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Er werd weer hard gewerkt tijdens de koude wintermaanden. De hele derde graad is ondertussen op stage geweest. De
activiteiten volgden elkaar in snel tempo op: Doedagen voor de lagere school, talentendagen, de doebeurs te Haasrode,
bezoeken aan Artefact, museum M, Gent, een driedaagse naar Keulen (4 BAK), toneelvoorstellingen, …. Een bezoek aan
Sid-In in Haasrode moest onze zesdes een klare kijk geven op alle studierichtingen en mogelijkheden binnen het hoger
onderwijs. En dan mogen we de activiteiten die op school plaatsvonden ook niet vergeten: restaurantdag en verkoop van
koekjes, hotdogs om de GIP te sponsoren, Dikketruiendag, talentendag, … Te veel om in één Wijnpress op te nemen.
Een beeldend verslag van al deze activiteiten vind je terug onze
Veel leesplezier met onze tweede schoolkrant
en een schitterende paasvakantie voor iedereen!

Winkelruimte De Wingerd
De leerlingen van 5TBK A hebben voor ruimtelijke vorming een interieurontwerp gemaakt van een ruimte om er een winkelruimte van te maken zodat de bewoners van
De Wingerd weer zelfstandig zouden kunnen kiezen wat ze willen eten. Voor mensen
met dementie is het belangrijk dat ze de producten kunnen zien om er zich iets bij te
kunnen voorstellen. De vraag was heel concreet: de ruimte inrichten (met meubels die
reeds verzameld werden door een vrijwilliger van het tehuis) als winkel en als zithoek
waar er met de bejaarden aan reminiscentie kan gedaan worden. Reminiscentie betekent met behulp van objecten van vroeger herinneringen bij de mensen ophalen.
Dit zijn foto’s van de opmeting door 5TBKA van de winkelruimte in het bejaardentehuis
“De Wingerd” voor mensen met dementie.

De lucht was als een perzik…
De lucht was als een perzik,
De maan een diamant,
Zwellende lentenevels
Bloeiden aan alle kant.
Over de donzen heuvels
Lokte een ver verschiet;
Wij wilden zwervend worden,
Zwervend en anders niet.
De voeten gingen samen,
De hand lag in de hand,
De harten opgedragen;
Aarde, waar is uw band?
In dreven en valleien
Geklommen en gedaald
In schaduwen geloken
In open licht bestraald
En onze zielen togen
Naar nieuwe zaligheid
In het voorbij, voorbije
Wankelend ingeleid
Waar lillend lichtaanbreken
En ochtendhelderte is
Met parelende vreugde
En met ontsteltenis…
J. H. LEOPOLD

INVASIEVE SOORTEN DOOR
SOFIE LURQUIN (6 TNG)

in opdracht van F. Stroobans
Dinsdag 18 november 2014 hebben wij
een infosessie over invasieve soorten
gehad van Dorien Van Wesemael die
voor het PCS (proefcentrum voor sierteelt) werkt. Ze werkte mee aan het AlterIAS-project (IAS staat voor Invasive
Alien Species, 2010-2013), dit project
wordt gesteund en gefinancierd door
het LIFE+ programma van de Europese
commissie << informatie en communicatie >> . Het AlterIAS-project is een
communicatieproject gericht op de
voorlichting van de tuinbouwsector
over de problematiek van invasieve
planten. Dit gebeurt door sensibilisatie-acties en preventieve maatregelen
om de introductie van deze planten
in tuinen, parken en groene ruimten en langs wegen, spoorwegen en
waterlopen te beperken. Het is een
project gericht op het behoud van de
biodiversiteit en het is gericht op een
mentaliteitswijziging i.v.m. het gebruik
van invasieve planten bij de professionele groensector en tuinliefhebbers
(het grote publiek). Dit project wordt
uitgevoerd in heel België (Wallonië,
Vlaanderen en Brussels gewest). Ze
informeren de verschillende doelgroepen met folders, brochures, dvd’s…
Nu zijn ze bezig met het After LIFE
(2014-2018), zij gaan voor de verdere
verspreiding van de informatie over
invasieve planten en over gedragscode
zorgen.
Hun doelgroepen zijn vooral de tuinliefhebbers, de sierteelt en tuinbouwonderwijs.

Wat zijn invasieve planten?
• Invasieve (of uitheemse invasieve
planten) zijn plantaardige soorten
die door de mens geïntroduceerd
werden (vrijwillig of toevallig) buiten
hun natuurlijk verspreidingsgebied
(exotische soorten);
• geïntroduceerd werden na het jaar
1500;
• in staat zijn zich te naturaliseren, namelijk de potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de
natuur;
• een sterke verspreidingscapaciteit
hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van hun populaties.
Zodra ze zich ergens gevestigd hebben, vormen invasieve planten dichte
tapijten en verdrijven ze geleidelijk
aan de inheemse soorten, tot ze volledig hun plaats hebben ingenomen. Op
die manier verstoren ze het complexe
ecologische evenwicht dat afhangt van
de structuur en van de diversiteit van
de vegetatie. Invasieve soorten hebben, naast ecologische gevolgen, economische gevolgen. Jaarlijks worden
er miljoenen gebruikt om invasieve te
bestrijden en om de schade te betalen die deze soorten aan infrastructuren veroorzaken.
Sommige planten zijn ook
slecht voor de gezondheid. Het sap van de
bekende
reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum)
kan zware brandwonden veroorzaken. Het
stuifmeel van Alsemambrosia (Ambrosia
artemisiifolia) is zeer al-

… je elke maandag op de Facebookpagina (https://
www.facebook.com/DeWijnpers) van De Wijnpers terecht kan voor een foto uit de oude doos.
De Wijnpers bestaat al meer dan 100 jaar, even
terugblikken naar de (goeie) oude tijd kan je in het
album.

lergeen en veroorzaakt hooikoorts. In
Frankrijk blijkt 10% van de bevolking er
gevoelig voor te zijn. Gelukkig is deze
soort niet wijdverspreid in België.
Eigen mening
Ik vond de infosessie interessant. Alles
werd heel goed uitgelegd en het beeldmateriaal ondersteunde de uitleg ook
goed, vooral de filmpjes. De verdere
informatie ( brochures, folders en andere documenten die we meekregen)
was ook leuk. Ik heb geen negatieve
commentaar over de uitleg. Ik vond
het ook heel handig dat je een lijst
meekreeg met de alternatieve soorten
die je kan gebruiken in de plaats van
de invasie soorten en dat je ook uitleg
kreeg over hoe je de soorten kunt verwijderen.
Buddleja davidii (de vlinderstruik) ziet
er heel onschuldig uit.
Maar die plant moet ook voortdurend in de gaten worden gehouden,
voordat je het merkt begint deze al uit
te schieten op andere plaatsen in de
tuin.

