




Beste lezer van het Wistje,
 

Na al het feestgewoel en bij de start van 2023, ligt
de eerste editie van het Wistje van dit schooljaar
klaar om gelezen te worden. De eerste maanden

zijn weer razendsnel voorbij gevlogen en onze kids
en leerkrachten hebben zeker niet stilgezeten.

Naast de lessen op school stonden er ook diverse
uitstappen, projecten, feestjes, inzamelacties, enz

op het programma. Wij laten jullie graag
meegenieten met enkele activiteiten van de

voorbije maanden.
Maar voor we van start kunnen gaan, willen we
onszelf even voorstellen. Dit jaar heeft de ploeg

van het WistJe een grondige makeover gekregen
en gaan we ook op zoek naar de ideale manier om

het Wistje te presenteren. Daarbij hadden we
graag jullie hulp ingeroepen. Wij zouden het enorm

fijn vinden als jullie even 5 minuutjes tijd namen
om een korte enquête in te vullen. Deze kunnen
jullie alvast terugvinden op de volgende pagina’s,

veel leesplezier.
 Vul de vragenlijst in >

https://forms.gle/wM5YaHaKT24YdccMA






18 november was het eindelijk zover… het tweede leerjaar bracht een bezoek aan het

speelgoedmuseum te Mechelen. We verzamelden naar het station in Hemiksem en trokken

gewapend met onze rugzak op uitstap met de trein. We hadden zelfs een persoonlijke conducteur

(meester Daan)… kijk maar��. In het museum konden we wat we leerden in de klas eens zien in het

echt. We beantwoordden allerlei vragen over oud speelgoed en leefden ons naar hartenlust uit.

Noteren, spelen, stappen in het schilderij ‘Kinderspelen’ van Bruegel… we deden het allemaal. Moe

maar voldoen keerden we terug naar huis.
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Op 18 november zijn we met het vijfde leerjaar naar Urania geweest.

#We zijn met de dubbeldekkerbus gegaan.
#Onze rondleider heet Matti en hij zei dat hij Matti heet omdat hij geen jas aan heeft.
#Hij wist heel veel weetjes over de planeten.
#Ze hadden een koepel die alles liet zien over de ruimte, het planetarium.
#Weetje: vroeger was pluto een planeet maar nu is het een dwergplaneet. Dat komt omdat
Pluto een te kleine planeet is.
Er was een miniatuurversie van het zonnestelsel.
Alle planeten stonden er op, ook Pluto.
Er hingen heel veel weetjes aan de muren.
We zijn ook veel te weten gekomen over meteorieten op aarde.

We vonden de uitstap heel leuk en interessant.

gemaakt door Arne en Jef van 5B.
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Urania

he vijfde leerjaar gin op 18 november naar Urania.
Urania i een museum me allemaal informatie over he
universum.We gingen me de bu naar daar.In Urania heef
Mathie zonder ja on heel veel inf gegeven bijvoorbeeld
hoe lan he duur voor neptunu om rond de zon te draaien.
Daarna hebben we frui gegeten.
Hij heef on in he planetarium heel coole dingen en sterrenbeelden laten
zien. Er hin oo� een miniatuurversie van de ruimte aan he plafond.

door Inaya en Nora ui 5B



Knipsels
Herfstwandelin� 3d� leerjaar

Op 22 november gin� he� 3d�
leerjaar op herfstwandelin�.
Zelf� he� weer wa� ech� zoal� he�
i� d� herfs� hoor� t� zĳ�…

D� weke� ervoor hadde� w� i�
d� kla� vee� geleer� over he�
weer, d� diere�, d� bome�, d�
paddenstoele�, …
N� ginge� w� een� kĳke� of w�
di� oo� ech� i� he� b konde�
vinde�.
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Knipsels
Op de volgende pagina’s vinden jullie enkele mooie zelfgeschreven tekstjes en prachtige 
tekeningen. Heerlijk geïllustreerde verhaaltjes van enkele leerlingen van 3C.
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Stemproject schaduwen in het 6de leerjaar

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben met schaduwen een skyline gemaakt van een 
stad. Vinden jullie de dieren? De sint is ook op pad. 



