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Herfst 2019 
 

Geitenstaart of bokkenpoot 

Kikkersoep met kokend lood 

Spinnenweb brand okkernoot 

Drink een slok en val dan dood 

Roeren, roeren in de kom 

Heksen dragen neuzen krom 

Draai de lepels tweemaal om 

Dikke trollen slaan op de trom  

Slangenvel en hagedis 

Brobbel, spetter en gesis 

Vinnen van een rotte vis 

Kijk maar snel hoe dit  

Wist je is!  

 

 
Ook in dit nieuwe schooljaar zijn er weer toffe artikels over de activiteiten van de 

leerlingen.  Zo hebben de leerlingen van het 2e leerjaar kennis gemaakt met 

‘Kamishibai’ en is het 4e leerjaar op stap geweest met de fiets in onze gemeente.  In 

het 5e hebben ze geëxperimenteerd tijdens STEM.  Dit en nog veel meer kunnen 

jullie ontdekken in deze editie van het WistJe. 

Veel leesplezier! 

Ellen en Inge  

 redactie WistJe  



Door de ogen van… 
 

Een frisse start 

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

afdeling Heiligstraat open om kennis te komen maken met de nieuwe juf en de 

nieuwe klas. 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. Nieuw is dat de kleuterschool 

gestart is met menggroepen. We spreken enkel nog van jongste kleuters en oudste 

kleuters. Op dit moment zijn er 4 klassen bij de jongste kleuters (2,5- en 3-jarigen) en 

zijn er 5 klassen bij de oudste kleuters (4- en 5-jarigen). De vijfde klas jongste kleuters 

start pas op na de paasvakantie. 

 

Inschrijving geboortejaar 2018 

Op het einde van vorig schooljaar hebt u reeds de 

melding gekregen dat de inschrijvingen voor het 

geboortejaar 2018 anders zullen verlopen.  

Er is een nieuwe wetgeving die bepaalt dat een school 

met een maximumcapaciteit over een digitaal 

aanmeldingsprocedure moet beschikken. De directies 

en betrokken Schepenen van Onderwijs van 

Hemiksem, Schelle en Niel hebben ondertussen al 

goed samengewerkt achter de schermen. Met uitzondering van GO De Parel uit Niel 

zullen er 6 scholen samenwerken om dit digitale platform uit te rollen. De scholen die 

de handen in elkaar hebben geslagen zijn: Sint-Hubertusschool uit Niel; Sint-Lutgardis-

school en GBS De Klim uit Schelle; Zonnekesschool, GBS Het Klaverbos en GBS De 

Regenboog uit Hemiksem. 

De voorrangsregeling voor de broers, zussen en kinderen van het personeel zal 

blijven bestaan. Nieuw is wel dat ook voor de broers en zussen en de kinderen van 

het personeel er een aanmeldingsperiode ingericht wordt. Aansluitend volgt er dan 

een effectieve inschrijvingsperiode. Daarna start dan de aanmeldingsprocedure 

voor alle andere kinderen.  

De broers, zussen en kinderen van het personeel zullen pas kunnen aanmelden na 

de kerstvakantie in januari 2020. De gedetailleerde tijdlijn zal in de loop van het 

eerste trimester bekend gemaakt worden.  

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 18 oktober 2019. (Check de website www.zonnekesschool.be voor de 

meest recente update.) 

 

http://www.zonnekesschool.be/


Kleuterschool 

 

2017 2 

2016 0 

2015 0 

2014 0 

 

Lagere school 

 

2013 1ste leerjaar 0 

2012 2de leerjaar 0 

2011 3de leerjaar 0 

2010 4de leerjaar 8 

2009 5de leerjaar 4 

2008 6de leerjaar 9 

 

Data pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020 

1. De eerste pedagogische studiedag is reeds achter de rug. 

Woensdag 16 oktober 2019. Deze dag stond in het teken 

van het nieuwe leerplan “Zin in Leren, Zin in Leven”. 

2. De tweede pedagogische studiedag zal doorgaan op  

vrijdag 6 maart 2020.  