… 6TBK 2 een hotdogverkoop georganiseerd heeft tijdens de
middagpauze op de speelplaats voor €1.5!
Hij komt, hij komt, hij komt. De hotdogdag hij komt!
Eet je buikje maar lekker rond.
Dus vergeet je centjes niet, dat voorkomt een hoop verdriet.
Zorg dat je er bent want dan zijn we allemaal content!!!
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DAGEN ZONDER VLEES
Leerkracht biotechnieken Frieda Stroobans heeft een warme oproep gelanceerd
heeft om Dagen Zonder Vlees te promoten. Zij bezorgde ons deze extra MOS-flash
om onze aandacht te vestigen op een zeer waardevol burgerinitiatief dat je deelname verdient. Vanaf 18 februari tot en met 4 april roept ‘Dagen Zonder Vlees’ (www.
dagenzondervlees.be) zoveel mogelijk burgers op om gedurende veertig dagen minder (of geen) vlees en/of vis te eten.
De voordelen van minder of geen vlees en/of vis te eten zijn je waarschijnlijk wel
bekend en tweeledig:
1. Je voelt je fitter (want minder vlees en vis eten is gezond)
2. Je vermindert je persoonlijke ecologische voetafdruk (minder CO2), en dat kan
alleen maar MOS zijn!
En wie weet krijg je de smaak wel te pakken en gaat er een hele nieuwe en wondere
veggie-wereld voor je open. MOS zou MOS niet zijn als ze zulk waardevol initiatief
niet zou ondersteunen. Daarom bij deze niet alleen een warme en dringende oproep om in te schrijven, maar tevens je gezin en familieleden, alsook je collega’s en
vrienden aan te moedigen om mee in te schrijven. Verspreid dus met een gerust
hart deze mail naar iedereen die je kent en doe mee! Maak er samen onder de
MOS-vlag een uitdaging van! Inschrijven is heel eenvoudig en volledig gratis. Snuister vooraf eens rond op de website, praat er met collega’s, vrienden, en familie over,
maar wacht vooral niet te lang om je in te schrijven. 18 februari nadert immers snel!
Speciaal voor jou en alle andere MOSsers maakten we op de website een groep
(MOS VLAANDEREN) aan. Je vindt deze bij ‘GROEPEN’ onder ‘OVERIGE’ (bij ‘Onderwijs en Overige).
Om correct in te schrijven schrijf je je eerst in. Daarna kan je lid worden van de
groep MOS VLAANDEREN.
GEWOON DOEN!
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Limericks
over het jaar
2014:
Ode aan de Nederlanders
Rebellen in het land
vliegtuigen aan de kant
diep verdriet en treuren
voor de gruwelijke dingen die
gebeuren
wat is er toch aan de hand?
Herdenking WOI
Vliegtuigen in de lucht
mensen op de vlucht
granaten en bommen
maar toch gewonnen
de Duitsers waren geducht
De betoging in Brussel
4 dagen op een rij
4 maandagen vrij
examens beginnen later
sla dus geen flater
of je bent erbij
Geschreven door de leerlingen
van 7 TA.

Gedichtendag
Dit was de opdracht: Schrijf een gedicht
dat een zintuiglijke impressie geeft van
een maand.
Je moet de maand als werkwoord gebruiken, minimum twee nieuwe adjectieven verzinnen, de liefde aanhalen als
thema, minimum 10 regels schrijven,
een beeldrijke taal gebruiken.

Augustus
Elan schijnt op de aarde neer
Oogbeschermers aan
Spil vliegt van de grond op
Hemeldauw zal komen gaan
De dagster zet zijn licht uit
Plukt je zielzak weg
Een kaderlijk tafereel
Innigheid die ik vastleg
Een stifterig samenzijn
Enkel augustussen doet ons uitblinken
Chloë Drugmand

... de ouderraad getrakteerd heeft
op warme chocomelk op vrijdag
13 februari 2015!

November
Het regent hevig,
druppels veranderen in vlokken.
Warme zonnestralen verdwijnen
en openen de hemelpoort.
Bossen leggen hun bladeren neer
en maken plaats voor ijs en sneeuw.
Het wittert in heel het land,
je hart volgt de stroming van de wind.
Jij weigert het verkouderen van de
dagen,
laat het maar novemberen in een
andere maand.
Het vuurvlammert diep binnenin,
het is een wonder dat ik in deze kou
smelt
voor jou.
Casper Soyez

Oktober
De bomen worden kaal
en alles wordt oranje.
Het kleine meisje geeft aan
haar vriend, de egel, een kastanje.
Met z’n twee klaueren
door regen en zon
De regen verandert in sneeuw
en alles keert om.
De sneeuwklokjes bloeien open
en dansen in de wind.
De oktobering eindigt,
de novembering begint.
Nouchka Aertsen