Knipsels

Pepernoten in de Konijnenklas

Sint op school

Op bezoek bij de Sint

Op bezoek bij de Sint

Sint op school



Het tweede leerjaar trok 2 december 2022 naar dansvoorstelling ‘Softies’ in CC De Steiger te Boom.

Het was een voorstelling met veel humor en ‘coole trucjes’. Wat hebben we gelachen en genoten!

6 december 2022 mochten we terugkeren om er een bezoekje achter de schermen te brengen. We

leerden alles over het licht, geluid, de voorstelling en de inkom. We mochten zelfs ons eigen ticket

scannen, onze plaats zoeken én een kijkje nemen in de loges voor de acteurs. Wat was het een zalige

voormiddag! Bedankt CC De Steiger.
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Enkele sfeerbeelden uit 2B in de bibliotheek en in de dansles tijdens het project Kunstkuur.



Het museum van natuurwetenschappen!!!

Er waren leuke dingen te doen, zoals dat er een tentoonstelling over licht was. Er  waren 
veel verschillende kamers. BV: kamers van dieren, een hal over dino’s en er waren twee 
kamers over de evolutie van de mens. We hadden veel geleerd! En er was een grote 
kantine met eten en drinken lekker! Het ritje met de bus was leuk en gezellig. En er waren 
drie leerlingen verdwaald maar de meester heeft ze teruggevonden. 

Mona & Sarah uit 4B

Knipsels



Knipsels

Op vrijdag 16 december gingen we 
met de bus naar het museum voor 
natuurwetenschappen in Brussel. 
We kwamen aan en we zagen direct 
superveel opgezette dieren en we zagen 
dino’s en andere opgezette dieren. Het 
was een groot museum. We deden 
opdrachten en de opdrachten kwamen 
op ons rapport. Het was een superleuke 
uitstap! 

Vince en Lio van 4C 



Op zoek in

Op maandag 19 december ging het derde leerjaar de kerstsfeer
opsnuiven in Antwerpen en we leerden de stad ook een beetje beter
kennen…

In de voormiddag deden we een zoektocht en ontdekten we veel mooie
hoekjes en kantjes die ons nooit opgevallen waren toen we in de stad
gingen winkelen.

Na de middag gingen we dan, net
zoals Nello en Patrache, op zoek
naar het schilderijen van Rubens
in de kathedraal.
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Knipsels
Tekeningen uit de Wistje-postbus

Wij ontvingen prachtige dinosaurustekeningen van enkele leerlingen van het 4de leerjaar 
in onze postbus. Dank jullie wel! 





Een pinguïn van steen (happy stones)

Wat heb je nodig:
Platte stenen
Zwarte stift
Rode stift

 

Zoek wat stenen op het strand of kijk bij de oprit van je huis. Eerst maak je ze schoon
en laat ze drogen.
Neem een permanent marker (of plakkaatverf/waterverf) en verf/kleur een gedeelte
van de steen zwart. Een stuk laat je de witte kleur van de steen. Zie foto.
Midden voor komt dan het snaveltje in rood (ook met permanent marker of
plakkaatverf/waterverf).
De wangetjes teken je met een zacht rode potlood.
Eventueel kun je aan de onder kant nog twee halve rondjes tekenen in oranje of
rood. Dat zijn dan de voetjes van de pinguïn.

Tips:
Je kunt ze neerzetten op wit piepschuim (dat is dan sneeuw).
Ook kun je ze aan elkaar pakken met goede lijm of lijmpistool.
Na het drogen van de stift kun je ze vernissen of ze insprayen met glasspray voor
steen/tegels. Het geeft een zachte glans waardoor een werkelijk professioneel effect!
Je kan er ook een “Happy Stone” van maken. Happy Stones zijn kleurrijk versierde
stenen die je kunt verstoppen in de natuur zodat anderen ze vinden. Als je een
Happy Stone vindt kun je hem weer verstoppen voor iemand anders om te vinden,
maar er zijn ook mensen die ze mee naar huis nemen en ze verzamelen.

