naar
uit om samen op een leuke manier
aan onze conditie te werken!! Het
doel was De Wijnpers terug op de
kaart te zetten van de jaarlijkse Eindejaarscorrida te Leuven. (meer
hierover in 9.2)
… op vrijdag 23 oktober 2015 de
jeugdadviseurs van het JAC zich
voorgesteld hebben aan de leerlingen. Ze spraken vanaf 9u de leerlingen klas per klas toe om zich kenbaar te maken. Dit alles gebeurde
in een tijdspanne van ongeveer 5 minuten per klas. De
lessen werden een korte tijd
onderbroken. Wens je meer
informatie over de jeugdadviseurs? (http://www.jacoostbrabant.be/jeugdadviseurs)

… het op 5 oktober onze dag was. Het
is de dag waarop we alle leerkrachten in de bloemetjes zetten om hen
te bedanken voor de dagdagelijkse
inzet. Het is al eens een ondankbare
opdracht leraar te zijn. Nochtans zijn
zij goud waard, elke dag opnieuw. Wij
beschouwen deze dag als een speciale
inhaaldag voor alle ‘dankjewels’. Een
beetje verwennerij hoorde hier alleszins bij: een uitgebreid, superlekker
ontbijt door onze ouderraad, de personeelsfoto van de vzw, een fruitkorf van
de directeur, een leuke attentie van
de gedeputeerde van Onderwijs, dhr.
Florquin (die hij kwam afgeven in de
pauze van 11 uur in de lerarenkamer).
Dit jaar kwam bovendien het Centrum
voor Informatieve Spelen (CIS, die op
de pedagogische studiedag nog twee
workshops verzorgden) de leerkrachten verrassen om 12.30 u op de speelplaats van Belvedère. En tot slot een
welgemeende ‘dankjewel van onze directeur Lut Lambert!
… leerlingen en leerkrachten wel eens opgelucht zijn als ze ‘s
avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen
en jongeren horen de schoolbel zelden
of nooit rinkelen. De millenniumdoelstellingen hebben resultaat opgeleverd. Meer en meer kinderen krijgen
toegang tot onderwijs. Toch zijn er
wereldwijd nog 58 miljoen kinderen
die niet naar de basisschool kunnen
gaan. Daarbij moet je nog 63 miljoen
jongeren tellen die geen toegang tot
het secundair onderwijs hebben. Onderwijs is nochtans een hefboom voor
ontwikkeling en gelijke kansen. Op
maandag 5 oktober, de internationale
dag van de leerkracht, lieten we op de
Wijnpers de schoolbel daarom extra
laten luiden. Zo lieten we de wereld
horen dat we ons blijven inzetten voor
het recht op goed onderwijs overal

en voor iedereen. We vroegen alle
leerlingen iets mee te brengen om
het geluid van de schoolbel te ondersteunen. Dat kon een feesttoeter
of een fietsbel zijn. Tijdens de eerste speeltijd van 10.10 lieten ze zich
op de nieuwe speelplaats duidelijk
horen. De klas waarvan de meeste
leerlingen actief deelnamen, ontvingen een lekker aandenken! Dit initiatief kwam er dankzij de inzet van de
leerlingenraad van de eerste graad!
… het hele schoolteam erg hartelijk
bedankt werd voor hun medewerking als observatieschool voor de
eerstejaarsstudenten in het Project
‘Kom(pas) in de klas’ door UCLL –
Campus Comenius. De studenten
hadden een erg leerrijke en interessante dag bij ons op school doorgebracht en hebben er voor de eerste keer leren kijken met de ogen
van een leerkracht. Zij bouwen dit
schooljaar verder op de boeiende
ervaringen die ze bij ons op school
hebben opgedaan.
… CIS (Centrum Informatief Spel) ons voor de
dag van de leerkracht
het Spic & Span-spel geschonken heeft. Het is
een emmer met 25 propere gespreksmethoden en materialen voor evalueren, feedback geven,
plannen, talenten benoemen, brainstormen, discussiëren... in de klas.