December
Het donkert in december
Koude toetsen lopen voor de wintervoeten
De snijdende wind blaast door boek
en blad
Verjaardagshoop op veel cadeaus
brengt al wat lichtjesvreugde
En eens getoetst klaart alles op
Feesterig fonkelen de korte dagen
De avonden worden kalkoenerig opgevuld
Volgestouwde buiken knallen het
einde tegemoet
Wensrijke kleuren exploderen in het
licht
December dooft feestelijk uit
Merijn Desmet
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DE EERSTE VERSTORING
Met het project ‘Eerste Verstoring’ zoekt en graaft stadskunstenaar Ief Spincemaille naar de eerste sporen van
bewoning in Leuven. Sinds haar ontstaan is de stad
Leuven bijna twee meter hoger geworden door bouw- en
andere restanten die vorige bewoners er achterlieten.
Als je door al deze historische lagen heen graaft, kom je uiteindelijk bij de lagergelegen grond waarop de eerste bewoners hebben gestaan. Archeologen noemen dit ‘onverstoorde grond’ of
‘moedergrond’: grond die vrij is van menselijke tussenkomst.
In Leuven graaft Ief 14 ton van deze ‹oudste› grond op om
er een 6 meter hoge ‘Hemeltoren’ mee te bouwen: een
aarden schouw om mee naar de hemel te kijken. De toren zal
gemaakt worden door verschillende lagen onverstoorde aarde
aangestampt op elkaar te leggen.
De put en de toren zullen gegraven/gebouwd worden op het
Hertogeneiland, een eiland tussen de Minderbroedersstraat
en de Lei, waar ooit het eerste grote bouwwerk van Leuven
werd gebouwd. De navel van de stad ...
Na voltooiing van de toren laat Ief de natuur terug op haar beloop. Regenwater zal de aangestampte grond binnendringen.
De toren zal langzaam in elkaar zakken, als een zandkasteel dat
overspoeld wordt door water. Op het einde van dit proces zal
deze aarden ‘ruïne’ terug in de put worden gestort.
Mevrouw L. Laleman is tijdens een uur studie met de leerlingen
van 6 TBK 1 gaan helpen als vrijwilligers bij dit project. Dit vormde een perfecte aansluiting bij het vak ruimtelijke vorming. De
leerlingen vulden emmers met grond om die dan naar boven
te heffen met katrollen. Boven werd de grond in de bekistingssleuf gestort en aangestampt met zware ijzeren “stampers”.
Op de foto’s noeste werkers Isabeau, Astrid, Thuy, Ben en Niels!
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… op donderdag 12 februari het
weer zo ver was: de maandelijkse Oxfam verkoop van de leerlingenraad. Er werden chips en
chocolade verkocht voor 1 euro.

…we dit jaar opnieuw naar het
vertelfestival van Alden Biesen
gaan. Dit is op dinsdag 21 april
2015, van 9.20u tot 16.20u
voor de tweede graad KSO/
TSO en vrijdag 24 april 2015,
van 9.20u tot 16.20u voor de
derde graad TSO/KSO, behalve
voor 6TBK want die hebben
die dag giptentoonstelling.

.... een week tegen pesten
georganiseerd hebben. NEEN
TEGEN PESTEN! Wijnpers pesten? Neen, bedankt!

Pagina uit het dagboek van Luna Goiris
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… Charlotte DEVROE, stagiaire, de hele week van 6 februari DIKKETRUIENDAG georganiseerd heeft.
Er was een flashmob op vrijdag 13 februari. De tweede en de derde graad konden op maandag van 13u10
tot 13u40 hiervoor oefenen in feestzaal H. De eerste graad kon op dinsdag en donderdag van 12u20 tot
12u50 oefenen in feestzaal H. Vrijdag werd de dans dan in de
refter uitgevoerd, zodat iedereen het Wijnpers danstalent kon
bewonderen!
Met de Grote Milieuquiz per graad kon de hele klas een mooie
prijs winnen.
Tot slot werden klassen gedurende een hele week uitgedaagd
voor een opdracht. Dit was de zogenaamde klassenrace. De
klas die op het einde van de week de meeste opdrachten kon
volbrengen, maakte kans op een leuke prijs!

3 TPA: Neem een hartverwarmende foto van je klas.

5 BIO: Draag zoveel mogelijk kledingstukken.

Verkiezing: Origineelste dikke trui
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…een schitterende restaurantdag achter de rug hebben.

…op 3 februari de eerste Wijnperschampignons een feit waren.
Met dank aan 2 BA en 2 BB.

Florentino Ariza kreeg nooit meer een kans om Fermina Daza alleen te zien, noch
om alleen met haar te spreken tijdens de talloze ontmoetingen in hun zo lange
leven, tot eenenvijftig jaar en negen maanden en vier dagen later, toen hij haar
opnieuw eeuwige trouw en liefde voor altijd zwoer, op de eerste avond dat zij
weduwe was.
Taak Nederlands: Creatief schrijven: vervolg op fragment
(Uit: ‘Liefde in tijden van cholera’ - Gabriel Garcia Marquez)
Ik keek in haar ogen en legde mijn armen over haar. Ik kalmeerde haar omwille
van die man waar zij altijd trouw was aan gebleven en die nu plots was verdwenen zoals het zand dat met de wind wordt meegenomen. Haar lange, bruine
haren slingerden in de wind. Wat een gezicht was dat? De sniffende geluidjes, de
warmte die zij uitstraalde gaf me wat meer troost in deze situatie.
Ze stopte met sniffen en keek me aan met een droevig, maar ook met een ondoorgrondelijke blik die ik maar al te goed kende. Ik gaf haar een vurige kus die
zij niet kon weerstaan. De kus was zo warm en teder en liefdevol. De maan kaatste een tinteling door mijn hart dat alleen maar sneller ging pompen van geluk
door die ene vurige, spontane, tedere, liefdevolle, droevige, warmhartige kus.
Vijf minuten stonden we te kussen, maar het leek maar een paar seconden. ‘De
tijd gaat snel’ zei ik glimlachend tegen haar. We gingen samen naar het station
dat eigenlijk niet zo ver was van het parkje waar we een dertigtal minuten hadden gepraat. Die ene kus zal me vannacht
bijblijven. Ze stapte op haar bus richting Veltem. Ik zwaaide haar uit met een glimlach die niemand van me kon stelen. Ik
keek op de klok, die 11 uur sloeg. De fietsenstalling was niet ver maar mijn gedachten waren nog in Veltem. Ik liep als een
dronkaard naar mijn fiets toe. Ik raakte mijn lippen nog keer aan, lachte en riep ‘super’! Het was 11:45 toen ik thuis kwam.
Ik viel als een zandzak op mijn bed en viel in slaap zonder honderd schaapjes te tellen. De volgende ochtend werd ik wakker met de schemering van de zon. Ik wist dat de lente was aangebroken en stond lachend op. Ik at mijn ontbijtgranen op
terwijl ik alles van gisteren op een rijtje zette. Ik kon maar niet stoppen met lachen en keek naar buiten om de zon te voelen op mijn snoet. ‘Wat een nacht’ zei ik bij mezelf. Ik nam mijn gsm en belde naar Fermina. Het duurde even voor ik haar
aan de lijn kreeg, maar ik had wat meer geduld gekweekt na al die lange jaren die aan mij voorbij gegaan waren zonder
mijn bloedmooie Fermina. Het was haar voicemail. ‘Als je tijd hebt, bel me dan terug kus, kus’. Ik wacht nu nog altijd op
een belletje na een dag zonder mijn allerliefste Fermina.
Schoofs Axel, 5TNG
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3 mei
INTERNATIONALE
LACHDAG
De mens is altijd op zoek naar zekerheid in zijn leven, maar niets is zeker
en dat maakt van ons ernstige mensen. Sommigen kunnen alleen
nog maar lachen als er echt iets te lachen valt. Toch is het belangrijk dat we ook zomaar kunnen lachen, zonder reden, want lachen
geeft kracht en energie. Wie een poging doet om wat vaker te lachen, verhoogt onbewust zijn levenslust.
Laten we op deze internationale lachdag iedereen die we ontmoeten, een glimlach schenken. Het is een mooi begin.