 

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 € 90,00) 

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! 

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van 

de schoolrekening. We gaan dus niet in op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. De schoolrekening wordt meegegeven met de leerling, ongeacht bij wie de 

leerling op dat moment verblijft. Ouders worden geacht om de schoolrekening zelf 

door te geven aan de andere partner en elkaar hiervan op de hoogte te houden. 

Ouders maken onderling afspraken over het betalen van de schoolrekening. De 

school kan niet ingeschakeld worden bij geschillen tussen ouders hieromtrent. 

 

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 een aantal nieuwe gezichten gestart. 

Zo zijn er op 2 september 15 kleuters en 10 leerlingen die 

voor het eerst onze schoolpoorten zijn binnengewandeld. 

Ook bij de leerkrachten zijn er 2 nagelnieuwe juffen die het 

team komen vergezellen. Zowel de nieuwe leerlingen als 

de leerkrachten verwelkomen we met open armen. 

Juf Laura startte in het tweede leerjaar samen met juf Nicky 

in 2B. Zij vormen een duobaan en zijn samen op weg met 

hun 22 kids. 

Juf Lisa startte in het zesde leerjaar samen met juf Tania in 6A. Juf Lisa neemt op 

dinsdag- en donderdagnamiddag de klas over. 

Daarnaast neemt juf Lisa ook nog uren op uit het lerarenplatform. Zij vormt samen 

met juf Jaimy een team dat de klassen extra zal ondersteunen en indien nodig de 

vervangingen zullen uitvoeren. We geloven dat deze vlinderjuffen een meerwaarde 

zullen zijn binnen onze school. Juf Nathalie zal deze taak opnemen in de 

kleuterschool.  

 

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…  

 

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. 

Zo hebben ze in het verleden de geluidsinstallaties in beide afdelingen aangekocht 

en geplaatst; de groene zone in de afdeling Lindelei mee gesponsord én 

aangelegd; de steprekjes in beide afdelingen geplaatst en hebben ze ook al de 

WiFi-accespoints opgehangen in de hele school. 

Zij hebben de voorbije twee jaren ook de fakkeltocht 2.0 voor hun rekening 

genomen. 

 

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! 



Proefproject speeltijden 

 

Na de herfstvakantie starten we met een proefproject in de afdeling Lindelei. 

We gaan namelijk tot aan de kerstvakantie de duurtijd van onze speeltijden 

aanpassen. Voorgaande schooljaren en ook nu bij de start van dit schooljaar is 

immers gebleken dat de speeltijden in de voormiddag en de namiddag voor een 

groot deel van de leerlingen te kort zijn.   

 

Zo ervaren we dat leerlingen tijdens de speeltijd van 10.10u en 

14.25u niet de tijd nemen om hun fruit op te eten of hun water te 

drinken. Een aantal leerlingen doet er immers te lang over om hun 

stuk fruit op te eten waardoor ze geen tijd meer hebben om echt 

te spelen en zo hun energie niet kwijt kunnen. Hierdoor kunnen ze 

zich tijdens de komende lessen onvoldoende concentreren.  

 

De school is verplicht om een minimumaantal lesminuten in te 

richten. We mogen dus niet zomaar een speeltijd langer laten 

duren zonder de effectieve lesminuten te bewaken. Als team 

hebben we gekozen om deze “extra speelminuten” op het einde 

van de voormiddag én bij de start van de namiddag opnieuw toe 

te voegen. 

 

Concreet betekent dit dat de dagindeling er als volgt zal uitzien voor de afdeling 

Lindelei: 

 8.30u start schooldag 

 10.10u – 10.30u voormiddagspeeltijd 

 12.10u einde voormiddag 

 13.30u start namiddag 

 14.20u – 14.40u namiddagspeeltijd 

 15.30u einde schooldag 

 

De voor- en namiddagspeeltijd wordt telkens verlengd met 5 minuten. De 

middagspeeltijd wordt ingekort met 10 minuten. 