… Nele MILLOEN uit klas 2ABB
tweede geëindigd is op de scholenveldloop in het SALCO. Dit is tevens
het provinciaal kampioenschap. Er
waren 113 deelnemers in Nele haar
reeks (Miniemen B - geboortejaar
2002). Door deze knalprestatie is
ze geselecteerd voor het Vlaams
kampioenschap op 18 november
in Sint-Niklaas. Tijden werden niet
gemeten. In totaal namen 1300 atleten mee aan de hele veldloop. De
Wijnpers was met drie vertegenwoordigd: Jorn uit 2ABB en Bo uit 2AV. Zij
behaalden geen podiumplaats maar liepen
zeer verdienstelijk. Proficiat Nele! Voor foto’s kan je terecht op onze facebookpagina.
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Barcelona met de derde graad KSO
De jaarlijkse studiereis met de derde graad KSO was een topper van formaat. Niet alleen de
leerlingen, maar ook de leerkrachten hebben ervan genoten. We laten je hier graag meelezen en meekijken in de Engelse dagboeken van onze leerlingen beeldende kunst.
PROGRAM
Sun October 4

Departure at 18h

Mon October 5

Arrival
Checking in
Walk through the city

Tu October 6

9.30-12:
Mies Van der Rohe Pavilion
Catalan Museum

Wed October 7

9.30-12: Parc Güell
Eixample

13.30-15.30: Museum MACBA
Palau Güell

Ramblas

Thu October 8

9.30-12: Sagrada Familia

13.30-15.30: Design museum

Shopping
Departure (21.30h)

Fri October 9

BUS

Arrival at 15.30

Bicycle tour
13.30-15.30: Miró

17-19: Eixample, Barri gotic
Dinner Passeig de Gratia
Dinner Barceloneta (beach)
Museum Picasso

Editor’s note: The following texts have been adapted in such a way to maintain as much as possible of the original texts. Only
grammatical and spelling errors have been corrected. The contents and the style of the texts have (almost) not been altered.
So, let’s cut to the chase.
Barcelona was great, the weather was nice (except for the sudden downpour we had on
Wednesday I think) and the food was outstanding. Coming back to Belgium was quite depressing, the same awful weather, the same bland food, the same stupid news about politics,
sorry, I started rambling there. Well anyway, it was a good thing to be in Barcelona. It’s a
very cultural and artistic city. Believe me when I say it’s one of Europe’s most artistic hubs.
We visited several museums and interesting areas. The Picasso Museum and the Musea Nacional de l’Art de Catalunya were the most interesting in my opinion. What can I say
about Picasso? Well, Picasso was maybe one of the greatest
artists who ever lived, because he understood art. And the
National Museum of Arts was truly outstanding because of
the rich collection of paintings especially from the modern
painting era. We didn’t only visit museums and points of
interest, no, we also had free time, and those were lots of
fun. First of all: the food. I like food, especially good food,
and when food is good I like to eat that food. So I ate tasty
food, took a dip in the sea. Even though it was cold, it was
equally refreshing. The
best thing I did in Barcelona was dine at Attic, a
very posh restaurant we
(Egon, Thomas, Filip and
I) stumbled upon when it
was raining cats and dogs.
We behaved like very posh
people; we even acted a
bit difficult whilst tasting
wine so it looked like we
were real wine ‘connoisseurs’.
This wraps up the report.
Sidney van Hasselt
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tekeningen uit de dagboeken van 5TBK en 6TBK

It was the last day of our trip to Barcelona and there was only one more museum left to visit, the design museum.
I had read about the museum on our
way to Barcelona on the first day and
had immediately found it to be one of
the things that I was looking forward to
visit. We were waiting in the museum’s
entry hall, already getting a taste of the
art inside because of the wall decorated with skateboards. Every single one
of them had a different design, there
was even one that looked like a bandage and one even resembled cheese.
The time finally came that we were allowed to go inside. I had determined
for myself that I was going to take my
time and look at everything, focusing
on all the little details. Being in the first
group to enter also helped me reassure
myself that I wouldn’t be late for leaving the museum. We were all still together as we arrived on the first floor,
but soon I found myself at the very back
of the group. The only persons I still
had sight of, were the teachers. All the
others had already gone on. I have to
admit that there weren’t many extraordinary things on the first floor, but still,
the simplicity of the everyday objects
made sure that the first floor wasn’t an
utter failure. The second floor was already much more to my liking. The fancy dressers and elegant jewelry captivated me. I had always liked this kind of
stuff, the amount of detail that was in
there had me wondering how they did

