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3 2 1 … Start 

Wist je 

Dat er op 1 september 268.346 kleuters en 456.936 lagere school kinderen terug naar 

school gingen? 

Dat er op 1 september 25.477 kleuterjuffen en -meesters en 53.456 lagere schooljuffen 

en -meesters terug aan het werk waren na een lange vakantie? 

Dat de kleinste school in Vlaanderen slechts 13 leerlingen telt, dit is de Vrije 

Kleuterschool in Veurne. 

Dat de grootste school in Vlaanderen 1.951 leerlingen telt, dit is Het GO, het technisch 

atheneum in Oostende. 

Dat onze school deelnam aan de actie ‘Curieuzeneuzen’, ontdek hier het resultaat. 

Dat er heel veel boeken gelezen zijn tijdens de  voorbije zomervakantie met Villa 

Leesplezier? Ga op zoek naar leestips in deze WistJe, zodat voor iedereen lezen leuk 

wordt! 

Dat er heel veel sportieve kinderen in onze school zitten? 
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Door de ogen van… 
 

Opnieuw beginnen 

Op het einde van de zomervakantie stonden traditiegetrouw de poorten van de 

kleuterschool open om kennis te komen maken met de nieuwe juf en de nieuwe 

klas. Ook dit jaar deed het eerste leerjaar opnieuw mee. Deze kennismaking verliep 

heel vlot en was zeker ook geslaagd te noemen. Dankzij de ouderraad werden alle 

ouders naar de juiste klassen geleid. De kleuters en de leerlingen van het eerste 

konden zo na twee maanden met een gerust hartje de start van het schooljaar 

aanvatten.  

 

Onder het motto “We bouwen aan iets mooi” konden de leerlingen op 3 september 

de dag beginnen met verschillende leuke opdrachten verspreid over de speelplaats 

en de binnenkoer. 

 

Inschrijving geboortejaar 2017 

De inschrijvingen voor het geboortejaar 2017 zijn gestart. De 

school voorziet in haar inschrijvingsbeleid een 

voorrangsregeling. Dit betekent dat ouders die reeds kinderen 

op onze school hebben voorrang krijgen. Deze 

voorrangsregeling geldt vanaf 3 september 2018 tot en met 28 

februari 2019. Ook de kinderen van personeelsleden behoren 

tot deze voorrangsgroep. Vanaf de eerste schooldag van 

maart, 1 maart 2019, start de aanmeldingsprocedure in onze 

school. Vergeet dus uw jonge telg niet in te schrijven voor deze datum, indien u 

zeker wil zijn van een plaatsje.  

Van zodra de aanmeldingsprocedure loopt kan u geen beroep meer doen op dit 

“privilege”. Ik wil de ouders die reeds kinderen op onze school hebben oproepen om 

niet te lang te wachten om hun ukkie, geboren in 2017, in te schrijven indien ze dit 

wensen. We merken door de hoge aantallen van bijna elk geboortejaar dat het 

vertrouwen in onze school groot blijft. Daarom sta ik erop om u namens het hele 

team te bedanken voor dit vertrouwen.  

Op 1 maart 2019 start dus de aanmeldingsprocedure voor kinderen geboren in 2017. 

Dit is een strikt geregelde procedure die volgens een bepaalde tijdlijn verloopt. 

Hieronder kan u alvast een overzicht vinden van belangrijke data in deze tijdlijn. 

 

 Vanaf 1 maart 2019 tot en met 1 april 2019 kunnen alle andere ouders 

hun kind aanmelden op de school via de geijkte procedure. 

 Vanaf 2 april 2019 tot en met 5 april 2019 worden de ouders op de 

hoogte gebracht van de gunstige of niet-gunstige rangschikking. 

 Vanaf 23 april 2019 tot en met 17 mei 2019 gebeuren de effectieve 

inschrijvingen. 

 Vanaf 20 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 worden de ouders van 

eerstvolgende aangemelde kinderen op de hoogte gebracht indien er 

nog plaatsen beschikbaar zijn. 

 Vanaf 27 mei 2019 tot en met 3 juni 2019 gebeuren de inschrijvingen 

van de eerstvolgende aangemelde leerlingen indien er nog plaatsen 

beschikbaar zijn. 

 Vanaf 4 juni 2019 inschrijving van de restgroep indien er nog plaatsen 

beschikbaar zijn 



 

Belangrijk is dat een inschrijving pas effectief kan gebeuren wanneer er een 

toegangsticket is ontvangen. 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het secretariaat en bureel op het 

nummer 03/887.69.78 of via mail: secretariaat@zonnekesschool.be.  

 

De school moet ook de beschikbare plaatsen bekend maken. Dit doen we via de 

vitrinekast aan de schoolpoort in de Heiligstraat en Lindelei. We doen dit ook via de 

website van de school. Zo kan u van kortbij opvolgen hoeveel plaatsen er nog vrij 

zijn in heel onze school. 

Hieronder kan u ook alvast de resterende beschikbare plaatsen terugvinden op 

datum van 19 oktober 2018. (Dit kan ondertussen al gewijzigd zijn door inschrijvingen 

na het maken van dit artikel. Check de website www.zonnekesschool.be voor de 

meest recente update.) 

 

Kleuterschool 

 
2017 Instapklas 18-19 43 

2016 Instapklas 17-18 0 

2015  3 

2014  0 

2013  1 

 

Lagere school 

 
2012 1ste leerjaar 0 

2011 2de leerjaar 0 

2010 3de leerjaar 1 

2009 4de leerjaar 7 

2008 5de leerjaar 3 

2007 6de leerjaar 5 
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Communicatie 

Ook dit schooljaar zal de communicatie tussen de school en de ouders digitaal 

verlopen. Dit zorgt voor een enorme besparing op uitgaven van kopies en afdrukken 

én is uiteindelijk ook heel goed voor ons milieu. Daarnaast is iedereen snel 

bereikbaar en wordt iedereen ook tegelijkertijd op de hoogte gebracht. 

