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Pasen 2019
Wist je...
… dat…
- de eieren van een uil niet ovaal zijn,
maar rond?
- het ei van een struisvogel zo sterk is,
dat hij het gewicht van een volwassen
mens kan dragen?
- de kolibri het kleinste ei legt, 0.5gram.
- de struisvogel het grootste ei legt, 2kg.

- het eerste en tweede leerjaar enkele
dagen op stap geweest zijn naar de
boerderij?
- er in het vierde leerjaar echte
journalisten-talentjes een heuse
klaskrant in elkaar hebben gestoken?
Veel leesplezier!
De redactie
Ellen en Inge

Door de ogen van…
Aanmeldingsprocedure
Reeds 3 schooljaren werkt de school met een aanmeldingsprocedure. Dit heeft er toe
geleid dat er geen kampeertoestanden zijn aan onze school. De aanmelding van de
kinderen gebeurt ook gemoedelijker dan voorheen omdat er toch wat meer tijd genomen
kan worden bij dit eerste contactmoment.
De voorrangsperiode voor broers en zussen is er nog steeds. Deze periode liep tot 28
februari 2019. 22 brussen zijn in die periode reeds ingeschreven. Vanaf 1 maart 2019
konden “nieuwe” ouders hun kinderen aanmelden. Op dat moment waren er nog 38
beschikbare plaatsen over. We hebben in de periode van 1 maart 2019 tot en met 1 april
2019 30 aanmeldingen gekregen. Er zijn dus nog steeds 8 plaatsen beschikbaar. Deze
aanmeldingen zijn verwerkt en gerangschikt volgens de objectieve regel van afstand tot
de school. De meldingen van gunstige rangschikking zijn ondertussen per mail en per
aangetekend schrijven vertrokken naar alle ouders van aangemelde kinderen.
De mensen die deze melding hebben gekregen kunnen nu overgaan tot effectieve
inschrijving van hun kind.

Inschrijvingen
Voor het schooljaar 2018-2019 (huidig schooljaar) en 2019-2020 zijn er nog de volgende
beschikbare plaatsen:
Kleuterschool
Schooljaar
18-19
2017
2016
2015
2014
2013

Schooljaar
19-20
8
0
1
0

0

Lagere school
Schooljaar 18-19
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

0
0
3
7
4
5

Schooljaar 19-20
1ste leerjaar
0
de
2 leerjaar
0
3de leerjaar
0
4de leerjaar
3
5de leerjaar
6
6de leerjaar
4

Vastenvoettocht
Dit schooljaar hebben onze leerlingen opnieuw gestapt voor het goede doel. Dit
schooljaar kozen wij om de opbrengst van onze vastenvoettocht te verdelen tussen
Broederlijk Delen en het project “Maud & co”. Vrijwilligers zijn dit project komen toelichten
in de school. Ook enkele bewoners van dit woonproject waren er bij om zichzelf voor te
stellen. We waren blij om in dit kader ook Ward te kunnen verwelkomen. Ward is een oudleerling van onze school. Dankzij de samenwerking met de ouders en de inzet van
verschillende vrijwilligers was dit een toch wel een meer dan geslaagd inclusieproject op
onze school. Ward is ondertussen 19. Hij zet nu een stap in het “zelfstandig” gaan wonen in
dit mooi project dat Maud & co is. Het bezoek van Ward, zijn huisgenoten en hun
begeleiders hebben de leerlingen van onze school meer dan gemotiveerd om ook deze
editie tot een groot succes te laten uitgroeien. Zij hebben knap gestapt en hierbij heel wat
geld ingezameld voor het goede doel.
De kinderen hebben in totaal maar liefst 9 600 euro verzameld
op het moment van het maken van dit artikel! Er moeten nog
envelopjes binnengebracht worden, maar los daarvan is dit nu
al een absoluut record! Proficiat aan alle leerlingen en
dankjewel aan alle gulle schenkers! Jullie zijn geweldig!