it. If there’s one thing that I absolutely
love, it’s details, lots and lots of details.
Time was running out and I still needed to go to the fourth floor, luckily it
wasn’t really all too interesting for me.
I walked around the fourth floor rather quickly. I just wanted to be on time
at the lockers. The fourth floor was
dedicated to the evolution of advertisement and even if there were some
interesting things in between there,
it wasn’t enough to make me actually
stop and admire all the effort put into
it. It wasn’t really my thing after all. I
made my way back downstairs and
luckily was just on time at the lockers.
I really enjoyed going to this museum
and it was an amazing end for the trip
to Barcelona.
Yani De Wit
I really liked the Sagrada Familia, especially on the inside. I really love Gaudi’s
work. He is one of my favorite architects. I love the buildings of Gaudi, like
Casa Batlo and the Sagrada Familia. So
going to Barcelona and seeing a lot of
his work was really special.
In my opinion, this was the nicest trip
I ever made with school and our activities were all great. I’m sure I’ll remember this trip as one of the most
wonderful experiences I’ll ever make.
Another thing I’ll remember, is the fact
I beat Miss Thiry in arm wrestling!
Marte Van Casteren

Friday we went back home by bus.
Glad that I got to know a lot of people from my school much better and
made a lot of new friends! Overall I
felt it was an unforgettable school trip
and I wished we had a couple of days
more to enjoy this exciting city full of
amazing art, architecture and history. I
definitely want to go back to Barcelona
in the future!
Maya Chowdhury
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It is very hard to find ‘the’ best part of
our journey to Barcelona, we visited
many impressive buildings and did
many memorable activities. I can,
however, tell you that the bus trip was
by far the least pleasant part of the
journey. Mainly due to the fact that the
toilet was only to be used in ‘extreme
needs’, which translates into ‘only the
driver is allowed to go when he wants’.
But, going back to describing the
best part of the trip (aside from the
evenings): for me, visiting the Sagrada
Familia was an amazing experience
that I won’t forget anytime soon.
I knew it was a big church, but it
never really interested me that much.
However, once I saw the interior of
the church, it totally blew my mind. It
had colours flying all around the white,
organic-looking pillars, and the roof
was like a stone starfilled sky.
But was that ‘the’ best part of the
trip? Probably not. It was perhaps, the
most beautiful part, but, as pretty as
the church was, it’s still a church, and
churches are pretty boring places. I
think that it’s the whole package that
makes the trip good or bad, not just
single activities.
Egon Struys

After we took a look by ourselves,
we gathered together and visited the
inside of the building with a guide. I
personally think it was one of the best
guides I have ever had, you could hear
that she was very passionate about
the church. She explained everything
in precise detail and incredibly well.
The moment you enter the church is
breath-taking, cause you don’t expect
it to be that way. The natural light that
enters the church through the windows, with all the stone pillars in the
middle and around the inside, is something that I’ve never seen before. After
we took a look inside, we went through
the museum, where we could see the
plans and the studies Gaudi did. I had
never seen that part in my other visits so it was really interesting to see.
I think it’s sad that Gaudi will never
see his project finished. After the visit with the guide we were allowed to
take a look by ourselves again, I went
to the inside to sit down and take a
good look to all the details I missed.
For me, the Sagrada Familia will always
be one of my favourite places to visit
in the world.
Sergi Cano Ruiz