Ik wil nog een oproep doen naar de ouders. Lees de mails die binnenkomen 

volledig. Neem de moeite om ze helemaal tot de laatste regel te lezen. Hierdoor zijn 

er misverstanden te vermijden en vragen ook onmiddellijk opgelost.  

Er zullen momenten zijn dat er veel mails verstuurd worden en op 

andere momenten zijn dit er minder. We opteren om op deze 

manier te blijven versturen en de mails niet te bundelen. Het 

bundelen heeft als gevolg dat de mails langer worden. Ervaring 

(en onderzoek) leert ons dat lange mails niet volledig gelezen 

worden. Korte mails met duidelijke boodschappen zijn dus onze 

betrachting. 

 

Data pedagogische studiedagen schooljaar 2018-2019 

1. De eerste pedagogische studiedag is reeds achter de 

rug. Maandag 15 oktober 2018. Deze dag stond in het 

teken van het nieuwe leerplan “Zin in Leren, Zin in 

Leven”. 

2. De tweede pedagogische studiedag zal doorgaan op  

woensdag 15 maart 2019. Op deze dag ontvangen we 

een gastspreekster: Marit Goossens. 

 

Uw kind kan gebruik maken van het Merelhofke op deze dagen. Dit is wel enkel 

indien u uw zoon of dochter reeds aangemeld hebt bij de gemeente! 

 

Schoolrekening 

De school richt op geregelde tijdstippen allerlei activiteiten in (leeruitstap, schoolreis, 

sportdag, toneel, …) Hiervoor vragen we een bijdrage voor de ouders die via 

facturatie aangerekend worden. We houden daarbij strikt in het oog dat het 

jaarlijkse maximum bedrag niet overschreden wordt ( KS € 45,00 – LS € 85,00) 

Daarnaast worden U allerlei zaken aangeboden die niet tot de maximumfactuur 

behoren (drankkaarten, Dopido, Zonneland, klasfoto, …) Het spreekt vanzelf dat hier 

bij geen enkele verplichting hoort en dat u volledig vrij bent om te kiezen voor deze 

zaken. 

Om alles zonder problemen te laten verlopen, vraagt het secretariaat aandacht te 

hebben voor enkele dingen: 

 

1. Neem nooit zelf het initiatief om een betaling te doen. Doe dit enkel wanneer 

Uw zoon/dochter een factuur meekrijgt. Er worden er 4 per jaar bezorgd: voor 

de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en voor de 

zomervakantie. 

2. Zorg ervoor dat U het juiste OGM-nummer noteert op de overschrijving. 

3. Vermeld het juiste bedrag! Wanneer U een klein beetje meer of minder 

noteert, dan registreert de computer U als een wanbetaler. 

4. De school betaalt alle rekeningen van elke trimester op voorhand. Dat loopt 

snel in de duizenden euro’s. Daarom vragen we om stipt de betalingen uit te 

voeren. Alvast bedankt op voorhand! 

 



Aanvang lessen 

De school start om 8.30u. Mogen wij een oproep doen om er voor te zorgen dat uw 

kind voor 8.30u ook effectief in de school aanwezig is? Zo kunnen we om 8.30u echt 

starten. Het laattijdig op school of in de klas komen zorgt er jammer genoeg voor dat 

het ochtendritueel van de juffen en de kinderen meerdere malen verstoord wordt.  

 

U zal het ongetwijfeld met ons eens zijn dat het zeer belangrijk is dat de kleuters en 

de kinderen van de lagere school een duidelijke structuur krijgen aangeboden. Een 

onderdeel daarvan is ook het tijdig kunnen starten van de lessen. Wij rekenen er dan 

vanaf nu ook op dat alle ouders er voor zullen zorgen dat de kinderen voor het 

belsignaal van 8.30u op de speelplaats zijn afgezet. 

 

De poorten van de speelplaats zullen om 8.30u afgesloten worden. De poort aan de 

straatkant blijft los, maar de witte deur van het schoolgebouw zal afgesloten 

worden. De laatkomers moeten de school binnengaan door deze deur. U zal daar 

moeten aanbellen om de deur te laten openen. Deze deur zal ook pas geopend 

worden nadat de leerlingen van het eerste leerjaar hun klas binnen zijn! U zal dus 

samen met uw kind moeten wachten. Aan het secretariaat zal u ook een register 

moeten invullen vooraleer u uw kind naar de klas kan of mag doen. U hebt er dus 

ook alle belang bij dat uw kind voor 8.30u op school aanwezig is. 

 

Afscheid nemen kan u ook best zo kort mogelijk 

houden. Het maakt het voor de kinderen vaak 

lastiger wanneer de ouders op de speelplaats blijven 

kijken hoe hun lieve schat het wel doet. Het klinkt 

misschien hard, maar het verdriet verdwijnt gewoon 

veel sneller dan wanneer u, als weliswaar bezorgde 

ouder, blijft staan. 

Naar veiligheid en comfort voor leerlingen en 

leerkrachten vraag ik dus met aandrang om de 

speelplaats vooraan te verlaten. Uw kinderen zijn 

echt in goede handen bij onze  
leerkrachten. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Nieuwe gezichten 

Op onze school zijn heel wat nieuwe gezichten gestart. Zowel de nieuwe leerlingen 

als de leerkrachten verwelkomen we met open armen: juf Freya in de kleuterschool. 

Zij vervangt juf Liesbeth die nog op ouderschapsverlog is tot aan de kerstvakantie. 