Dit heeft tot gevolg dat onze afdeling Lindelei 5 minuten later eindigt dan de 

afdeling Heiligstraat op de middag, maar ook 5 minuten vroeger start in de 

namiddag. Heeft u dus kinderen in beide afdelingen, haal dan eerst de leerlingen af 

in de afdeling Heiligstraat. U heeft dan nog voldoende tijd om uw zoon of dochter af 

te halen in de afdeling Lindelei. Wanneer u ’s middags uw kinderen opnieuw op 

school afzet, dient u er wel rekening mee te houden dat de afdeling Lindelei 5 

minuten vroeger begint t.o.v. de afdeling Heiligstraat. 
 

De reden dat de uren in de afdeling Heiligstraat niet wijzigen is doordat de kleuters 

hun fruit reeds voor de speeltijd eten onder toezicht van hun klasleerkracht. Zij 

hebben zo voldoende tijd om te spelen. 

 

Net voor de kerstvakantie zal dit geëvalueerd worden. Indien dit beter is zal dit 

bestendigd worden na de kerstvakantie. Indien dit toch niet het verhoopte resultaat 

brengt dan zal dit opnieuw bijgestuurd worden. 

Wordt vervolgd… 

 

 



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.  

 

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

verder kan uitgroeien tot fijne, stralende personen.  

  
Guy Vloeberghs 

Directeur 

 

 



   HERFST WOORDJE VAN DE OUDERRAAD  

     

2 maanden zijn al voorbij gevlogen 

Het nieuwe schooljaar lijkt nog maar net begonnen, en we zijn 

al 2 maanden ver. Ook met de ouderraad hebben we al enkele 

activiteiten achter de rug.   

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. 

Ondertussen hebben de kinderen ook al hun brief meegekregen voor onze jaarlijkse 

wafelverkoop. Met jullie hulp proberen we ook dit jaar weer zoveel mogelijk wafels te 

verkopen om met het ingezamelde geld de school verder te ondersteunen in de aankoop 

van ICT materiaal zodat onze kinderen op school over het juiste materiaal beschikken. 

Nieuw dit jaar is dat je ook via de website van de school je wafels online kan bestellen. Op 

de website van de school vind je een nieuwsbericht met de nodige informatie.  

Wanneer alle wafeltjes uitgedeeld ( en opgegeten) zijn, beginnen we aan onze volgende 

activiteit : de fakkeltocht. Dit jaar verwelkomen we jullie op vrijdag 13 december in de 

Heiligstraat om 18u. Meer info volgt nog in een volgende communicatie. 

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! 

Ook als je met vragen, opmerkingen of ideeën zit, mag je ons gerust contacteren! 

Voor nu alvast een deugddoende herfstvakantie, en tot snel! 

Tom Germijns,  

voorzitter ouderraad.   

mailto:ouderraad@zonnekesschool.be


Het „LEESVROUWTJE“ op bezoek in de Zonnekesschool 

 
Naar aanleiding van onze Grote Zomer-leeswedstrijd, kwam het leesvrouwtje nog eens op 

bezoek in de Heiligstraat…  Ze had te horen gekregen van de vele binnengekomen kleurplaten 

van „Villa Leesplezier“…  In hun huisjes 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. 

 

Het leesvrouwtje kwam dus ook voor de trekking van onze super (voor)lezers van afgelopen 

zomer.  Die moesten echt wel in de „Boekjes“ euh…  „Bloemetjes“ gezet worden. 

Telkens liet ons leesvrouwtje haar letterparaplu in het rond draaien, zo kwam er telkens een 

tekening van „Villa Leesplezier“ uitgevallen…  Zo werden er drie winnaars willekeurig 

getrokken.  Proficiat aan de drie gelukkigen!!! 
 

 

LARS uit de Konijnenklas 

 

Hierbij willen we graag ook alle ouders bedanken voor het talrijke (voor)lezen te stimuleren 

en motiveren!!!  Voorlezen of lezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van 

kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere 

taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden 

voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. 