Mopje

Een onderwijzer betrapt een van zijn leerlingen erop
dat hij herhaaldelijk leugens vertelt. Hij wil er eens over praten en
neemt de jongen tijdens de pauze even apart:
-Wat moet er toch van je worden als je zoveel liegt? Wat voor beroep denk jij te krijgen?
-Ik word politicus, meester!

illustratie van Nathalie Buttiens 5TBK
... het weer hoogdagen voor de TNG-afdeling waren
tijdens de week van 12-16 januari? Natuurpunt organiseerde een tweede nationale vogeltelling voor Vlaamse
scholen. Ze riepen alle scholen in Vlaanderen op om
rond het thema vogels te werken, de speelplaats vogelvriendelijk in te richten en de vogels meermaals te tellen
gedurende de ganse lesweek. Uiteraard namen wij deel
aan deze activiteit!

Na een tweede telling kwamen ze op een totaal van 25
waargenomen soorten. Concreet hebben de zesdejaars
en M. Abts nog drie extra soorten kunnen toevoegen aan
de lijst van de eerste telling: Een zingend goudhaantje en
een foeragerende zwarte mees in de coniferen nabij de
voederplek en zelfs een vrouwtje rietgors tussen de ruigtekruiden langs ‘s-Hertogenlaan. In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele nieuwkomers. Helaas zijn we er ook
enkele uit het oog verloren. Groene specht, boomklever
en kramsvogel waren jammer genoeg niet van de partij.
Wel is het zo dat de nieuwkomers stuk voor stuk minder
algemene gasten zijn voor een stedelijke kern waaronder geelgors, rietgors en zwarte mees. Toch zoeken deze
zangvogels af en toe de schaarse groene parels van de
stad Leuven op.
(Michaël Abts)

Na een eerste telling met klas 5TNG, hadden ze op het
schooldomein maar liefst 22 verschillende vogelsoorten
kunnen waarnemen. Voor een domein langs de stadsrand betreft dit een grote diversiteit met enkele toppers! Gevederde vrienden die op school foerageerden
waren onder andere vier staartmezen, tien groenlingen,
een jagende torenvalk, twee holenduiven, een zingende
heggenmus, een zanglijster,... en zelfs vier geelgorzen
in de groene zone langs ‘s-Hertogenlaan. Sinds half december hebben wij trouwens een voederplek ingericht
om de vogels doorheen de koudere wintermaanden te
loodsen. De plek is erg in trek bij pimpelmees, koolmees,
winterkoning, vink en roodborst. Het is nu eenmaal een
feit dat onze school erg rijk is aan vogels dankzij de vele
aanplantingen en akkers.
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... We een pionier zijn wat betreft het eten van
iets nieuws, gewaagds, niet-alle-daags.
Op 12 januari 2015 lanceerden we een heel speciaal broodje van de maand, namelijk het broodje
INSECTA. Het is een heerlijk gezond lang broodje
met groenten gecombineerd met een insectengroenteburger. Durf jij als eerst de beet te zetten?
Bestellen, en smullen maar!
Ter info: Insecten vormen een perfecte vervanger
van vlees”, zegt Karolien Servaes van firma x, dat
het gamma Insecta lanceert. “Het is gezond, insecten zitten vol proteïnen, en het is ecologisch
verantwoord. De productie is bovendien veel
duurzamer, want insecten kweken neemt minder
plaats in beslag en er is bijna geen afval.” De productie van de duurzame en gezonde burgers past
perfect binnen het gezondheidsbeleid van onze
school. PS: het is een burger, je ziet de insecten
helemaal niet zitten!
... Onze school een nieuw logo heeft…
Momenteel zit onze school in een overgangsfase. Op 1 september 2015 zal het nieuwe logo overal geïmplementeerd
zijn. Denk aan documenten, briefpapier, taken-, toetsen- en examenhoofding, contracten, PowerPoints ...
Werk- en turnkledij die nu door de leerlingen en leerkrachten wordt gedragen blijft het oude logo behouden. Wel
zal nieuwe aangekochte kledij meteen met het nieuwe logo worden aangekocht. Op termijn zal ook ons wagenpark
worden aangepast, net als de talrijke stickers op machines, in de
verkoop enz. Je zal het logo dus tussen nu en 1 september meer
en meer zien verschijnen.
Dit alles past in de vernieuwing van de Provincie Vlaams-Brabant. Naast het logo heeft de provincie ook meteen een nieuwe
slagzin: “Vlaams-Brabant, kruispunt van vele werelden.” (vandaar het sterretje in het logo ...)

Nederlands: Krantenartikel in het Afrikaans

Rokkendraagster valt in het watertje
door bangmakerij
LEUVEN 31 oktober 2014. Het elk jaar weerkerende feest Helowien
werd niet door elk peupulieren goed beaamd. 31 al jaar Isabelle S. kan
er over babbelen.
Geweeste vrijdag vond het elk jaar weerkerende feest Helowien plaats.
Dit werd geklingeld door vele peupulieren, waaronder ook de al 31 jaar
rokkendraagster Isabelle S.
De rokkendraagster nam samen met haar dogters van al 5 en 7 jaar deel
aan een grote afschriktenreis te Leuven. Niet enkelig de aanschouwen
van de kinders trokken spierwit weg van bangte toen een menske verkleed in de befaamde Dracula tevoorschijn kwam, ook de rokkendraagster schrok zich doëd. Als gevolg tommelde ze overendachter en ze rolde
een verder gelegen watertje in. Door de kolte van de commencerende
erfst en het watertje geraakte de rokkendraagster al snel onderkoeld. De
rodenotto is ter plaatse moeten komen om de rokkendraagster uit het
water te hijsen. De rokkendraagster beleefde Helowien als een werkelijke
nagtmerien.
Auteur: Maureen KEYEN (6 TBK)
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Week van de Franse film
(3-7 november 2014)