Daarnaast hebben we ook een paar oude bekende en nieuwe gezicht in de lagere 

school: juf Heidi is één van de juffen die het lerarenplatform in de lagere school zal 

bevolken. Samen met juf Jente en juf Jaimy vormt ze het lerarenteam dat de klassen 

extra zullen ondersteunen en indien nodig de vervangingen zullen uitvoeren. Dit is 

een pilootproject vanuit de overheid aangestuurd of aangereikt. We geloven dat 

deze vlinderjuffen een meerwaarde zullen zijn binnen onze school. Juf Laura zal deze 

taak opnemen in de kleuterschool. Ook al is het nog een jong gezicht, echt nieuw is 

ze niet op onze school…  

 

 

 

 

 



Ouderraad 

De ouderraad is een stevige hoeksteen van onze school. Reeds verschillende jaren 

bouwen ze letterlijk en figuurlijk mee aan onze school. Zij staan steeds paraat om de 

leerkrachten te helpen en bij te springen waar het gevraagd wordt. Zij zorgen er ook 

mee voor dat onze school leeft. Ideeën worden besproken, activiteiten worden 

uitgewerkt en ondersteund, heel wat zaken worden financieel gedragen door de 

ouderraad…  

Zij voorzien ook dit schooljaar opnieuw een bedrag van 3,50 euro per leerling om 

(culturele) activiteiten te ondersteunen. In overleg met de leerkrachten worden er 

projecten gekozen om te steunen.  Daarnaast gaan ze voor de leerlingen van het 

vierde en het vijfde leerjaar de uitstap naar Hidrodoe sponsoren tijdens de 

expeditieklassen.  Zij wensen ook een extraatje te doen voor de leerlingen van het 

zesde leerjaar. Zo sponsoren ze ook dit schooljaar een uitstap naar de mijnen van 

Blegny tijdens de bosklassen op het einde van dit schooljaar.  

 

Doch zorgen ze niet enkel voor financiële steun, zij zorgen ook daadwerkelijk voor 

actieve ondersteuning door allerlei klusjes mee uit te voeren op eenvoudige vraag.  

 

Het was leuk om te zien dat tijdens de eerste twee ouderraden er ook nieuw bloed 

aanwezig was.  

 

Het gebeurt vast niet voldoende, maar bij deze wil ik hen bedanken voor al wat ze  
doen voor onze school. Jullie zijn een super groep! 

 

 



Tenslotte 

In de laatste week voor de herfstvakantie hebt u een oudercontact gehad met de 

klastitularis van uw zoon of dochter. Hier werden of worden de rapportresultaten van 

uw kind besproken. Neem het rapport samen met je kind goed door. Hopelijk 

kunnen ze met enige fierheid hun rapport bewonderen. Beloon ze wanneer u vindt 

dat ze knap gewerkt hebben. Een fijne waardering 

naast die van de leerkracht is vaak al voldoende 

als beloning. Dat moet zeker niet geuit worden op 

een materiële manier. Indien er problemen zijn, 

bespreek die dan met uw kind. Bespreek wat er 

eventueel is fout gegaan en zoek samen naar een 

oplossing. Neem indien nodig contact met de juf 

of meester. Op deze manier wordt het rapport een 

zoektocht naar beter… 

 

De leerkrachten, het zorgteam en de directie staan te allen tijde open voor een 

goed gesprek. Samen kan er dan gezocht worden naar een gepast moment.  

 

Elke leerling en leerkracht wens ik een fijn en leerrijk schooljaar toe vol uitdagingen. Ik 

reken op een vlotte samenwerking met alle ouders opdat iederen in deze school 

verder kan uitgroeien tot fijne, stralende personen.  

  
Guy Vloeberghs 

Directeur 

 

 

 



    WOORDJE VAN DE OUDERRAAD  

     

WE VLIEGEN ER WEER IN! 

Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar voor de 

ouderraad.  

Jullie konden ons al bezig zien op de 

kennismakingsavonden van de kleuterschool en aan onze 

koffiestand op de eerste schooldag van het jaar. En 

ondertussen zijn we achter de schermen al volop bezig 

met de voorbereiding van onze volgende activiteiten. 

We zetten het goede werk van vorig jaar verder en we beginnen daarmee 

traditiegetrouw met onze wafelverkoop. De brieven daarvoor hebben jullie 

ondertussen reeds meegekregen. Moest je deze niet meer terugvinden, kan je ook 

op de nieuwe website van de school terecht om een nieuw exemplaar te 

downloaden. 

De opbrengst van de wafelverkoop gaat dit jaar naar de verfraaiing van de speelplaats 

en het speelgoed voor de kleuterschool, volgend jaar is de lagere school dan weer aan 

de beurt. 

Het volgende op onze agenda is de fakkeltocht. Na het succes van vorig jaar, gaan we 

dit jaar verder op hetzelfde elan. De fakkeltocht staat nu gepland op vrijdag 14 

december in de Heiligstraat. Meer info daarover wordt in de loop van november 

gecommuniceerd.  

Als ouderraad zijn wij er van en voor alle ouders van de school en daarom hebben we 

ook een enquête aangemaakt die jullie ondertussen via mail hebben ontvangen. Het 

doel van deze enquête is om te weten te komen welke activiteit jullie graag nog 

georganiseerd zien op school om geld in het laatje te brengen voor de school en ook 

om gezellig samen te zijn. 

In de enquête is er ook ruimte voorzien om zelf ideeën en voorstellen aan te brengen. 

Zoals je kan zien zitten we niet stil! Maar hierbij kunnen we uiteraard alle hulp 

gebruiken. Dus als je tijd en zin hebt om mee te helpen, laat ons iets weten via mail op 

ouderraad@zonnekesschool.be , spreek ons aan aan de schoolpoort of op een 

activiteit, of kom langs op 1 van onze volgende activiteiten! 