After we had eaten there, we bought
churros with Nutella. Delicious! When
we realized there were a lot of men
staring and saying weird things, Julie, Maya and I put the Nutella on
our teeth and smiled with our most
beautiful smiles. We were laughing so
hard at all the funny reactions. It was
amazing! Another thing that I will always remember are the views. From
the Catalan Museum and Park Güell to
the breath-taking sea. Looking at that
clear blue water made me so happy.
I remeber the feeling of sun touching
my skin, a little breeze stroking through
my hair and thinking that I’m so lucky
to be standing there.
Isabeau Desmet

Thank you, dear pupil, for your
Accuracy, Enthusiasm, Co-operation
It was
to travel with YOU!!!!
Mrs. Annerel, Mrs. Graus, Mrs. Verbaenen, Mrs. Lefever, Mrs Schotsmans and Mrs. Thiry

Nederlands: Creatief schrijven: Hedendaags ridderverhaal:
Ridder William en de vuurspuwende draak
Ridder William, gehuld in een bruin schoolkostuum, zat op een hoge tak van een
knoestige eikenboom. Zijn korte, zwarte haren waren keurig in een zijstreep gekamd. Rond zijn hals droeg hij een zwarte das, aan zijn voeten een paar blinkende,
zwarte schoenen, als helm een ijzeren vergiet. De boom stond als individu, boven
op een grote grasheuvel. Aan de voet van de boom was een kamp van takken gebouwd. Daar kwamen alle ridders van de boomorde samen om hun spectaculaire
heldenverhalen met elkaar te delen. Alle ridders schepten tegen elkaar op. De ene
had peren gestolen van een boer. De andere had kampvuur gehouden op de zolder
van een leegstaand huis. Ridder William zat echter alleen te denken. Hij had een
gevoel alsof er iets ontbrak. Iets essentieel. Opeens wist hij het. Prinses Grace was
er niet. Ridder William fronste zijn wenkbrauwen en klom naar beneden.
“Weet iemand waar prinses Grace is?”, vroeg hij luid, zodat iedereen hem goed kon
horen. Opeens zwegen alle ridders. Er viel een korte stilte. Toen trad ridder George,
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ietwat onzeker, naar voren.
“Ze was haar taak voor Engels vergeten te maken. Ze moet nablijven.”
“Kom, we gaan haar redden!”, riep ridder William enthousiast.
“Ben je gek? Ze is opgesloten op de zolder van de school. Bovendien
wordt ze bewaakt door de vreselijke Miss Dragon.”
“Stelletje watjes! Dan ga ik maar alleen.”
Gefrustreerd stapte ridder William het kamp in. Daar lagen zijn wapens:
een houten schild en zwaard. Hij raapte ze op en trok erop uit. Onderweg naar school dacht hij na over een list om prinses Grace te bevrijden.
De zon hing laag aan de hemel en overgoot het landschap met avondsfeer. Het begon lichtjes te schemeren. Spoedig bereikte ridder William
de school, een groot, kloosterachtig gebouw. Het kwam angstaanjagend
over in het avondlicht. Het gebouw was één en al duisternis. Enkel op de
bovenste verdieping brandde licht. Daar zat prinses Grace. William klom
over de schoolpoort. Hij stond op de speelplaats. Voorzichtig sloop hij
de speelplaats over. Hij kwam bij een grote deur, die naar de trappenhal
leidde. Subtiel glipte hij naar binnen en hij liep naar boven. Zijn hart
begon razendsnel te tikken. Nerveuze zweetdruppeltjes schreden langs
zijn voorhoofd naar beneden. Hij kwam op de bovenste verdieping, de
zolder, een oude, stoffige ruimte. Het krakkemikkige dak werd ongemakkelijk ondersteund door rotte balken. De zolder stond vol met meubels
waar witte doeken over lagen. Sommige van de meubels waren met elkaar verbonden door stoffige spinnenwebben. Ridder William verstopte
zich achter één van de meubels. Hier ergens moest prinses Grace zitten,
maar voor hij haar kon redden moest hij voorbij Miss Dragon zien te geraken. Opeens hoorde hij voetstappen. Ze kwamen van het midden van
de zolder. Het was Miss Dragon die aan het ijsberen was. William sloop
in de richting van de stappen, zich verstoppend achter elke meubel dat
hij tegenkwam. Het stappen werd luider en luider. Ze was nu heel nabij.
Nu hoorde hij ook een ander geluid. Het was het krassen van de pen
van prinses Grace op een strafwerk. Tijdens zijn reis naar school had hij
een goede list verzonnen. Ridder William boog voorzichtig achter het
meubel vandaan zodat prinses Grace hem kon zien. Miss Dragon zag
hem niet. Zij stond met haar rug naar ridder William gedraaid. Ridder
William knipoogde. Prinses Grace giechelde subtiel. Als Miss Dragon
zich omdraaide, trok ridder William zich snel terug achter het meubel.
Tijdens zijn reis naar de school had hij een goed plan bedacht. Aan de
andere kant van de zolder hing een grote brandbel. Muisstil sloop ridder
William naar de bel. Dan liet hij die zo hard hij kon luiden. Miss Dragon
schrok zich een ongeluk.
“Snel, maak dat je weg komt! Laat je strafstudie maar zitten”, riep ze
naar prinses Grace, die deed alsof ze doodsbang was. De twee liepen
naar beneden, een paar minuten later gevolgd door ridder William, die
niet betrapt wilde worden. Beneden
trof hij prinses Grace aan. Ze had hem
opgewacht. Ridder William knielde
voor zijn prinses.
“Ik vond het wat onveilig, zo’n vuurspuwende draak op een houten zolder,
daarom besloot ik de brandbel maar te
luiden.”
Beiden lachten. Dan vertrokken ze samen naar de boom op de grasheuvel.
Langzaam verdween de zon aan de horizon. De pikzwarte hemel vulde zich
met miljarden sterretjes, als stofjes op
een doek. Zo eindigde het grote avontuur van ridder William.
Wendel Berckmans 5TBK
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Een hoofs ridderverhaal