Naar jaarlijkse gewoonte werd er door de vakgroep Frans ook dit jaar de week
van de Franse film voor al onze leerlingen georganiseerd. Deze vond plaats de
week na de herfstvakantie.
Comme un chef voor de eerste en tweede graad
Komedie van regisseur Daniel Cohen met als acteurs Jean Reno, Michaël Youn en
Raphaëlle Agogué(Frankrijk 2012).(duur:84 min)
Jacky Bonnet, liefhebber van gastronomie en zeer getalenteerd, droomt van een
succesvol en groot restaurant. Helaas heeft hij door zijn financiële situatie nooit
een koksopleiding kunnen betalen. Dan ontmoet hij Alexandre Lagarde, een grote chef-kok wiens comfortabele positie wordt bedreigd door de aandeelhouders
van zijn restaurants...
De rouille et d’os van Jacques Audiard voor de derde graad
De rouille et d’os is een Frans-Belgische film uit 2012 van regisseur Jacques Audiard. Ali is een werkloze twintiger die zijn zoontje Sam alleen opvoedt. Zij verlaten het grauwe Noord-Frankrijk om bij Ali›s zus in het zonnige Zuid-Frankrijk
in te trekken. Omdat hij verschillende gevechtstechnieken beheerst, geeft een
veiligheidsfirma hem jobs. Als portier van een discotheek ontmoet hij Stéphanie, een orkatrainster in Marineland. Stéphanie krijgt
een verschrikkelijk ongeluk
waardoor ze haar onderbenen verliest. Ali komt in contact met een zekere Martial,
die bewakingscamera›s installeert. Martial stelt aan Ali
voor om deel te nemen aan
illegale straatgevechten.

Groenland op De Wijnpers:
Hoe ga je van start met een moestuin?
Begin klein: maak bijvoorbeeld enkele bedjes van een vierkante meter. Zaai
deze gemakkelijke groenten in maart: lage erwtjes, verschillende soorten
sla, radijs, raapjes, rode biet, snijsnelder, bieslook, peterselie, kervel, tuinkers en rucola. Zaai vooral niet te dicht: op het pakje staan de afstanden vermeld. Tegen 1 mei heb je al een eerste oogst. Daarna kun je op de vrijgekomen plekjes courgette of broccoli planten, of boontjes zaaien. (www.velt.be)
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Kennismaken met de grote school
Doedagen in De Wijnpers in Leuven van 19 tot en met 30 januari

De provinciale school De Wijnpers uit Leuven organiseerde de laatste twee weken van januari doedagen voor de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van
het basisonderwijs uit de regio. Zo’n 660 zesdejaars van 25 basisscholen kwamen
langs voor de eerst kennis met het secundair onderwijs. Leerlingen uit het basisonderwijs mogen dan eens een kijkje komen nemen op de grote school. Het was
een recordjaar met 680 inschrijvingen. De leerlingen mochten deelnemen aan
verschillende workshops in onze verschillende afdelingen: tuinbouw, basismechanica, biotechnieken en kunst. Klassen werden rondgeleid in de tuin, in de kunstafdeling, de labo’s, de sanitaire afdeling, … Er werd uitleg gegeven bij fruitbomen,
kamerplanten, dieren, … In de refter kregen de leerlingen iets te drinken, jawel
ons overheerlijk appelsap. De doedagen passen binnen de studiekeuzebegeleiding en de kennismaking met technologie en techniek waar wij sterk op inzetten.
De school beschikt over een brede waaier aan specifieke en uiteenlopende studierichtingen. Om de keuze gemakkelijker te maken, organiseerde we actieve
workshops. De kinderen maakten in onze labo’s van biotechniek eigen badzout,
gingen aan de slag met plantenbakken en gestekte planten bij Plant-dier- en milieutechnieken. Ze konden ook zelf PE-lassen in de ateliers van sanitaire installaties en centrale verwarming. Ook artistiek leefden de kinderen zich uit in de
ateliers van beeldende kunsten.

Het volledige fotoalbum kan u vinden op onze Facebookpagina:https://
www.facebook.com/DeWijnpers
Technische coördinator Bart Van den
Bosch was na afloop duidelijk een tevreden man.

660 tevreden kinderen...
1320 ouders die vragen aan
zoon of dochter:
Hoe komt het dat je zo lekker
ruikt?
Welke plantjes staan er in je
plantenbakje?
Waar heb je die gekke buis vandaan?
Is dat kunstwerkje voor ons?
Wat heb jij gedaan dat je zo opgewekt terug van school komt?

Bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft tot het succes van de voorbije drukke doedagen!
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PARIJS, Louvre LENS en METZ, Centre Pompidou
5-6 TBK, 20-24 oktober 2014-10-14 met sweet memories….
If you would ask me to write down my
dearest memory, then I’ll ask again.
After all, what can we truly call dear
to us? Paris gave me lots of memories, both fond and frightening, and all
valuable. If we go by the idea that dear
memories are memories of awe, then I
immediately recall the moment I stood
under the Arc de Triomphe. Awestruck,
my gaze fixed towards the heavens, I
must’ve stood there for a good 30 seconds or so before I could look away
from the magnificence of the Arc. This
captivating impression was of course
soon lost after I saw 2 cops and a guard
desperately try to reignite the notquite-eternal flame, also a fond memory. Another dear memory was when
I was walking through the halls of the
Louvre. With its beautifully sculptured
pillars every 3 metres, each decorated
and chiseled with great detail, this was
truly a museum like no other and one
to remember. If, however, we go by the
idea that dear memories can be simple

moments, then I can recall all kinds of
normal, yet somehow heartwarming
moments. Cruising the streets of Paris,
frisking the locks on the bridge, leaning
on the rail of the boat in the evening,
the feeling of polished stone and the
naps on the bus are all good examples
of such memories. These are memories that are truly dear to me, although
to others, they may not seem much. Of
all the memoires collected along this
journey, the ones that spring to mind
as most dear are these moments. Rare
as they may be, when I sat in a restaurant in silence, surrounded by friends,
were by far the most heartwarming,
dearest memories. Just enjoying the
company and acceptance of my mates.
The noise they make, the jokes, stories
and laughter. It may be
cheesy, but I’d rather
be cheesy than without them. I’ve learned
that even though I like
to be alone, I don’t like

uit het dagboek van Maureen Keyen 6TBK
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being lonely. Paris was truly a trip to
remember, and so I did. In the end,
when everything converges, what do
we truly have? Only our memories and
experiences remain.
Evert