Voor nu alvast een deugddoende herfstvakantie, en tot snel! 

Tom Germijns,  

voorzitter ouderraad.   

mailto:ouderraad@zonnekesschool.be


 

Hé daar lezers ! 

 
Wat lazen jullie weer goed deze zomer ! 

Het leesvrouwtje kwam iedereen feliciteren  en 

volgende kleuters hun leesvilla werd uitgeloot :  

 

*Verstrepen Evelien uit de Konijntjesklas 

*Paulussen Matz       uit de Bosklas  

*Van Der Aa Jesse    uit de Toverklas 

 

Blijf zo goed  verder lezen allemaal  : dan komt het 

leesvrouwtje misschien nog eens op bezoek !  

 



  Zonnekesschool stelt voor: 

De bewoners van villa leesplezier 



 

 

 

 

Als ouders én school én kinderen op één lijn zitten, komen we samen tot grootse dingen.  

De bewoners van Villa Leesplezier zijn die kinderen die de voorbije zomervakantie 

regelmatig hebben gelezen of waarvan de ouders regelmatig hebben voorgelezen. 

In hun huisje brandde het licht achter vele raampjes. Dat wil zeggen dat ze bijna 

dagelijks hebben (voor)gelezen in de vakantie en ondertussen ontdekt hebben dat 

lezen ook ontspannend, leuk, verbindend, rustgevend,… kan zijn.   

Sommige kinderen kwamen vertellen dat ze raampjes te kort kwamen. En daar willen 

we naartoe!! 

Verder is er bangelijk goed nieuws:  

In villa leesplezier is nog véél meer plaats voor nog extra vrienden. Doe jij volgende keer 

ook mee? 

1ste leerjaar: Dankzij onze mama, papa, opa, oma,… kregen wij in 

de vakantie “voorleesoren” ! Hoe COOL is dat ?!  

Herken je : Rosali, Jeanne, Ruben, Margot, Jimmy, Reine, Joran, 

Emma, Ida, Wannes, Elysia, Mattz, Nette ?  

 



 

 

 

 

 

 

  

3de leerjaar: De leesmicrobe had ons te pakken ! Wij waren met zoveel. We staan er zelfs 

niet allemaal op, want er waren een paar zieken. Wie vind je niet? Goed zoeken, hé ! 

Ibe, Lenthe, Lenne, Maïté, Renske, Ruben, Zayneb, Hera, Lisa, Pieter, Nico, Joachim, 

Senne, Luna, Lore, Yaro, Mathias, Joske, Yuna, Fien, Sara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Omdat lezen zo heel belangrijk is… 

Omdat thuis lezen ook nodig is… 

Omdat samen lezen gezellig kan zijn … 

Omdat door leeskilometers te maken kinderen steeds beter 

worden in lezen…. 

Omdat het signaal “ lezen is belangrijk” door ouders 

gegeven héél krachtig is … 

Omdat lezen een plek verdient tussen de andere hobby’s … 

 

Hierbij enkele Korte leestips voor de ouders:  

 

1. Werk aan (voor)leesoren. Ook voor kinderen die zelf al 

kunnen lezen.  

    Doelen:  

         Samen genieten van een verhaal, een boek, … 

         Werken aan geconcentreerd luisteren en tekstbegrip. 

  

2. Voorzie een dagelijks leeskwartiertje thuis. Lees zelf ook. 

Mogelijk een onderdeel van het slaapritueel?  

    Doelen:  

         Zien lezen doet lezen. 

         Lezen = fun !! 

         Wat jij voorleeft, nemen je kinderen vaak over.  

  



3. Ga samen met je kind op zoek naar wat hij/zij wil 

lezen/weten.  

    Doelen:  

         Lezen  = meer weten. 

         Lezen =  taalrijker worden 

  

 4. Kort en krachtig 

 

Boeken kunnen een brug te ver zijn om te beginnen. 

 Probeer dan eerst eens kortverhalen of strips of artikels uit een jeugdtijdschrift.  

  

5. Lekker knus 

Maak samen een gezellig leeshoekje waarin je kind helemaal kan wegdromen.  

Een knusse tent, een hoekje met veel kussens, onderaan de kast met veel  

dekens en een leeslamp,... 

  

6. Zorg voor een rijk boekenaanbod. De bib is gratis.  

    Doelen:  

         Boeken leren kiezen. 

         Kennismaken met andere genres, reeksen, toppers, … 

  

  

 

  

 



7. Praat over boeken, over de verhalen die ze gelezen 

hebben.  

    Doelen:  

         Kinderen leren kort de structuur van het verhaal vertellen. Wie? Waar? 

Wat? Waarom?  

         Ze kunnen het plezier, de spanning, het mooie, het ontroerende, … met 

je delen.  

  

 8. Interessante sites om leuke titels te spotten:  

         Boekenzoeker: https://www.boekenzoeker.org/ 

         https://www.kjv.be/boek_van_de_week/archief_new.php 

         https://ikhaatlezen.be/kids/leuke-boeken-luistervorm 

         https://ikhaatlezen.be/ouders/daisy-boeken/luisterpunt-

bibliotheek/eerste-hulp-bij-boeken-kiezen 
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Een kijkje bij de zee-, kabouter- en bosklas 

 

Knuffeldierenmuseum 

Na het bekijken van de dieren op de dierendag maakten we een prachtig 

knuffeldierenmuseum in onze klas. De kinderen van de zeeklas, kabouterklas en de 

bosklas gingen bij elkaar kijken.  

We hadden een echte inkomkaart en deze moest afgestempeld worden voor we 

binnen mochten.  