Het was een rustige dag bij de familie Suttels,
totdat de vader des huizes plots een enorme
drang voelde naar een hete tas koffie. Toen hij
verse koffie wou zetten, ontdekte hij dat deze
op was.
De vader des huizes vroeg aan zijn kinderen:
“De koffie is op. Wie van jullie wil er voor mij
nieuwe gaan kopen?”. Nadat geen van zijn kinderen aanstalten maakte om naar buiten te
gaan, zei vader het volgende: “Ik zal zelf koffie
gaan kopen,” waarop Ilya zich toch nog aanbood om koffie te gaan kopen, uit angst dat hij
zelf geen koffie zou krijgen.
Ilya begon aan zijn queeste naar koffie en was
onderweg naar ALDI, omdat dit de dichtstbij
gelegen winkel was. Toen hij daar aankwam,
vernam Ilya dat deze winkel gesloten was wegens renovatiewerken en dat hij naar een andere winkel moest gaan.
Ilya besliste om naar Carrefour te gaan daar
deze winkel een merk koffie in de rekken had
staan dat hij zeer lekker vond.
Bij aankomst in Carrefour merkte Ilya op dat de
winkel van indeling was veranderd waardoor
hij moest zoeken om in de gang te komen waar
de koffie stond. Van het merk dat Ilya wou kopen was er nog maar een pak over, en juist op
het moment dat Ilya het pak wou nemen, reikte
een dame ook naar het pak. Ilya was met zijn
gedachten op een andere plaats en trok het
pak koffie bijna uit de handen van de dame,
maar merkte dit net op tijd op en zei:” Neemt
u dit pak maar, ik zal wel een ander merk kopen.”. De dame was Ilya dankbaar en bedankte
hem meermaals, maar Ilya zou nu wel naar een
andere winkel moeten gaan om deze koffie te
kunnen kopen.
Onderweg naar Colruyt zag Ilya een jongeman
met een koptelefoon die dansend de straat
overstak, maar de naderende auto niet zag
aankomen. Ilya liep naar de man toe en sprong,
waarmee hij de man en zichzelf net van een
zekere dood redde. De man bedankte Ilya vele
malen, maar Ilya haastte zich naar de winkel,
hopend dat er nog koffie over was. Aangekomen liep hij naar het rek waar de koffie zich
bevond, maar het gewenste merk was uitverkocht. Verslagen viel Ilya op de knieën, maar de
man die hij eerder redde -blijkbaar werkte hij in
deze winkel- reikte hem een pak aan terwijl hij
de rekken vulde.
Ilya bedankte de man en haastte zich naar de
kassa.
Thuis aangekomen zette Ilya onmiddellijk verse koffie, beëindigde daarmee succesvol zijn
queeste en herstelde tijdelijk de rust in huis.
Ilya Suttels (5Bio)