Lentebrunch
Deze ging door op zondag 24 maart. Deze elfde editie werd na een sabbatjaar opnieuw
georganiseerd. Alles verliep heel vlot en gesmeerd. De
complimenten op het buffet werden rijkelijk gegeven. Er
hing een zeer fijne sfeer en alles werd heel smakelijk
achter de kiezen gestoken. Bedankt aan de ouderraad
en alle “losse” medewerkers die hun schouders onder
deze activiteit hebben gezet. Bedankt om ontbijtmanden
te maken, het buffet rijkelijk te voorzien en de mensen te
bedienen met jullie gekende hartelijkheid en glimlach. De
school is jullie heel dankbaar!

Enkele belangrijke data…
6 april tot en met 22 april: paasvakantie
23 april tot en met 26 april: Bosklassen 6de leerjaar
1 mei: Dag van de Arbeid: vrijaf
26 mei: Vormsel
29 mei: plaatselijke verlofdag: vrijaf
30 mei tot en met 2 juni: O.L.H.-Hemelvaart verlengd weekend: vrijaf
10 juni: Pinkstermaandag: vrijaf
22 en 23 juni: Zomerfeesten
28 juni: laatste schooldag - halve dag school: leerlingen vrijaf in de
namiddag

LEGO WeDo
De school heeft dankzij de steun van CERA verschillende sets kunnen aankopen van LEGO
WeDo. Dit is een project waarbij leerlingen in contact komen met techniek en
programmeren via het alom gekende speelgoed LEGO. Dit
project wordt gelanceerd in de derde graad na de
paasvakantie. Dankzij de financiële steun van 1 600 euro kon
de school deze sets aankopen. De leerlingen zullen hier heel
blij mee zijn en kunnen zo nog meer ontdekken waar hun
talenten mogelijk liggen. CERA is een organisatie die
investeert in onze samenleving en bouwt aan een sterke
coöperatie. Dit doen ze door de krachten te bundelen met
vennoten en partners en zo samen met hen een
economische een maatschappelijke meerwaarde te
creëren. U kan meer informatie over CERA terugvinden via hun website: www.cera.coop.
Dankjewel CERA!

Wafelslag
De opbrengst van de wafelslag van de ouderraad wordt dit schooljaar besteed aan het
“pimpen” van onze speelplaats in de Heiligstraat. Er is een werkgroep bezig met het
zoeken van mogelijkheden om de bestaande speeltuigen uit te breiden, andere dingen te
voorzien om onze speelplaats nog meer kindvriendelijk en leuker te maken. De ouderraad
staat klaar om dit project financieel te dragen.
We zijn ook nog trots om te kunnen melden dat er mede dankzij de wafelslag van vorig
schooljaar niet enkel 40 Chromebooks aangekocht geweest zijn voor de lagere school,
maar dat er ook nog geïnvesteerd is geweest in 30 iPads voor de afdeling Heiligstraat.
Kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar kunnen aan de slag met verschillende
apps. Van zowel de Chromebooks en iPads wordt heel gretig gebruik gemaakt. Zo kunnen
ze allemaal tegelijk op Bingel, muziek beluisteren, filmpjes bekijken van Schooltv en dit alles
met een goede wifiverbinding.
Waarvoor onze oprechte dank!

Verkeersveiligheid
De werkgroep verkeersveiligheid heeft contacten gelegd met de gemeente en is bezig
met een ambitieus project uit te werken in samenwerking met de gemeente. We dromen
er immers van om van de Heiligstraat een heuse
schoolstraat te maken bij de start en het einde van een
schooldag. Als alles goed verloopt en er volgt een
positief advies op de gemeenteraad van april, zal de
school na de vakantie samen met de gemeente de
ouders en de buurt informeren over het hoe en het
wanneer. Wordt vervolgd…
Los daarvan hebben de leerlingen deelgenomen aan de flitscampagne en stickers
verzameld. Dit konden ze doen door heel knap hun fluohesje te dragen. Zo zijn er
steekproeven gehouden om te tellen hoeveel leerlingen hun fluohesje droegen. De
winnende klas verdiende een heuse fluo-griet.
Een andere manier op stickers te verzamelen was het deelnemen aan een verkeersquiz.
De leerlingen hebben het knap gedaan!