 

Nog een tip van de bib: 
 

Er zijn ook dit schooljaar op woensdagnamiddag in de bib geregeld voorleessessies voor  

Kinderen van 3 tot 7 jaar.  Komen jullie ook eens luisteren naar de verhalenparade??? 
 



ROSALI van het eerste leerjaar 

 

   PROFICIAT!!! 

 

 

 

EMIL van de Kasteelklas 



 

 

  

 

 

 

 

  

De helden van het zomerlezen 
Omdat lezen … 

…  zo belangrijk is voor de taalontwikkeling, de concentratie, het 

leervermogen van kinderen...  

… gewoon ontspannend en plezierig kan zijn... 

… je blik op de wereld vergroot … 

doen we op school elke dag aan kwartierlezen. 

& 

vragen we ook om dit thuis te doen – en zeker tijdens de 

zomervakantie ! 

 

Alle kinderen werden dus uitgenodigd om aan het 

ZOMERlezen mee te doen. 

En meer dan 100 kinderen hebben effectief ook hun ‘villa 

leesplezier’ na de vakantie ingediend. 

Meer dan 100 winnaars dus, want zij wonnen allemaal aan 

leesvaardigheid ! 

 

 



 

 

Als motivatie trokken onschuldige kinderhanden ook nog enkele gelukkigen 

 per leerjaar … 

 

 

Dikke proficiat aan ALLE leeshelden !!  

Doe jij volgende keer ook weer mee?  

 

 



Deze mooie kleurplaat mag je helemaal inkleuren! 



De kamishibai 
Kamishibai is een verteltechniek uit Japan, waarbij een verhaal verteld wordt met behulp van 

afbeeldingen, die één voor één getoond worden in een kastje dat lijkt op onze poppenkast. Kamishibai 

betekent 'papieren theater'. 

De kinderen van het tweede leerjaar hebben enkele mooie verhalen gehoord en bekeken met een 

kamishibai. Nadien zijn ze zelf aan de slag gegaan om hun eigen prenten te ontwerpen aan de hand 

van een verhaal. Tot slot mochten ze hun eigen verhaal aanschouwen. Kijk en bewonder de prachtige 

resultaten… 

2C 

      

        

2A 

   



   

2B 

   

   



 



 

De ouderraad helpt de school om jaarlijks  nieuwe projecten uit te werken en te 

ondersteunen.  Dankzij de wafelslag van vorig jaar heeft de kleuterschool een 

budget gekregen.  

Aansluitend aan het project “ verkeersveilige schoolomgeving” hebben we gekozen 

om de kinderen al reeds op de speelplaats voor te bereiden.  Er zijn nieuwe fietsen 

en steppen aangekocht eveneens een verkeerspark.  

            

                                    

Daarnaast kunnen we bouwen met reuze grote blokken.  

                                      



             

Rivierstenen, vrachtwagens en ballen maakt het spelen op de speelplaats nog 

leuker.  

      

                                       

 

 

In de loop van het schooljaar zal u de nieuwe banners, gemaakt door de kinderen, 

op de schoolpoort ontdekken.   

Dankjewel dus aan de ouderraad om mee de schouders onder alle projecten te 

zetten en natuurlijk ook aan jullie allemaal voor het kopen van wafeltjes!  



Hier volgen enkele indrukken van de kleuters uit de zee,-kasteel,-bos,-circus en 

toverklas: “Bouwen met de blokken.” 

Bouwen 

Cool 

Leuk 

Gekleurde blokken 

Toren 

Samenwerken 

Samenspelen 

Robot 

Leeuw 

Skatepark  

FANTASIE 

Hoog en laag 

Omvallen 

Super! 

 

Er waren zoveel ballen op het dak  

maar nu hebben we er terug!! 

We spelen graag met de ballenspuwer, 

voetballen graag en willen goals maken! 

Maar ook volleybal vinden we leuk omdat we 

nu meer ballen hebben, kunnen we meer  

sporten doen! 

 

Onze kleuters zeiden spontaan: 

 

“We willen graag een dikke knuffel geven aan de ouderraad!! 

