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VOORWOORD
Beste ouders, opvoeders en sympathisanten,
Het mondmasker even af; stilte op school. Maar niet getreurd… De lichtjes
van de kerstboom zorgen voor sfeer.
Wanneer u dit leest, zijn Kerstmis en Nieuwjaar al even achter de rug.
2020, dat speciale jaar -met zo weinig mogelijk bubbels- hebben we achter
ons gelaten. En misschien zijn we stiekem wel blij dat dit ‘gekke’ jaar,
gedwarsboomd door corona, voorbij is. Ik hoop van harte dat de donkere tijd
van de laatste maanden ook een tijd was van magie en dankbaarheid, warmte,
gezelligheid en hoop. We zullen het dit schooljaar alvast nog extra
gezellig maken in de klas.
Ook voor mij is dit jaar een bijzonder jaar, een nieuw avontuur in de
Vinderij. Ik leerde intussen een heel fijn team van hardwerkende en
steeds-paraat staande collega’s kennen. Ik leerde heel enthousiaste jongens
en meisjes kennen, die zich zo goed als mogelijk weten aan te passen aan de
vele maatschappelijke veranderingen. Top hoor, zoals ze dit doen!
We kozen op het einde van vorig schooljaar zonder het goed te beseffen dan
ook een passend jaarthema “Op avontuur in de natuur”. Want –ondanks
covid-19- mogen we dat nog steeds doen; bewegen in de natuur, de ezeltjes
verzorgen, samen fietsen, buiten sporten, een kerstwandeling in plaats van
een kerstviering,… We genieten samen en toch een beetje apart van deze
aangepaste activiteiten.
Maar we vergeten natuurlijk niet om intussen ook te werken aan het lezen,
schrijven, spreken, rekenen of ook aan de zelfredzaamheid, het
zelfvertrouwen, de motoriek,… We maken van elke uitdaging een speciaal
avontuur. Elke dag opnieuw!
En ja, in tijden van corona is alles nog meer dan anders digitaal. Dit
krantje gaat even tegen deze trend is. Nog even een papiertje, een papieren
bundeltje om jullie mee te nemen in het avontuurlijke leven van de
Vinderij, met een blik op het onderwijzen van de voorbije weken; met een
blik op het leven van onze kinderen hier op school. We hopen dat we jullie
met deze sfeerbeelden even kunnen meenemen in onze avontuurlijke tocht met
jullie kinderen.
Ik wens u alvast veel lees- en kijkplezier en misschien al wat laat, maar
toch nog fonkelend 2021.
Juf Lies,
Directie
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NIEUW JAARTHEMA: ‘OP AVONTUUR IN DE NATUUR!’
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Meester Helmut neemt afscheid…
Onze verslaggevers Lotte en Hailey uit de Araklas
hadden een aantal vragen voor Meester Helmut. Ze
wilden graag weten hoe het met hem ging en ze
belden hem op via Google Meet. Het interview kan je
hieronder lezen. Zijn jullie ook benieuwd hoe het
gaat met onze oud-directeur?

Dag meester Helmut, hoe gaat het met jou?
Ik ben blij dat ik jullie nog eens zie. Het gaat goed met
mij, maar een beetje anders door corona. Ik was het gewoon
om heel veel mensen rondom mij te hebben en nu zit ik
thuis te werken aan mijn bureau. Dat is een groot
verschil.

Welk werk doe je nu eigenlijk en is dat werk
leuk?
Ik ben nu inspecteur, dat wil zeggen dat ik met 2
andere collega’s naar verschillende scholen ga en
dat we gaan praten met de directeur, de juffen en
meesters, leerlingen en dat we nagaan of iedereen
het goed doet. Ik vind het leuk om in heel
Vlaanderen in alle scholen te komen en te gaan
helpen om het nog beter te maken voor de
leerlingen. Alleen is het nu jammer, met corona, dat ik altijd thuis moet
blijven. Ik had heel graag Vlaanderen rondgereden, maar ik zit aan mijn
computer thuis en probeer er wel het beste van te maken. Soms zegt de
minister dat we iets moeten doen en dan moet ik wat studeren en artikels
schrijven.