De leerlingen van de bovenbouw (vanaf het vierde leerjaar) gaan al eens op uitstap met
de fiets in plaats van met de bus. Ook hier heeft de werkgroep werk gemaakt om de
leerlingen veilig(er) de straat op te sturen. Zo zullen de leerlingen na de paasvakantie een
helm verplicht moeten dragen als ze op fietsuitstap gaan. Net zoals met de fluohesjes zal
de school hierin voorzien. De werkgroep is er immers in geslaagd om een sponsor te vinden
waardoor er 80 helmen aangekocht konden worden.
De kinderen mogen hun eigen helm zeker dragen indien ze er één hebben. Anderen
kunnen bij een fietsuitstap een schoolhelm lenen.
Een initiatief dat we als school enkel maar kunnen toejuichen.
Dankjewel aan de gulle sponsor Foodistri bvba, exclusieve verdeler van Gardschips!

Tot slot
Ik wens alle kinderen een zonnige vakantie en veel buitenspeelplezier de komende twee
weken. Misschien worden de batterijen opgeladen in het buitenland in de zon of wordt er
nog stilletjes gehoopt op sneeuw in de bergen zodat er nog kan geskied worden. Misschien
blijven jullie gewoon rustig thuis en kunnen ze in de tuin ravotten met hun vrienden.
Ik zie jullie graag terug op dinsdag 23 april.
Vrolijk paasfeest!
Guy Vloeberghs
Directeur

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD

ZALIG PASEN iedereen!
Het schooljaar gaat zijn laatste trimester in, er zijn al 2 drukke
trimesters achter de rug.
Zo organiseerden wij vorige week onze 11ste Brunch.
Dit was wederom een groot succes, we konden maar liefst 320
eters verwelkomen en er zijn 50 ontbijtzakken de deur uit
gegaan. Zoals steeds, de afwezigen hadden ongelijk!
Ook het laatste trimester wordt nog een leuk en druk
trimester.
Het 6de leerjaar trekt zoals altijd op bosklassen, en wij bieden
hen een extra uitstap aan naar de mijnen van Blégny om van
de bosklassen, tijdens hun laatste jaar op onze school, een
onvergetelijke ervaring te maken.
En ook op de zomerfeesten kan je ons weer terugvinden, kom
zeker langs het frietkraam voor lekkere frietjes!
De volgende vergadering van de ouderraad gaat door in de
Lindelei op

Dinsdag 30 april
Heb je een vraag, opmerking, of gewoon zin om de vergadering te volgen, kom gerust af!
Of spreek ons aan als je ergens mee zit, dan bekijken we hoe we kunnen helpen.
Een fijne vakantie en tot snel!
Tom Germijns,
voorzitter ouderraad.

Boerderijklassen 1ste leerjaar
Van 11 tot 13 februari ging het eerste
leerjaar op boerderijklassen naar
’t Groenhof te Pulle. We werden heel
enthousiast ontvangen door boer Jeroen,
die onze gids was tijdens ons verblijf.

We maakten al direct
kennis met de dieren en
deden een ritje op de
pony.

Ook mochten we met de tractors rijden.
Iedereen voelde zich meteen thuis!

In de namiddag maakten we
zeeplolly’s. Dat was ook leuk. Na het
avondeten ging iedereen flink
slapen.

De tweede dag maakten we confituur en kaarsen.
Ook dat was weer supertof! We mochten zelf fruit
snijden, suiker toevoegen en roeren.

’s
Avonds deden we een kampvuur en zongen we liedjes. Wat een gezellige sfeer!

De laatste dag bakten we zelf brood, namen afscheid van de dieren en toen kwam de bus….

Klaskrant van 4C: ontworpen, geschreven en getekend door de leerlingen van de klas.

Vouwdoosje

Boerderijklassen 2e leerjaar

Paassudoku

Lego WeDo
Dankzij de sponsoring van Cera hebben we Lego
WeDo aangekocht. De kinderen uit 5c waren de
eerste klas die er mee gewerkt hebben.
Ze hebben Milo de wetenschapsrover gebouwd en
geprogrammeerd. Nadien connecteerden ze de
bewegingssensor. Milo bleef rijden tot hij de bloem
zag.

De
klaskrant
van 4B
Bib spel en
rontleiding.
4 groepen in de bib
met een spel.
We gingen te voet van
het school naar de bib.
En in de bib gingen we
een spel spelen maar
we kregen terwijl kregen
we een rondleiding. En
er waren 4 groepen en
een” groep
Had de meester als
beglijder . We moeste
opdragte doen. In
boeken en compiuters
En toen gingen we terug
naar het school en ging
de bel.
Door FDB

We gingen
naar de
brandweer

Het vierde
ging op
uitstap

De zonnekesschool
ging naar de
brandweer.