Dankjewel, alsjeblieft!”  

“Dank u voor de fietsjes!” 

“Dank u voor de blokken, we konden een mooie toren maken!                                                                                                                                                                                                                     

         



Pompoen recepten: lekker én gezond 
 

 

De pompoen is natuurlijk hét symbool van Halloween. En toevallig 

worden ze precies op tijd geoogst. In de maand voor Halloween kan 

je dan ook overal pompoenen scoren. Doe maar eens een rondje 

platteland 😉 . Naast griezelig (als je hem een beetje goed uitsnijd 

😉 ) is pompoen ook nog een hele gezonde groente. En zo sla je dus 3 

vliegen in een klap: pompoen levert een leuke decoratie op, smaakt 

fantastisch én is supergezond. Benieuwd welke pompoen recepten je 

allemaal kan maken? Wij hebben er een paar voor je op een rijtje 

gezet! 
 

 

 

Pompoen frietjes 

 

Decoratief en angstaanjagend lekker.. 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd een stuk vruchtvlees, dat nog 

stevig is in dunne plakjes. Besprenkel ze met wat olie, zeezout en kruiden, 

bijvoorbeeld oregano. Dan op 200 graden 10 minuutjes in de oven en 

tussentijds een keer draaien. Mocht de pompoen nog hard zijn na 10 

minuten, dan de baktijd even verlengen. 

 

Ga je toch liever voor een soepje? Probeer dan eens, in plaats van de oude 

vertrouwde pompoensoep, onderstaande variant. Succes verzekerd met deze 

pompoen recepten 😉 . 

  

 

 

https://www.mamsatwork.nl/pompoen-gezond-5x/


 

Linzen pompoensoep 

 

Als jij ook een Halloweentocht maakt met de kinderen, dan doe je er 

verstandig aan om de pompoen te gebruiken voor een heerlijke 

maaltijdsoep, voordat je vertrekt! Daarom hier een extra recept, een 

verrassende, vullende maaltijdsoep! 

 

Voor 4 personen: 

 

Maak een bouillon van 2 theelepels bouillonpoeder en 1 liter water.  

Kook hierin 250 gram rode linzen in twintig minuten gaar. Maak 

ondertussen 1 kilo pompoen schoon en snij deze in grote stukken. Snijd 

tevens 1 winterwortel, 2 uien en 1 prei in stukjes. Voeg de groenten 

tezamen met 1 eetlepel kerrie, een mespuntje peper en een takje 

majoraan toe en laat de soep in 10 minuten gaar worden. Pureer de soep 

indien nodig met een staafmixer. Serveer de soep met 1 geroosterde 

volkoren snee brood per persoon. 
 

 



4e leerjaar op fietsuitstap in Hemiksem 
 
 

De leerlingen van het 4e leerjaar 
zijn met de fiets op uitstap 
geweest in Hemiksem. Ze zijn 
naar verschillende plaatsen 
gereden waar ze van hun juffen 
en meester meer uitleg kregen 
over Hemiksem.  
 
Na de middag stond er een 
bezoek aan het gemeentehuis 
en het Heemmuseum op de 
agenda. 

In het gemeentehuis stond de burgemeester hen te woord en mochten ze hem 
ook vragen stellen.  
Hieronder leest u de ervaringen van enkele leerlingen. 
 
 
De fiets uitstap was mega leuk. We hebben veel bijgeleerd . 
Bevoordeeld dat vroeger op de vliet booten vaarden . 
We zijn naar de brandweer geweest en naar de burgemeester . 
Beter kon deze dag niet worden. 
 
Jannemien 4A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We zijn naar de vliet geweest ik wist niet dat er nu een straat is 
Het museum was tof vooral in de klas van vroeger. 
Met de burgemeester was heel cool en leuk. 
Ik wist niet dat de molen in brand heeft gestaan. 
En dat was super tof en cool. 
Misschien kun je ook eens gaan kijken. 
 