Elke kleuter mocht iets vertellen over zijn eigen knuffeldier. 

 

       

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schrijfdans: krongelidong 

Op de speelplaats deden we een schrijfdans (voorbereidend schrijven). Onze 

lichamen en ons krijtje veranderde in een krongelidongslang. We kronkelden ons in 

allerlei bochten en tekenden mooie slangen op de grond.  

       

   

               



Schoolproject :  
 "goede omgangsvormen  met Jip en Janneke  " 
 
Beste ouders,  
 
De start van ons project is dankzij jullie een succes geworden ! 
In september  'bouwden we aan verbondenheid ' met al jullie dozen. 
Graag bedanken we jullie nogmaals voor jullie inzet . 
Ook de kleuters vonden het een geslaagde activiteit, daarom bekijken we 
wanneer we deze nog eens kunnen plannen. 
Meegenieten kan met volgende foto's van alle 'bouwwerken ' :-) 
 
Ons project loopt ondertussen verder :  
In de maand oktober werken we aan 'Beleefdheid' 
In de klas worden verhalen verteld ; voor de jongste kleuters over jip en janneke 
die alstublieft en dankuwel gebruiken. 
Voor de oudste kleuters  het prentenboek: “ DankjewelAlsjeblieft”  
 

 
 
 
Ook voor de komende maanden hebben we weer heel wat in petto..maar dat is 
voor later.. Prettige herfstvakantie  !  
   
     Juf Véronique  
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Potlood Brownie 
 

Ingredienten: 
-150 gr boter 
- 200 gr pure chocolade 
- 3 eieren 
- 125 gr bastardsuiker 
- 1 zakje vanillesuiker 
- 1 mespuntje zout 
- 45 gr zelfrijzende bloem 
- 100 gr witte chocolade 
- versiering 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Potlood brownie:  
Verwarm de oven tot 180 graden.  
Smelt de boter op een laag vuurtje in een pannetje.  
Haal het pannetje van het vuur er roer de pure chocolade erdoor, laat dit 
rustig smelten.  
Klop de eieren, de basterdsuiker, het zakje vanillesuiker en mespuntje zout 
5 min met mixer in ee kom.  
Schenk de gesmolten chocolade bij het eimengsel.  
Zeef het zelfrijzend bakmeel boven de kom en meng dit tot een egaal 
beslag.  
Giet beslag in gietvorm en bak dit gedurende 20min. 
Laat de brownie minstens 30min afkoelen.  
Haal de brownie uit de bakvorm en snij dit in de vorm van een potlood.  
Smelt de witte chocolade en bestrijk het potlood, daarna breng je de 
versiering aan. 
Smakelijk! 



Omdat deelnemen belangrijker is dan winnen…

Een dikke            voor alle deelnemers aan de 

Scholenloop Marc Coppens 29 september 2018

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Staes Hailey Zonnekes Partyka Senn zonnekes

Saerens Emerike Zonnekes Partyka Finn zonnekes

De Smet Sien Zonnekes Verbruggen Jasper zonnekes

Van de Putte Elise Zonnekes Hoskens Senne zonnekes

Doms Eleni Zonnekes Van Roosmalen Lenn zonnekes

Delvou Lene Zonnekes Michielsen Emil zonnekes

Vermans Fébe Zonnekes Nieuwborg Finbar zonnekes

Van den Eynde Kato Zonnekes Ziyad Nasri zonnekes

Soaeeslopo Sofia Regenboog Pichal Rein zonnekes

Ayi Haroune Regenb

De Greef Louis zonnekes

Nortier Lex klaverbos

Acher Noa zonnekes

Cools Seppe klaverbos

Cools Stan klaverbos

Meulders Warre zonnekes

Tsabounti Ishaaq klaverbos

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Claus Julie zonnekes Van Gael Seppe zonnekes

Staes Lena zonnekes De Pauw Mattis zonnekes

De Smedt Sofie zonnekes Goethals Louis zonnekes

Oniga Amelie zonnekes Kuykens Mil zonnekes

Hofmans Noa zonnekes Kustermans Manuel zonnekes

Chouki Sofia zonnekes Ferrari Luiz zonnekes

De Wachter Lisa zonnekes Afennas Matin zonnekes

Bosmans Maureen zonnekes Egels Yemi zonnekes

El Khaoui Johara Regenb Morabiti Yanis zonnekes

Milezabwaski Emily Regenb Halal Massin klaverbos

De Herdt Illyan regenboog

Van den Eynde Louis-Arthur de klim

Van de Mooter Lewis St. Lutg

Meeuws Senne St. Lutg

Soyllayman Slimani klaverbos

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Leroy Natalie zonnekes De Deken Thomas zonnekes

Janssens Eline zonnekes Aerts Mil zonnekes

Kustermans Nora zonnekes Doms Noah zonnekes

Covens Hanne zonnekes Nieuwborg Cezar zonnekes

Tirry Nette zonnekes De Nul Tibo zonnekes

Pichal Noor zonnekes Cornelis Matts klaverbos

Voznyuk Sofia zonnekes Gys Gust klaverbos

Vergauwen Febe zonnekes Ilmas Halal klaverbos

Van den Eynde Fien zonnekes Cardon Lenn klaverbos

Poppe Asia zonnekes Koninski Sebastian regenboog

De Smet Floor zonnekes Kaba Mohamed regenboog

Anil Meryem klaverbos Oujdi Abdel Mounaim regenboog

Mbarki Manar klaverbos Ayi Cheick regenboog

Janssens Faye klaverbos Rypens Wannes zonnekes

De Wit Lita regenboog Nortir Daan klaverbos

De Herdt Hayley regenboog Van den Eynde Max-Emile de klim

Tas Eleni klaverbos Odu Ishwei Eliot regenboog

Riham Nasri regenboog

3de kleuterklas (2013)