Bron: Knutselidee.nl

Maak je eigen lippenbalsem!
Nodig voor 3 potjes van 15 ml (ongeveer 60g lippenbalsem)

20 gram bijenwas (er is witte en gele, deze heeft invloed op de kleur van je balsem)
20 gram sheaboter (ook wel karitéboter genoemd) of cacaoboter of mangoboter
20 gram kokosolie of jojoba-olie of amandelolie (of 14 gram als je ook wonderolie
gebruikt)
optioneel 3 theelepels wonderolie (zorgt voor een mooie glans)
optioneel 10 druppels etherische olie van munt, lavendel... (opletten met
citrusvruchten en zon, dit kan een fototoxische reactie geven)

Bereidingswijze
Verwarm de bijenwas, boter en olie (de wonderolie niet, die komt later) in een glazen
potje au bain-marie tot alles gesmolten is. Roer goed om.
Haal het potje van het vuur en voeg de wonderolie toe indien gewenst. Roer goed
om.
Voeg dan de essentiële olie indien gewenst. Roer goed om.
Vul de potjes voor de helft en laat stollen. Vul daarna voor de tweede helft. Je kan
het potje ook in één keer vullen, maar dan heb je een kuiltje in het midden. Dit is
enkel esthetisch.

Tips:
Je kan ook lege lippenbalsemsticks kopen in plaats van potjes.
Je kan ook smelten en verwarmen in de microgolf maar dan op de helft van de maximale
wattage en in korte periodes.
Wil je een kleurtje? Dan kan je een oud stukje gekleurde lippenstift mee smelten in stap één
of een beetje micapoeder (voor cosmetische doeleinden) toevoegen.
Om het potje en lepel schoon te maken, verwarm je deze eerst een beetje en veeg je het
eerst schoon met wat keukenpapier, daarna kan jet het gewoon afwassen. Bijenwas en
boters stollen en kunnen de leidingen verstoppen.

Bron: Eigen recept, aangepast op basis van recepten van www.aromalifestyle.nl en
www.druantia.be

Knutsels
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Maak eens een vogeltaart!

Wat heb je allemaal nodig voor deze vogeltaart?

Een kilo ongebruikt frituurvet
500 gram vogelzaad
Kleine tulband vorm
Voor de garnering nog wat extra ongebruikt frituurvet
Decoratiemateriaal zoals: gekleurde bessen, pinda’s (ongezouten,
gepelde/ongepelde), walnoten, rozenbottels, rozijnen of krenten, dennenappels,
zonnebloempitten.

Hoe maak je de vogeltaart?

Smelt een kilo ongebruikt frituurvet in een pan tot het vloeibaar is en voeg het
vogelzaad toe. Roer het geheel goed door.
Laat het mengsel een klein beetje afkoelen zodat het vogelzaad straks niet meteen
naar de bodem zakt.
Giet het mengsel daarna in de vorm en laat het geheel goed hard worden. Dit kan
ook in de vriezer. Of in de kelder of een andere koele plek.
Is de taart hard? Haal de vogeltaart dan uit de vorm en stort deze op een
ondergrond, bijvoorbeeld een mooie schaal of een houten plank. Laat eventueel de
warme kraan over de vorm lopen of zet de vorm 20 seconden in een wasbak met
heet water zodat de taart beter los komt.
Versieren maar! Te beginnen met toefjes ‘slagroom’. Smelt een beetje het frituurvet
en blijf roeren totdat het tot slagroomdikte is gestold. Blijf roeren, anders ontstaan er
klonten. Doe het gestolde vet in een spuitzak en spuit mooie rozetjes op de taart.
Garneer met verschillende decoratiematerialen zodat het een echt feestmaal wordt
voor de vogels.
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