Joske 4A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fietsuitstap was leuk en we zijn naar de schelde geweest en ook langs de 
vliet .En we mochten ook bij de burgemeester + de brandweer 
Langskomen .En ik heb veel bijgeleert. ☺ 
 
Pieter 4A   
 
 
 
 

        
 



     
De fiets uitstap was te gek 
We hebben veel dingen bij geleerd. 
De burgemeester heeft al onze 
vragen beantwoord. 
Beter kon deze dag echt niet! 
☺☺☺☺☺ 
 
xxx Sara 4a  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
☺  We  zijn  op  fietstocht  door  Hemiksem  
geweest.  We  hebben  veel  geleert over 
hemiksem.  We zijn naar de brandweer geweest . Daarna naar het  
heemmuseum en daarna zijn we naar de burgemeester we hadden veel vragen 
voor hem .    
 
groetjes Xanne  
 
 



STEM in het vijfde leerjaar 

Experimenteertijd met Ava en Trix 

 
 

   

Het zout en de peper raakte door 

elkaar. Kunnen we het terug scheiden?  

Je mag de volgende materialen 

gebruiken:  een ballon, glas water, filter, 

leeg glas, muts, popcorn, pincet, lepel, 

bord 

Vind jij de oplossing?  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit5eDKsObkAhUIaFAKHe-UBXcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ewi-vlaanderen.be%2Fnieuws%2Fvlaamse-werkgevers-willen-investeren-stem-opleidingen&psig=AOvVaw0kq3OlwG8BWWwUAk_MEgc3&ust=1569308671623504
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFzuyQsubkAhUQbVAKHW3oBVwQjRx6BAgBEAQ&url=https://apk.tools/details-ava-trix-apk/&psig=AOvVaw2a9eBIzljGP0aMKvrY8_V2&ust=1569309040418604


 



Lekkere Halloweenreceptjes 
  

#1. MUMMIE KNAKWORSTEN 

 

Maak lange slierten van je bladerdeeg en wikkel deze om de 

knakworsten heen, net als een mummie! Zorg ervoor dat er nog genoeg 

knakworst zichtbaar is voor het gezichtje. Maak twee kleine bolletjes van 

bladerdeeg voor de oogjes. Nu ongeveer voor 10 minuten in een 

voorverwarmde oven (200 graden) en je mummies zijn af! Nog leuker: je 

mummies met ‘bloed’ besmeren (Ketchup). 

 

 

 

 

#2. SPIDER DONUTS 

 

Haal mini chocolade donuts in huis, want hier kan je enge spinnen van 

maken! Gebruik pretzels voor de pootjes en gekleurde M&M’s voor de 

ogen. Plak de ogen met glazuur op de donuts. Met eetbare stiften kan je 

op de M&M’s nog eventueel zwarte stipjes zetten. Tadaaa, je creepy 

donuts zijn af! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



#3. BROODJE VINGER 

 

 

Ook voor dit enge recept heb je 

knakworsten nodig, maar ook 

langwerpige zachte broodjes. Aan de 

bovenkant van de knakworst haal je een 

stukje weg, zodat het net een nagel lijkt. 

Het broodje in en nog wat ketchup erbij 

en je hebt een heerlijk broodje vinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4. OREO SPINNEN 

 

Spinnen zijn gewoon griezelig, dus vandaar nog een creepy spinnen 

recept. Maar, wel met yummy Oreo’s! Daarnaast heb je ook nog 

dropslierten nodig en M&M’s voor de ogen. Van de dropslierten maak je 

pootjes en die maak je vast aan de binnenkant van de Oreo. Met glazuur 

maak je de M&M’s vast, zodat de spinnen weer enge oogjes hebben. 

Tip: maak een spinnenweb waar je de koekjes in kan zetten! 

 

                        

  



 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel, sneller, snelst! 

Een dikke proficiat aan alle lopers van de Zonnekesschool! 

Jullie hebben de lekkere frietjes en mooie medaille dubbel 

en dik verdiend! 

Meester Laurens en meester Maarten 

 



Geef deze vampierenfamilie een mooi kleurtje! 
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