We stood up early in the morning like
every day and went on the bus. We
rode for 30 minutes and I was really
excited because we were going to Père
Lachaise, the famous graveyard of
Paris where a lot of famous people are
buried and I had heard that it is also a
really nice place to visit. I have heard a
lot of things about this famous graveyard.
What I was hoping to see in Père Lachaise was the grave of James Morrison, the singer of The Doors. It was
very difficult to find it, we walked for a
long time. After a long time of searching for it, I finally found the grave of
James Morrison together with other
pupils.
I was a little bit disappointed because
I expected it to be bigger and nicer,
not so simple and it was also not in an
easy place. It was hidden behind another grave so it was difficult to see it.
But still, I was really happy of seeing
it ‘cause it’s a singer that I like and my
dad also liked him a lot. I also took a
couple of pictures of it for me and for
my dad.

Another nice thing was a bubble gum
tree next to it, where you could stick
your bubble gum on. I didn’t do it but
there were a lot of people who did it.
The entire Père-Lachaise was really
nice and really old. I drew 3 drawings
there. It was a nice experience because
I have already been in Paris 3 times but
I had never visited this place. It was

also calm, relaxing and big. There were
even streets in the graveyard that had
names and divisions, also cars could
just ride through it. There were also a
couple of houses. I think it would be
pretty nice to live there ‘cause it’s really calm.
Sergi

uit het dagboek van Thy Lë Thi Thu 6TBK
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After a very pleasant and informative
visit to the Centre Pompidou, we were
finally released to redeem ourselves
from our hunger. Along with Nora,
Nick, Ethlinn, Diana and Evert, I
went looking for a place to consume
something. After a short walk we came
in a street with brilliant shops. Evert’s
instinct had immediately noticed a
souvenir shop full of hats and caps.
Evert was playing the gentleman and
wanted to buy a beret for his beloved
girlfriend. In the store everyone went
on a quest for a perfect beret for his
girlfriend. I was busy searching when
suddenly a splendid hat caught my
attention. Tucked in the back of a rack,
I discovered one of the most beautiful

headgears I had ever seen. Silently, I
heard the hat pronouncing my name.
“Donnaa… Donnaaaa….. buy me…..
Donnaaaaaa…” Slowly I walked to the
bonnet, but unexpectedly the bond
between me and the hat was broken
by a hungry Ethlinn who drew me
outside. It was a dramatic farewell…
After that we decided to go to KFC to fill
our belly with delicious and unhealthy
food. Along with Nora and Nick, I
ordered a giant cup full of magical
and flavorful chicken dips. Taking this
opportunity, I took advantage to eat
my sadness away. After a delicious and
heavenly meal we decided to return
our way back. Therefore we used the
ingenious GPS on my smartphone. On

our way back to the Notre-Dame we
came again by the same shop with the
big quantity of headgears. I hopped
in immediately, straight to that lovely
bonnet.
Quickly before someone
could stop me, I took the bonnet in my
arms and put it on. It fitted perfectly
on my head just like Cinderella and
her glass slipper. I quickly ran to the
cash register and gave money to the
seller. In retrospect, I was not the only
one who had bought a hat. Then we
continued our way to the Notre-Dame
with pride.
Donna

One of my greatest memories of our trip to Paris was one of the last nights.
We went to Montmartre where we had to climb a lot of stairs before we were on
the top of the mountain, but once we were at the top of it, the view was incredible.
We got three hours of free time and went with our whole group searching for a
restaurant. Eventually we found a cosy place where we sat outside.
We had a really cheap diner and it was really fun. We had a very funny waiter and
the food was really great.
After our dinner we went to
watch the little
tourist stores,
we didn’t buy anything but watching all the stuff was pretty cool. The place was really beautiful with a lot of artists
on the street. They all wanted to paint or draw you and
some of the drawings were actually pretty great.
After we watched the city for a little time we went to the
church that was standing on the top of the mountain.
When we went inside there was a priest speaking and all
the people were praying and listening to what he was saying.
We didn’t stay for long because it was very intense.
With the whole group we waited for the teachers to arrive. That was the moment when we saw them coming in
strange clothes and red cheeks.
They stood right in front of us and began to sing for us. It
was hilarious.
We all sang and made fun together.
On our way back we passed two people who were singing
and of course we stayed there for a while and danced with
them.
Our way back home was not boring because Mrs. Annerel
was playing horse with Seppe and we all sang and made a
lot of fun.
When we arrived at the hotel we talked a bit with our
roommates and then went to bed.
Rani
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uit het dagboek van Maureen Keyen 6TBK
I really didn’t expect this journey to be as
awesome as it was, it was great. The teachers
were smooth and not too strict and that was
somewhat surprising to me. I got to hear some
complaining but these complaints were justified.
The group of pupils or the groups weren’t
abnormal. Everybody had a good day every day.
Tobias

uit het dagboek van Nienke Fransen 5TBK
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(Please do not take this too seriously)
One thing I remember quite well was Tuesday, the 21st, when we
were visiting the Champs-Elysées. It was an algid afternoon, step by
step you could feel the inclement weather nettle you in between the
diminutive gaps between the several layers of your clothing. After surmounting the intervals of violent precipitation, we arrived at the centre of the twelve-legged junction, the one and only Arc de Triomphe.
I felt like a true hyperborean, as if the triumphal arc was my igloo, protecting me from the monsoon. I swear I even felt hail. Hiding from the firm bursts of gust, I saw a small fire, obviously not
an accidental fire, but a memorial flame, that supposedly never
quenches. On my side of the arc, there were metal fences, just
standing there doing nothing. One squall later, a fence hurled away
hitting a girl’s leg. In shock and awe as she was, she started crying .A few moments later, she had stopped crying, but I noticed
the fire had stopped burning as well. You could compare the fire
to the well-known Olympic fire, that’s very hard to extinguish.
But because of the excessive presence of whirlwind, the tenacious flame standing strong under the exquisite arc, extinguished.
But I seemingly wasn’t the only one to notice, as representatives
of the law rushed to several innocent, freezing spectators, seeking
for a lighter to put the splendour of the arc back on. After a few
failed attempts with the lighters of fellow school goers, the space
around the poor flame got filled with human beings and other
creatures, watching the police attempting to grasp back the flame.
It almost felt as if they were brave acrobats about to perform a perilous stunt, while the spectators were holding their breath hoping that none of them would die.
The courageous Frenchmen, on the brink of giving up, got handed over a, clearly
by faith elected,
lighter, whose tiny
flame finally resurrected his bigger
brother, that, in
just a fraction of
a second, proudly
started
blazing
again.
Isabeau Addisu