Het vierde ging
naar het
dinomuseum ze
gingen met de trein
en toen ze er waren
deden ze en toets

We waren op fietsuitstap
en we gingen naar de
brandweer .
ze hadden veel coole
auto’s
ze zijn allemaal rood.
we hebben zelfs in de
kleedkamers geweest,
en we mochten zelfs
en we een echte helm
opzetten.
Ze zetten zelfs de sirene
aan. het was echt leuk!
En mijn nonkel was er
ook hij is ook een echte
brandweerman een
echte.
Door RVV

Het vierde ging op
uitstap. We gingen in
verschillende treinen
naar Brussel.
Na een tijdje kwamen
we aan .We stapten
naar het museum .toen
ze binnen waren deelde
de meester en de twee
juffen toetsen uit. We
moesten naar ons
maatje gaan en we
mochten beginnen .ieder
groepje had een eigen
start .Na de toets
moesten ze terug met
de trein naar Hemiksem
.
Door TW

Door
dromenvan
gers slaap
ik goed
We gingen een
dromenvanger
maken in de school
. JOEPY JAY !!!
We hebben een
dromenvanger gemaakt
en dat was leuk .
Hij was heel groot en ik
mocht zelf de takjes
gaan knippen met een
vriendin.
We mochten paar
pareltjes meenemen
En er mee knutselen. De
meester had
Ook pluimpjes mee en
daar konden
We ook mee knutselen .
Op het einde
Van de les mochten we
de dromenVangers meenemen. Nu
slaap ik goed door de
dromenvanger!!!
Door EDC

Het leuke
boek
Elfentrol
Ik heb het boek al
eens gelezen
Ik heb het boek de
elfentrol gelezen het is
een super leuk boek. Je
moet het ook eens
lezen. Het gaat over
Elfen en Trollen. Het
boek is te verkrijgen in
de boekenwinkel. Zoals
ik jullie al vertelt het is
een super leuk boek. Ik
hoop dat jullie het ook
gaan lezen. Je kan het
boek winnen door naar
dit nummer 17222 een
unicorn te sturen.
Door ADH

Fietsuitsta
p met het
4e leerjaar
Het 4e ging op
fietsuitstap en
leerde iets bij over
Hemiksem

Het 4e is op fietsuitstap
geweest .We zijn naar
de brandweer,het
heemmuseum en het
gemeentehuis geweest
.Al de kinderen hebben
dingen over het oude
Hemiksem geleerd .We
kregen bij elke stop
uitleg en soms en
opdracht .De kinderen
vonden het heel leuk.We
zijn ook naar de Schelde
en cleydael geweest.
Door YM

Leuk
gesproken
met de
burgemees
ter
Het 4e leerjaar had
ff gesproken met
de burgemeester
Toen we op uitstap
waren gingen we naar
het gemeentehuis en
met de burgemeester
gepraat. Het was heel
erg leuk. We hebben
hem heel veel vragen
mogen stellen. We
weten nu hoe leuk het is

om burgemeester:-) en
met we bedoel ik de
helft van het 4e. We
waren in groepen
verdeeld. 1 groep ging
naar het heemmuseum
de anderen naar de
burgemeester zeiden de
leerlingen van 4b.
Door JG

Bezoekje
aan het
Heemmuse
um
Het 4de leerjaar van
de zonnekesschool
bezoekt het
Heemmuseum.
Het vierde leerjaar van
de zonnekesschool in
Hemiksem heeft een
fietstocht gedaan. We
zijn blijven eten in de
garage van de politie
.Nadien werden we in
groepjes verdeeld. Een
groepje gaat naar het
gemeentehuis, de
andere naar het
Heemmuseum. Er
waren twee rondleiders.
Een vreemde meneer en
Leo Van Meirvenne. In

zijn familie, Pele
genaamd. Hij liet
allemaal oude
werkinstrumenten zien
en vertelde erover. Ook
een bijenkorffosiel. Die
liet hij zien en die heb ik
achteraf gekregen. De
andere rondleider
vertelde over het leven
van vroeger. Hoe de
huizen en de klassen er
toen uitzagen. Toen
moesten we door. het
was heel fijn.
Door WVM