Bezoek aan de bioboerderij De Wikke
De uitstap naar De Wikke was vrij interessant. Het is een bioboerderij die samenwerkt
met voedselteams en werklozen/mensen met een beperking. We zijn met de fiets naar
Herent gegaan, een plezante tocht met enkele beklimmingen en afdalingen. Eenmaal
daar aangekomen, werden we vriendelijk onthaald door het personeel. Ze gaven ons
een deskundige uitleg. Deze kregen we in de werkkamer waar de voedselpakketten
werden gemaakt. De Wikke kiest vooral voor biologisch ‘gekweekte verloren’ groenten
zoals de boerenkool, pastinaak, aardpeer. Ze kozen voor bio omdat ze naast een natuurgebied gevestigd zijn en omdat bio meer werk vereist waardoor ze meer mensen kunnen tewerkstellen. We hebben geholpen met wat onkruid of “misgeplaatste plantjes” te
verwijderen. Dan kregen we een nog uitgebreidere rondleiding door het domein, dat op
zich niet supergroot was. Tijdens de middag werd er ons een soep- en groenteschotel
aangeboden, die zeer welkom was. Hierna zijn we terug naar school gefietst. De mensen daar zijn heel vriendelijk en er heerst een opgewekte sfeer tussen de werknemers.
Lander Dierickx van 7 AG

5-6 KSO naar Brussel op 30/10.
Hierover meer in aflevering 9.2!

Redactie:
Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis en kunstinitiatie), An Lefever (leerkracht
Nederlands), Caroline Massart (leerkracht
leefsleutels, PAV, wiskunde eerste graad), Isabel Thiry (leerkracht Engels en Nederlands),
Robbe Clynhens (2 BC), H. Hacha (leerkracht
Frans en kunstgeschiedenis), June Adams (6
TBK), Lisa Vanwelden (6TBK), Ralph Massant
(6 SI), Robin De Lombaert (6 SI), Nicky Pauwels (6 SI), K. Theys (leerkracht sanitair), Gitte
Van de Graveele (5 TBK), Marcio da Silva (5
TBK), Marte Van Casteren (5 TBK), Laura Nolens (5 TBK), Maya Chowdhury (5 AO), Yani
De Wit (5 AO), Isabeau Desmet (5 AO), Brecht
Lenaerts (5 AO), Alma Schurmans (5 AO), Sidney Van Hasselt (5 AO), Casper Soyez (5 AO),
Sophia McLachlan (5 BIO), Louise Geeraerts
(5 AO), Wendel Berckmans (5 TBK), Mutti Lorena (5 TBK), Alok Aendenboom (4 BAK), M.
Kicken (leerkracht informatica), Egon Struys
(6 TBK), Julie Vervloesem (6 TBK), Sergi Cano
Ruiz (6 TBK), Luckermans Marnic (5 TNG),
Meeus Arne (5 TNG), Riga Matthias (5 TNG), F.
Stroobans (leerkracht natuurwetenschappen
en biotechnieken), D. Boulanger (leerkracht
beeldende vorming), Iliya Suttels (5 BIO), L.
Dierickx (7 AG), W. Verbaenen (leerkracht
grafische vormgeving), Mie Schotsmans (leerkracht grafische vormgeving)

Dat kan!
Stuur je bijdrage, verhaal, foto, tekening, mopje, gedicht… via smartschool naar Lieve Annerel. Je krijgt
alvast een plaatsje in aflevering 9.2!

2de graad beeldende en architecturale vorming
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