uit het dagboek van Kato Haverals 6TBK

YOU

The teachers would like to thank
for your accuracy, your
friendliness, your co-operation, your enthusiasm
You made this trip worthwhile!
More specifically, we would also like to thank
those who were responsible for the rooms
pupils who helped counting the group spontaneously
those who showed an extra interest by visiting the interior of
the Sacré-Coeur, by going to the gardens of Palais Royal, by
looking for the plaques of Arago
pupils who comforted friends in need of a supporting word
those who created a cosy atmosphere and sang with us at the
top of their lungs
pupils who kept their confidence after one million ironical
remarks
those who let us sleep at night…….
Mrs. Annerel, Mrs. Schotsmans, Mrs. Lefever, Mrs. Graus and
Mrs. Thiry
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Recensies ‘Averechts’
in opdracht van J. Cochet, leerkracht Nederlands
We vertrokken aan school met twee bussen, op elkaar gepropt zoals druiven in een druiventros, richting “Den Blank”
in Overijse. Op de agenda staat een toneelvoorstelling “Averechts” in een regie van Mich Walschaerts. Het stuk wordt
opgevoerd door Pepijn Lievens en Wouter Bruneel. Zij brengen het oorlogsverhaal van Henry Tandey.
Op het podium zijn er een hoop plastieken soldaatjes verzameld. Deze attributen gebruiken Lievens en Bruneel om
ons, op een grappige manier, duidelijk te maken wat er in
WO I gebeurde met de soldaten. Hierbij gebruiken de acteurs veel mimiek maar weinig woorden. Wel spijtig dat er
verder in het toneelstuk weinig attributen aan bod komen.
Ook duurt het lang vooraleer je te weten komt wat “de verrassing” is die de twee acteurs beloven in het begin van het
toneelstuk.
Om het toneelstuk op te fleuren, gebruiken Lievens en Bruneel marsmuziek. Deze muziek kan mij niet echt boeien.
Volgens mij kunnen ze iets modernere muziek gebruiken
die beter aansluit bij onze leefwereld. Ik vind dat de twee
acteurs toch wel goede acteerprestaties leveren. Ondanks
deze goede prestaties is het op sommige momenten wel
verwarrend omdat ze vaak van personage verwisselen.
Ten slotte wil ik aangeven dat dit toneelstuk wel een aanrader is. Door dit stuk begrijp je beter hoe de soldaten tijdens
WO I leefden, vochten, stierven en overleefden.
Door Bram Gillain (3 TPB)

Averechts is een toneelvoorstelling gebracht door het toneelgezelschap “de Bende van de Prins”, waarin Wouter
Bruneels en Pepijn Lievens het waargebeurde verhaal van
de soldaat Henry Tandey na spelen. Henry Tandey groeide
op in een weeshuis waar hij niet graag was, hij meldde zich
aan bij het Engelse leger en vocht mee tegen de Duitse troepen. Henry gaf nooit op en was ook niet bang.
Henry Tandy had een heleboel heldhaftige dingen gedaan,
zoals in zijn eentje de hele Duitse machinegeweerpost
uitschakelen en het eigenhandig repareren van een brug.
Hij werd uitgeroepen tot oorlogsheld en kreeg het Victoria Cross voor moed en zelfopoffering van de Britse koning
overhandigd. Alleen heeft Henry één heel grote fout gemaakt die het verloop van de wereldgeschiedenis zou bepalen.
Ik vond de toneelvoorstelling goed gebracht en leerzaam.
Het leuke vond ik vooral de muziek uit die tijd zoals bijvoorbeeld de melodieën van Glenn Miller en de stukken met de
trompet. De voorstelling duurde zeker niet te lang en de
twee acteurs konden het publiek goed meekrijgen. Ze hadden niet veel decor nodig wat ook altijd wat fijner is dan
kan je het verhaal beter volgen. Ik vond het ook leuk dat het
niet altijd een goed einde moet zijn maar zoals deze keer
eens een slechter.
Mijn
verwachtingen waren niet erg
hoog dus was dit
zeker een positieve
verrassing. Ik vond
het toneel een aanrader en zeker voor
scholen omdat het
leerrijk is en perfect
in een lesuur past.
Ik zou het stuk en
de acteurs een 8/10
geven voor hun originaliteit en acteerprestaties.

… onze zevendejaars Secundair na Secundair op
stage vertrokken zijn naar Spanje (Girona). Sofie
Graus en Charlotte Vandenberghe hebben ze begeleid bij hun vertrek en aankomst.
Zij hebben allemaal een portfoliowebsite ontwikkeld. Meer hierover in aflevering 8.3.
Witse Verbeeck: www.witz.be
Seppe Wouters: www.seppewouters.be
Anont Srisawat: www.anontsrisawat.com
Stephen Van Roosendael: www.graphicdesignsquad.be
Simon Raeymaeckers: www.graphicrevolt.be
Giorgio Goossens: www.yoho.be

Door Robbe Van
Wassenhove (3 TPB)
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Creatief schrijven: Modern ridderverhaal
Bert en het pak met zout