Jongens

1ste leerjaar (2012)

Meisjes

1ste leerjaar (2012)

Jongens

2de kleuterklas (2014)

Meisjes

2de kleuterklas (2014)

Jongens 

3de kleuterklas (2013)

Meisjes 



Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Claus Innez zonnekes Arnould Daan zonnekes

Cuypers Hanne zonnekes De Smedt Xander zonnekes

Faucompret Adriana zonnekes Michielsen Mathis zonnekes

Behets Toke zonnekes Delvou Lukas zonnekes

U-Sungnoen Nicha zonnekes De Pauw Alexander zonnekes

Meyvis Isolde zonnekes Van de Brul Thomas zonnekes

Oniga Ines zonnekes Bourmans Daan zonnekes

Van Acker Norah zonnekes De Nul Nio zonnekes

Saerens Frouke zonnekes Verdickt Jelle zonnekes

Singh Yuvleen zonnekes Chouki Adam zonnekes

Dorenbos Nienke klaverbos Driesen Odin zonnekes

Verstappen Lyana regenboog Zerhouni Mohamed-Redaklaverbos

Jacobs Liv regenboog Persijn Jax klaverbos

Rustemi Medina regenboog De Wit Tibe regenboog

De Wettinck Julie klaverbos Jacobs Jesse regenboog

Van de Poel Free zonnekes Jomanday Kassim regenboog

Aydin Mina regenboog Achbari Rayaan regenboog

Joujaa Nasma klaverbos Odu Isikwei Ellict regenboog

Kandoussi Lina klaverbos Van Roosmalen Siebe zonnekes

Cortvriendts Rania klaverbos Van Gysel Seth de klim

Van Hoye Tijs zonnekes

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Bernaerts Davina zonnekes Vergauwen Ibe zonnekes

Goethals Lotte zonnekes Voznyuk Ratmir zonnekes

Vanheel Charlotte zonnekes Jomanday Sekou regenboog

Rypens Sara zonnekes Marinus Bas regenboog

Aerts Fien zonnekes Aerts Alexander regenboog

Adrianensen Chelsey regenboog Van Aelst Ian zonnekes

Kahruman Erva regenboog Frans Lenne zonnekes

Van Hemelrijk Sam regenboog Van Aert Ruben zonnekes

Van Der Planck Fay regenboog Kozinsky Srynion regenboog

Delbean Alessia regenboog Slimani Youssef klaverbos

Amesniku Godwill regenboog

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Dankwa Elicia zonnekes Kuykens Daan zonnekes

Jans Zita zonnekes Boschmans Jasper zonnekes

Tirry Janne zonnekes Verhaegen Larz zonnekes

Van Dyck Roos zonnekes Coenjaerts Maxim zonnekes

De Westelinck Amélie klaverbos Viaene Ruben klaverbos

Oujdi Fatima Zahra regenboog Halal Anir klaverbos

El Makrini Hafsa regenboog Goessens Jenne klaverbos

Bultynck Renske klaverbos Viaene Aiden klaverbos

Van Hoye Jolien zonnekes Depraetere Daan klaverbos

Dorenbos Daan klaverbos

Amessikuo Godwill regenboog

De Ranter Andreas regenboog

Chomiak Alex regenboog

Van de Pool Vik zonnekes

Tas Feder klaverbos

De Bakker Rune klaverbos

Van der Poorte Ferre zonnekes

Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

De Strycker Renée klaverbos Van Campenhout Jasper zonnekes

Goessens Silke klaverbos Viaene Noah zonnekes

Vanheel Louise klaverbos Nasri Yasser klaverbos

Bormans Malou klaverbos El Kaoui Madhi regenboog

Verbist Lena regenboog Kahruman Arda regenboog

Kahruman Arda regenboog

Bultinck Lobke klaverbos

Lansu Nieke regenboog

Slimani Maussa klaverbos

5de leerjaar (2008)

Meisjes

5de leerjaar (2008)

Jongens

3de leerjaar (2010)

Jongens

4de leerjaar (2009)

Meisjes

4de leerjaar (2009)

Jongens

2de leerjaar (2011)

Meisjes

2de leerjaar (2011)

Jongens

3de leerjaar (2010)