In de weer
voor het
klimaat
Je komt te weten
wat de kinderen
van de
Zonnekesschool
doen in hun W.O.
thema het klimaat.
W.O. een vak op school.
Met verschillende
thema’s. 1 van onze
thema’s was :In de weer
voor het klimaat. We
leerden van alles over
elektriciteit, energie, het
weer, …. We deden ook

proeven. Voor een
opdracht moesten we op
zoek naar bushaltes.
Het is natuurlijk erg leuk
erg leuk dat ons thema
samen valt met de
klimaatmarsen. In het
begin van ons thema
ging het ook over de
planeten. Daar deden
we ook een quiz over.
Het klimaat heeft ook
wel wat te maken met
het weer. Dan ging het
vooral over
temperaturen. Net zoals
bij de planeten. Een
groot deel had ook te
maken met de
atmosfeer. We moesten
bijvoorbeeld dingen
tekenen die we konden
vergelijken met de
atmosfeer. Maar klimaat
gaat ook over natuur en
groen daar deden we
ook een stukje over. Op
het einde deden we een
schoolplaat met allemaal
dingen die we beter
kunnen doen. Zo en
daarmee is ons thema
van het klimaat gedaan.
Door FVB

Kommaget
allen in 4B
In deze tekst staat
er hoe we de
kommagetallen
leren in 4B.
In 4B zijn we bezig met
kommagetallen. We zijn
nu al aan het cijferen
met kommagetallen. we
hebben nog anderen
dingen gedaan.
Wat hebben we
gadaan? Eerst hebben
we kommagetallen
geleerd ( dat het 1ste
cijfer na de komma een
tiende is ). Dan hebben
we ze leren optellen.
Toen hebben we cijferen
met plus. Daarna
hebben we het met min
leren tellen. Als laatste
hebben we leren cijferen
met min.
Door SH

Kunstenaar
s van
vroeger en
nu
Leren over
kunstenaars en
verschillende
activiteiten over
kunst.
Met heel de klas
hebben we al deze
leuke activiteiten
gedaan.
(of we moeten het
nog doen)
In dit thema van W.O.
leren we over kunst. Om
het thema van kunst te
starten hebben de juffen
en meester van de
school een klein
museum gemaakt.
Daarvan moesten we
per 2 vragen oplossen in
onze bundel. Natuurlijk
leren we ook over
kunstenaars zelfs uit de
oudste tijden want toen
waren er ook al
kunstenaars
Een paar van de
kunstenaars die we al
hebben geleerd zijn:
Leonardo Da Vinci,

Michalengelo en
Panamarenko.....Ook
moeten we een
spreekbeurtje doen over
een bekende
kunstenaar. Dit is
natuurlijk een W.O.
thema dus we sluiten
ook af met op 12 maart
naar een museum te
gaan.
Door RVD

We gaan
schaatsen
4 5 6 de
leerjaar
Ongelukje maar het
was ook leuk
We gingen fietsen naar
de schaatsbaan
Antartica.
We gingen op het ijs
mijn papa was er ook bij.
Ook andere mensen
waren er bij. We waren
wel eens gevallen maar
dat maakt niets uit. Het
was ook koud op de
schaatsbaan. Mijn
vrienden waren er ook
bij. Het was super leuk
maar op en moment viel
Jan op zijn hoofd en hij

kreeg een
hersenschudding. Ik
vond het niet leuk voor
Jan. kwam de
ziekenwagen Jan en
Meester Stefan
oppikken. Toen gingen
ze naar het ziekenhuis.
Dan gingen we terug
naar school met de fiets.
Jan had een lichte
hersenschudding. Hij
wist niet alles meer. Hij
moest heel goed rusten
thuis. later was Jan weer
de oude. Later was er
niets meer gebeurd met
Jan.
Door JB

Maak een
sneeuwma
n
We moesten eens
een sneeuwman
maken in de klas.
We moesten eens een
sneeuwman maken in
de klas. De sneeuwman
is wit en heeft als neus
een wortel. Hij is koud,
is van sneeuw en is heel
breekbaar. Het is leuk
om te maken en heeft
knoppen als jas zo

gezegd. Hij draagt soms
een schaal en als je er
soms op tikt dan kraakt
het een beetje. Een
sneeuwman maken is
leuk, zeker als het echt
is maar als je knutselt is
het nog leuker dus
probeer het ook eens.
Door IVA