Auteur: Mathieu Marlaire (5 TNG) in opdracht van A. Lefever, leerkracht Nederlands
Bert zat aan tafel te wachten tot het eten klaar was. Toen zijn moeder eindelijk het eten op tafel zette, ging uit het niets
het zoutvaatje dat Bert net had opgepakt in rook op. Er brak een helse paniek uit onder heel het gezin. Berts moeder
smeekte hem of hij snel naar Colruyt wou gaan om een nieuw pak zout te gaan halen, maar Bert weigerde. Toen zijn
moeder vervolgens zei dat ze hun aardappelen dan maar zonder zout moesten eten, kon Bert niet anders dan de zware
opdracht te accepteren. Aardappelen zijn namelijk niet te eten zonder zout en hij wist dat als er geen zout zou zijn, heel
zijn gezin dreigde te verhongeren.
Bert kleedde zich warm aan omdat het herfst en het een beetje fris was, hij klom op zijn fiets en vertrok naar Colruyt.
Na een paar kilometer fietsen, zag Bert een politiecombi staan. Toen hij de wagen wou voorbij rijden, stapte een agent
uit en deze hield hem tegen. De agent zei dat het hem opgevallen was dat Bert zonder fietsverlichting rondreed. Toen de
agent zei dat hij niet verder mocht fietsen zonder verlichting, sloeg Bert de agent buiten westen en ging vervolgens verder met zijn nobele tocht.
Na een lange, uitputtende reis van vijf kilometer bereikte Bert eindelijk Colruyt. Hij ging de winkel binnen en zag rekken
zover als het oog reikte. Hij wist dat het onbegonnen werk was om zelf het pak zout in deze chaos te vinden en besloot
daarom de hulp in te roepen van de oude, wijze winkelbediende. De wijze man ging akkoord om Bert te helpen op voorwaarde dat hij in ruil een goed woordje zou doen bij zijn meester, de grote en machtige winkelmanager. Bert stemde in
met het voorstel van de wijze man en samen zetten ze hun zoektocht verder.
De winkelbediende wist uit ervaring dat het zout zich in de rekken naast de kruiden bevond omdat hij ooit zelf die rekken
had gevuld maar de ouderdom en de tijd knaagde aan zijn geheugen waardoor hij zich niet meer kon herinneren waar
dit rek zich juist bevond. De wijze man kende echter iemand die het wel wist, namelijk zijn oude vriend Roger die ook
een winkelbediende was. Roger toonde waar ze het zout konden vinden maar net toen Bert het laatste pak zout uit de
rek wou nemen, nam de kwaadaardige Peter die hij kende van op school het voor zijn neus weg. Peter zei dat Bert het
pak mocht hebben als hij hem kon verslagen in een schaar-steen-papierduel. Bert accepteerde de uitdaging. Na een hels
gevecht won Bert en nam hij het zout mee.
Bert betaalde het pakje zout, deed zoals beloofd een goed woordje bij de winkelmanager en vertrok terug naar huis.
Toen hij terug thuiskwam, werd hij geprezen voor zijn heldendaden, warmde zijn moeder het eten terug op in de microgolfoven en kon heel het gezin genieten van gezouten aardappelen.

DE VOGELTELLING oktober 2014
Om jullie op de hoogte te houden...
Op 2 oktober 2014 stond er een vogeltrektelling op het
programma voor klas 6TNG. Bovendien kwam de agrobiodiversiteit aan bod. Concreet brachten wij een bezoek
aan uiteenlopende gebieden, namelijk Blauwschuurveld
te Opvelp, een zoetwaterplas te Zétrud en de zandgroeve
van Haasrode. Na een zwaar bewolkte ochtend kwam al
snel de zon tevoorschijn. In totaal hebben wij 59 vogelsoorten waargenomen zoals roodborsttapuit, veldleeuwerik,
smient, ijsvogel, zwartkop, geelgors, kneu, grote lijster, dodaars, putter, sijs, kramsvogel,… Opvallend waren de vele
overvliegende graspiepers. Eveneens enkele andere aanwezige fauna en flora waaronder schorsvlieg, akkerviooltje,
distelvlinder, hoornaar, moerascipres, middelste teunisbloem, heelblaadje, muskuskaasjeskruid, kleine ratelaar,…
maar ook onderstaande oranje luzernevlinder was van de
partij. Dit imago was actief in de zandgroeve van Haasrode.
Een parel van een dagvlinder!
Door M. Abts
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Tentoonstelling

24/4/2015
van 15.30 tot 19.00 uur

26/4/2015
van 12.00 tot 18.00 uur

OPEK

… op vrijdag 24 april en zondag 26 april
2015 de leerlingen van 6 Toegepaste
beeldende kunst hun eindwerken tentoonstellen. Het thema van de GIP dit
jaar is TAKE AWAY.

Vaartkom 4, 3000 Leuven

uitnodiging geldig voor 2 personen

Wordt verwacht in aflevering 8.3:
•

Verslag uitstappen beeldende kunst: Artefact, Museum M,
fotografietentoonstelling, BRUSSEL, …

•

Verslag stages 6 TBK (november 2014), 6 BIO (januari 2015) en de vijfdes (maart 2015)

•

GIP 6 TBK

•

Projectdagen

•

Studiereis naar Keulen met 4 BAK A en B

•

… en nog zo VEEEEEEEEEEEEEEEEEEL meer

Dit kan.
Stuur je foto, bericht, tekstje, gedicht, mopje, tekening, … via smartschool naar Lieve Annerel
Aflevering 8.3 verschijnt met het eindrapport in juni!
Redactie:
Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis en kunstinitiatie), An Lefever (leerkracht Nederlands), Michaël Abts (leerkracht groen en aardrijkskunde, gepassioneerd vogelkenner), Sofie Graus (leerkracht grafische vormgeving), Mario
Kicken (leerkracht informatica), Isabel Thiry (leerkracht Engels en Nederlands), Maureen Keyen (6 TBK), Axel Schoofs (5
TNG), Bart Van den Bosch (TAC), Lore Laleman (leerkracht ruimtelijke en architecturale vorming), Evert Herbots (6TBK),
Sergi Cano Ruiz (5 TBK A), Tobias Van Rickstal (5 TBK A), Donna Lanciers (6 TBK), Bram Gillain (3 TPB, J. Cochet (leerkracht
Nederlands), Mathieu Marlaire (5 TNG), Rani Van Avondt (6 TBK), F. Stroobans (leerkracht TNG en biotechnieken), Sofie
Lurquin (6 TNG), M. Kicken (leerkracht informatica), Charlotte Vandenberghe (leerkracht 7 GV SE-n-Se), J. Oliviers (leerkracht PAV), 7 TA, 4 BAK (Casper Soyez, Merijn Desmet, Chloë Drugmand en Nouchka Aertsen)
Vormgeving:
Sofie Graus en Mie Schotsmans, leerkrachten grafische vormgeving
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