Meisjes



Naam Voornaam School Naam Voornaam School 

Daelemans Cyara klaverbos Van den Bosch Nicolas zonnekes

Gezer Dilay regenboog Tirry Brent zonnekes

De Vos Femke regenboog Faucompret Luca zonnekes

Coenjaerts Marie zonnekes Mommen Jaimy zonnekes

Smulders Sari regenboog Goossens Mathijs zonnekes

Van de Kerkhove Finn klaverbos Bellon Tristan zonnekes

Soujaa Hani klaverbos Vrints Rémi klaverbos

Mbarki Rayan klaverbos

De Bruyn Lennert zonnekes

Frans Mats zonnekes

Kyoutchouk Cem regenboog

Sounjaar Hani klaverbos

Naam Voornaam Naam Voornaam

Wosky Nils Sevenans Mauro

Van Acker Kathleen Talboom Rodney

Van Acker Norah Vanheel Andy

Van Roosmalen Wendy Kerssebeeck Dagmar

El Hahaoui Hasna Van Linden Stefan

Vanheel Louise De Vos Lynn

Vanheel Alexandre Claes Daphne

Cardon Hasse Huysmans Ellen 

Cordon Sarah Van Wauwe Greet 

Mast Jelle

Van Tulder Jitske

De Weerdt Karen

Hollanders Katrien 

De Wit Tibe

De Wit Lita Naam Voornaam

Broothaers Vincent Serrien Stefanie

Heyndrickx Eva De Wit Jordy

Van Breedam Anja Meyvis Jenne

Verlooy Chaybon Bourmans Gunter

Bernaerts Dilano Claes Jente

Van De Wauwer Delano Jacobs Erik

De Vos Yarrick Mariën Sarina

Van der Donck Yves Cruys Elodie

Vingerhoets Kristien Pichal Bert 

Claes Linne Crauwel Karen

Van Eetveldt Denise Rensonet Eline

Van Geysel Amber Haderman Marileen

Janssens Noor Van der Donck Jasper

Laarmans Heidi Van de Velde An

Vansant Evelien Van de Water Nico

Mees Hannah Claes Johnny

Augustijns Rudy

De Winter Kristof

Van Gyesel Seppe

Robbroeckx Koen

Delvu Pieter 

6de leerjaar (2007)

Jongens

2km - 1 toer 4km - 2 toeren

6km - 3 toeren

6de leerjaar (2007)

Meisjes



MEMORIAL MARC COPPENS 
2018 – UITSLAGEN 

 

MEISJES 2014 

1. De Smet Sien  

2. Delvou Lene 

3. Saerens Emerike  

 

JONGENS 2014 

1. Ayi Haroune  

2. Michielsen Emil 

3. De Greef Louis  

 

MEISJES 2013 

1. Milezanwaski Emily  

2. El Khaoui Johara 

3. Bosmans Maureen  

 

JONGENS 2013 

1. De Pauw Mattis  

2. Ferrari Luiz 

3. Van den Eynde Louis-Arthur  

 
MEISJES 2012 

1. Kustermans Nora  

2. Leroy Natalie  

3. De Smet Floor  

 

JONGENS 2012 

1. Van den Eynde Max-Emile  

2. Rypens Wannes  

3. Odu Isikwei 

 

MEISJES  2011 

1. Faucompret Adriana  

2. Nienke Dorenbos  

3. Ines Oniga  

 

JONGENS 2011 

1. Thomas Van de Brul  

2. Alexander De Pauw  

3. Daan Arnould  

 

MEISJES 2010 

1. Fay Van Der Plancke 

2. Davina Bernaerts 

3. Sara Rypens & Lotte Goethals  

 

JONGENS 2010 

1. Ibe Vergauwen 

2. Slimani Youssef 

3. Amesniku Godwill  

 

MEISJES  2009 

1. Amélie De Westelinck 

2. Janne Tirry 

3. Roos Van Dyck  

 

 

JONGENS 2009 

1. Jenne Goessens 

2. Ruben Viaene 

3. Aiden Viaene  

 

MEISJES  2008 

1. Louise Vanheel  

2. Silke Goessens  

3. Slimani Mayssa 

 

JONGENS 2008 

1. Madhi El Kaoui 

2. Noah Viaene 

3. Jasper Van Campenhout 

 

MEISJES  2007 

1. Marie Coenjaerts 

2. De Vos Femke  

3. Smulders Sari & Van de Kerkhove 

Finn  

 

JONGENS 2007 

1. Mats Frans  

2. Tristan Bellon  

3. Hani Soujaa  

 

DAMES 2 KM 

1. Louise Vanheel  

2. Amber Van geysel 

3. Jitske Van Tulder  

 

HEREN 2 KM 

1. Nils Wosky 

2. Alexander Vanheel 

3. Van der Donck Yves  

 

DAMES 4 KM  

1. Greet Van Wouwe 

2. Dagmar Kerssebeeck 

3. Ellen Huysmans  

 

HEREN 4 KM  

1. Andy Vanheel 

2. Mauro Sevenans  

3. Stefan Van Linden  

 

DAMES 6 KM  

1. Van de Velde An  

2. Jente Claes  

3. Marileen Haderman 

 

HEREN 6 KM 

1. Van de Water Nico  

2. Pieter Delvu 

3. Gunter Barmans  



Scholencross memorial Marc Coppens 
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Het 3e leerjaar op uitstap. 

 

Op 9 oktober gingen de 3 klassen van het 3e leerjaar op uitstap naar 

Antwerpen. 

Ze hebben daar het Rubenshuis bezocht, waar de kinderen allerlei 

vragen moesten oplossen. 

Na het middageten hebben ze ook nog een bezoek gebracht aan de 

O.L.V. Kathedraal. 

Enkele kinderen hebben hierover iets geschreven en getekend. 

 

 

Geschreven door Luna en Hanne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Getekend door Oona en Lore 



Foto’s uitstap 3e leerjaar. 

 

 

 

 



In mei nam onze school deel aan ‘Curieuzeneuzen’, het 

burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. 

Met een waarde van 23,2 microgram/m³ kregen we een 

groen bol toebedeeld. Maar wat betekent dat nu juist en hoe 

kunnen we er samen voor zorgen dat het nog beter kan?  

 

Wat werd er juist gemeten? 
In mei werd over heel Vlaanderen de concentratie stikstofdioxide (NO2) op straatniveau 
gemeten. NO2 is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit, en is dus een goede 
parameter voor luchtverontreiniging door het verkeer. Die kan sterk variëren van straat tot 
straat. 
 

Een groene bol, wat betekent dat nu juist? 
De gemiddelde concentratie over alle meetpunten in 
Vlaanderen is 22,8 µg/m³. Dat is vrij goed. In onze 
schoolomgeving werd een iets hogere waarde genoteerd 
(23,2 µg/m³), wat ons een lichtgroene bol oplevert.  
Om dit correct te kunnen interpreteren moeten we naar de 
schaal van de Wereldgezondheidsorganisatie kijken. Die 
varieert van donkerblauw (<10 µg/m³) tot zwart (+60 µg/m³). 
De drempelwaarde van de WHO ligt op 20µg/m³, Europa stelt 
haar norm minder scherp op 40 µg/m³.  
Globaal gezien doet onze schoolomgeving het dus niet zo 
slecht, al moeten we wel verder kijken dan onze eigen neus 
lang is. Een beetje verderop in de Heiligstraat kleurt de bol 
immers al geel met een waarde tussen 25-30 µg/m³.  
 