Spelletjes
Het was heel leuk
en grappig. En veel
spelletjes dat we
moesten kiezen.
Wij moesten spelletjes
meenemen om te
spelen. Wij speelden
eerst La Cucaracha dat
spel was heel leuk. dan
hebben we een spel
gespeeltd en het spel
heet Wie Was Het
Ik snapte niets meer van
mijn spel. Dus we zijn
een ander spel gaan
spelen .We zijn dan
gaan schaken en dat
was heel leuk. dan zijn
we moeten schaken en
dat was kei leuk. dan
zijn we moeten stoppen.
want de bel ging.
Door JVG

Lekker
sporten en
veel
spelletjes
Een super leuke
sport en spel dag.
Het is een super leuke
les. Een les kan je het
niet noemen. Een toffe
tussendoor.
Dat is sport en spel. Je
kan er met wat
begeleiding super toffe
dingen doen.
Bijvoorbeeld tikkertje en
een beetje turnen. Om
op te warmen spelen we
tikkertje en soms Dikke
Berta. Daarna worden
we in groepjes verdeeld.
Dan doen we in elk
groepje iets anders.
Bijvoorbeeld in groepje
één hocky en treftbal. In
groepje twee tikkertje
en met het groote
doek.En in het derde
groepje bijvoorbeeld
slijmbal.
Dat doe je bij sport en
spel.
Door ZJ

Maak een
leuke
PowerPoint
in 4B
Wil je een goede
PowerPoint kom
dan naar 4b
Het vierde leerjaar van
de zonnekesschool
moest een
Spreekbeurt maken over
dieren. En een jonge
genoemd Tiebe
Cuypers had een
spreekbeurt over de
hyena en hij heeft
Veel onthouden .Hij
heeft er ook een coole
PowerPoint bij
Gemaakt. En het thema
van hem was w.o.
En de spreekbeurt van
Tiebe is goed verlopen.
Door TC

Turnlessen
zijn leuk
Reisje rond de
wereld
We hebben elke
maandag turnles . Net

voor de vakantie was
het reisje rond de wereld
. Het was er leuk ook de
oefinen waren leuk .
Heel de klas deed mee .
De turnmeester heeft
veel klaargezet. We
moesten ook
geblinddoekt over het
parcour
We doen dit elke jaar .
En elke jaar met een
andere klas . dat is joust
leuk .
Door ADB

Leugens in
het
ziekenhuis
Mijn arm is al twee
keer gebroken!
Ik had een gebroken
arm op school.
En moest naar het UZA.
Ik kreeg een infuus
tegen de pijn.
Toen verdoofde een
stagiair me voor de
operatie.
De stagiair deed de
operatie maar de prof
moest het eigelijk doen.
1 maand na de operatie
bleek het fout gegroeidt
te zijn.

De prof zei dat het goed
ging groeien maar dat
was een leugens omdat
hij het ziekenhuis wou
beschermen.
Een paar maanden later
zat ik in het vierde.
En brak mijn arm terug
)-:
We gingen naar het
ziekenhuis en zete een
prof het terug regt met
een metalen plaat
inelkaar. Ergens in juni
2019 gaan ze de plaat
eruit haalen
(ik ben wel zenuwachtig
)
Maar dan is het eindelijk
voor bij.
Door SW

Zwemmen
met school
Ik ga jullie wat meer
vertellen over wat
we doen als we
gaan zwemmen met
school.
Met de school gaan wij
ook zwemmen. Er zijn 3
groepen. Onze groepen
zijn verdeeld in wat ze
kunnen. Nu oefenen we
vooral op het nieuwe

brevet, want de
brevetten gaan
veranderen. De laatste
keer voor er een
vakantie is houden we
de swimmathon. Dat
houdt in dat je zo veel
mogelijk baantjes zwemt
in 8 minuten. De klas die
de meeste baantjes
zwemt wint. Na die
swimmathon mochten

we spelen. We mochten
ook spelen als de
zwemles gedaan is. In
een zwemles leest de
meester/juf een blad en
daarop staat wat wij
moeten doen. Soms is
er ook een stagiair en
dan leest zij dat voor. De
springplank mogen we
alleen gebruiken tijdens
het spelen. Er is meestal

veel lawaai maar dat
komt doordat het daar
galmt. Wij zwemmen
meestal met de kleuters.
Wel alebij in een ander
bad.
Door NRI

Klaskrant van 4B: ontworpen en geschreven door de leerlingen van de klas.