Hoe komt het dat er voor onze schoolpoort een lagere waarde wordt gemeten 
dan 200 m verderop? 
In de ene straat kunnen de waarden goed zijn, terwijl ze om de 
hoek in het rood gaan. Die variatie hangt af van de bebouwing 
in een straat, of er veel auto’s rijden en hoe goed de 
doorstroming is. Ons meetpunt bevond zich iets verder van de 
straatkant af en aan een T-kruispunt. Zo’n kruispunt zorgt voor 
iets meer open ruimte waardoor de vuile lucht gemakkelijker 
weg kan. 
Verderop in de Heiligstraat (en op andere plekken in Hemiksem) 
is de situatie anders. Daar heeft men last van street canyons. 
Dat zijn nauwe(re) straten met aaneengesloten bebouwing 
waardoor de vuile lucht er blijft hangen.  
  



Waar doen we de grootste dosis verkeersvervuiling op? 
We zijn niet de hele dag thuis, op school of op ons werk. Vaak zijn we 
ook onderweg. Grofweg doen we maar een derde van onze dosis 
verkeersvervuiling thuis op, hoewel we er twee derde van onze tijd 
spenderen. Een ander derde doen we onderweg op, en nog eens een 
derde op werk of op school. We moeten dus kijken naar de 
luchtkwaliteit op alle plaatsen waar we onze dag doorbrengen en hoe 
we ons doorheen de dag verplaatsen.  
 
De concentraties roet waaraan we in het verkeer worden blootgesteld, 
zijn 2 tot 5 keer zo groot als thuis. In de auto tikt de teller het snelst 
aan. De concentraties zijn daar gemiddeld dubbel zo hoog als diegene 
wanneer we met de fiets of te voet onderweg zijn. Luchtvervuiling 
komt binnen en blijft hangen in de cocon die een auto is. Wanneer we 
filerijden, is die concentratie nog hoger. 

 

Is fietsen in vuile lucht eigenlijk wel gezond? 
Automobilisten worden blootgesteld aan hogere 
concentraties dan fietsers. Maar ademhaling speelt ook 
een rol. Fietsers ademen door de inspanning dieper en 
sneller, waardoor ze 4 tot 9 keer zoveel luchtvervuiling 
binnenkrijgen. 
Toch betekent dat niet dat we voor de auto moeten kiezen. 
De weldaad van beweging compenseert ruimschoots het 
negatieve effect van de luchtvervuiling. Je hebt immers 
veel gezondheidswinst als je fiets, al moet je daar weer een 
stukje van inleveren. 
 

Kies voor een groene route of maak ze groener! 
Fietsen in vuile lucht is dus nog altijd 
beter dan niet fietsen. Alleen bestaat de 
gemiddelde Vlaming niet. De ene is 
kerngezond, de ander heeft last van 
astma. Voor ouderen, hartpatiënten of 
kinderen is fietsen in vuile lucht dan 
weer geen goed idee. En laat nu net die 
laatste groep ons publiek zijn. In een 
schoolomgeving komen dagelijks 
honderden kinderen die er veel van hun 
tijd doorbrengen. Het is dus belangrijk 
om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te 
krijgen. 

 
Onderzoek wees uit dat een alternatieve route met weinig verkeer onze blootstelling aan vuile 
lucht met 50 tot 70 procent kan verminderen. Omdat we als school weinig tot geen impact 
kunnen hebben op alle routes naar school, moeten we wel iets doen aan onze directe 
omgeving.  



Het verkeer in onze buurt is immers 
opvallend drukker vlak voor of vlak na de 
schooluren. Aan het begin en het einde 
van een schooldag verandert onze 
omgeving in een chaotisch samenspel 
van auto’s, fietsers, steppende kinderen 
en voetgangers. Niet enkel omwille van 
luchtkwaliteit, maar ook omwille van 
verkeersveiligheid willen we hier een 
warme oproep doen om een 
alternatieve manier te zoeken om naar 
school te komen. Dat kan al zeer 
eenvoudig door de auto te parkeren op 
de Gemeenteplaats of in de 
Monikkenhoflaan en van daaruit de 
laatste 300m te voet af te leggen. Alle 
kleine beetjes helpen! Helpt u ook mee?  
 

 
In dit opzicht zullen we dit schooljaar, samen met de gemeente, alternatieven onderzoeken 
en uitproberen om de veiligheid en luchtkwaliteit in onze directe omgeving te verbeteren. 

 

Wist-je … 
- … dat de politie en een gemachtigd opzichter er elke dag mee voor zorgen dat men 

veilig kan oversteken in de Heiligstraat en aan de Gemeenteplaats?  
- … dat er een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt in een aantal omliggende straten? 
- … dat er niet mag geparkeerd worden op de strook voor de kleuterschool tijdens de 

schooluren? 
 
Meester Stefan – 4B 
Bron: De Standaard  www.destandaard.be/curieuzeneuzen  
 

http://www.destandaard.be/curieuzeneuzen


Om in te kleuren! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBA ZuidkANT vzw – Heiligstraat 6 – 2620 Hemiksem – tel.: 03/887.69.78 – e-mail: 

secretariaat@zonnekesschool.be – website: www.zonnekesschool.be 

mailto:secretariaat@zonnekesschool.be
http://www.zonnekesschool.be/