Paasbroodjes

Ingrediënten:












500 gram tarwebloem
30 gram suiker
25 gram melkpoeder (In de supermarkt o.a. verkrijgbaar onder de naam “Elk” van
Campina)
naar smaak 3 tot 5 gram anijspoeder
9 gram zout
5 gram instant gist
40 gram zachte boter op kamertemperatuur
230 gram water (lauwwarm)
50 gram losgeklopt ei (ca. 1 medium ei)
gewelde krenten
Losgeklopt ei met klein beetje melk gemengd

Werkwijze:


















Doe de tarwebloem, suiker, melkpoeder, anijspoeder en zout bij elkaar in een kom en
roer door elkaar met een garde.
Voeg de gist toe en roer nog eens goed door met de garde.
Voeg nu de boter in kleine blokjes toe.
Voeg het water en het ei toe.
Kneed in een standmixer (bijv. Bear Teddy Varimixer of een KitchenAid) in ca. 10
minuten een soepel deeg dat loslaat van de kom. Het deeg is klaar als je er tussen je
vingers een vliesje van kunt trekken. Het deeg is vochtig genoeg als het aanvoelt
als de plakstrook van een post-it blaadje, is het te droog voeg dan nog iets water toe
(per theelepeltje). Natuurlijk kun je ook met de hand kneden, dit zal wat meer tijd in
beslag nemen.
Doe het deeg over in een licht ingevette kom en zet afgedekt weg op een vochtige,
warme en tochtvrije plek (ik gebruik een onverwarmde oven met onderin een bakje
heet water)
Laat rijzen gedurende 1,5 uur tot het deeg in volume verdubbeld is.
Druk het deeg plat en verdeel met een deegsteker in 12 gelijke stukjes.
Rol ieder stukje uit en vorm tot een haantje (1 uiteinde iets dikker laten met een smal
puntje, dit is de kop, rol de staart een stukje op, maar laat voldoende ruimte over
tussen de deegstrengen) of een haasje (De beide uiteinden van de streng iets dikker
laten. Leg de beide uiteinden onder het middenstuk door en laat de oren omhoog
steken, maar wel een stuk van elkaar zodat ze tijdens het rijzen niet tegen elkaar
komen), of rol 3 strengen en vlecht hier losjes een broodje van.
Druk op de juiste plaats 1 of 2 krenten voor de oogjes.
Leg op een met bakpapier of siliconen bakmatje beklede bakplaat en laat nog eens
rijzen gedurende 50 minuten in een vochtige, warme en tochtvrije ruimte.
Verwarm 20 minuten voor het einde van de rijstijd de oven voor op 210 graden.
Bestrijk de broodjes met het ei/melkmengsel en knip bij de haantjes het snaveltje in
en maak op de kop eventueel een hanenkam door daar 3 knipjes te geven.
Bak de broodjes in de oven op 210 graden (liefst de eerste helft met enkel
onderwarmte) daarna ook met bovenwarmte. Dit bakken duurt ca. 15 minuten. Als de
broodjes goudbruin zijn en hol klinken als je op de onderkant klopt zijn ze klaar.
Alvast een vrolijk Pasen gewenst!

#steunkousen
Misschien had u het gelezen in de krant, gezien op het nieuws, of
misschien hebt u zelf ook een foto geplaatst op facebook met de
melding #steunkousen.
Op 21 maart was het ‘Wereld Downsyndroomdag’. De jongeren van
het één-programma ‘Down the road’ hadden opgeroepen om die dag
2 verschillende kousen aan te trekken. Hiermee willen ze duidelijk
maken dat anders zijn gewoon heel normaal is.
Heel veel leerlingen kwamen die dag dan ook met 2 verschillende
kousen naar de school.

leerlingen van 3C

leerlingen van 2A

Om in te kleuren
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