Heb je soms heimwee naar de Vinderij? Mis je ons? Wil je
niet graag bij ons terugkomen?
Daar moet ik niet zo lang over nadenken. Ik mis alles en
ik mis iedereen. Ik wist dat toen ik de beslissing nam om
geen directeur meer te zijn: Potverdorie, ik ga ze toch
allemaal heel erg missen! Maar er zijn nu natuurlijk ook
wel leuke dingen die ik mag doen.
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Als directeur was ik heel heel graag bij jullie allemaal.
Door corona is dat nu toch nog wat extra lastig. Ik had
gedacht eens tijdens de verjaardagsshow langs te komen of
eens mee te komen wandelen of met jullie een pannenkoek te
eten, maar dat mag allemaal niet nu. Ik hoop stilletjes
jullie op het schoolverlatersfeest nog eens te zien.
Terugkomen? Als directeur ga ik nu niet echt kunnen
terugkomen hé. Ik ben er zeker van dat directeur Lies jullie
ook heel graag ziet en ook leuke dingen met jullie doet.
Wat zijn je leukste herinneringen aan de Vinderij?
Er zijn er veel hoor! Wat ik altijd heel erg leuk
vond, was gekke dingen doen in de verjaardagsshow,
verhalen verzinnen of me gek verkleden, samen met
jullie lachen. Ik heb ook mooie herinneringen aan de
vieringen met juf Rita en de feesten voor de
schoolverlaters die we samen mochten doen. De
allergrappigste herinnering, dat is al jaren geleden…
Toen ik verkleed was als burgemeester van Beieren, had
ik een korte broek aan en een Tirolerpakje met een
kussen als dikke buik en een gek hoedje op mijn hoofd.
De politie kwam naar de school en wou de directeur
spreken. Toen moest ik naar de politiewagen gaan. Ze
vroegen:
Wie
is
hier
eigenlijk de baas? Het was
wat gek dat ik dat was! Daar
hebben we nadien toch hard om gelachen. Er zijn
daarnaast nog heel veel mooie momenten geweest. De
laatste dag was ook een heel mooie dag: jullie
allemaal samen zien, dat liedje horen, dat heeft
me echt wel geraakt. Die namiddag, toen jullie
allemaal naar huis waren gegaan, ben ik in mijn
eentje de ganse school rond gegaan en heb ik de
deuren van alle lokalen eens opengemaakt. Het was
een manier om afscheid te nemen van een plaats
waar ik heel graag geweest ben. Ik hoop dat het
verder nog heel goed gaat met jullie, met alle
leerlingen, ouders en alle juffen en meesters.
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Heb je nog een boodschap voor de leerlingen en hun ouders, voor de juffen
en meesters?
Blijf goed voor elkaar zorgen op de Vinderij! Voor de leerlingen: niet te
veel ruzie maken hé! Voor leerlingen en ouders: dat jullie fier mogen zijn
op jezelf. Het feit dat je naar een speciale school gaat en bijkomende hulp
nodig hebt, is niets om beschaamd over te zijn. Je moet steeds in jezelf
blijven geloven. Als ik oud-leerlingen terug zie na enkele jaren, zijn dat
meestal gelukkige jongeren. Dat vind ik heel belangrijk. Voor de juffen en
meesters: dat ze zo slim en zo enthousiast blijven zoals ik hen gekend heb,
dat ze elke dag tevreden naar school mogen komen en ‘s avonds ook tevreden
weer naar huis kunnen gaan. Dat ze goed de energie blijven verdelen tussen
goed voor jullie zorgen op school en het gezin thuis. Dat zijn mijn wensen.
Dankjewel Meester Helmut!
Heel veel succes en we hopen je gauw eens terug te zien.
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Juf Lies stelt zich graag even voor…
Hallo,
Ik ben juf Lies, directie van de school. Sommige kindjes kunnen dat woord
moeilijk onthouden en zeggen dan wel eens ‘de baas’ van de school. Maar ik
hou er meer van om samen te denken, te werken; om kleine en grote mensen
enthousiast te maken en samen iets moois te maken. Mijn jeugdbewegingsjaren
als lid en leiding in de scouts hebben daar zeker toe bijgedragen.
Ik ben intussen op tram 4 gesprongen zoals ze
dat zeggen (40 jaar dus) en woon met 3
schatten van kinderen en een lieve echtgenoot
in de stad met de grootste -maar zeker niet
de mooiste - markt!

Bij ons thuis vind je ook nog drie
kippen met rare namen (Spolei, Kalei
en Kotkedei) en een poes Floki. Ah
ja, sinds de grote vakantie is er
nog een kleine poes Olaf bijgekomen
die achtergelaten was. Dat poesje is nog een beetje wild en racet soms door
het huis; niet altijd even leuk, maar veel leven in huis, dat zeker wel.

Volleybal spelen, tennissen, buiten
zijn (in de tuin werken, wandelen of
nog beter een dropping), skiën en
reizen (wandelen in de bergen of een
citytrip met vriendinnen of kamperen
of…) kunnen me het meest plezieren.
Maar ook andere sporten met een klein
balletje of pluimpje, doe ik heel
graag. Als kind en tiener heb ik jaren gebadmintond, tot ik het pluimpje
een beetje beu gezien was, maar nu komt de kriebel wel eens terug…
En hoewel Covid zorgt voor staycation, hou ik er nu ook van om met vrienden
te gaan wandelen, genieten van de zonsondergang en af te sluiten aan het
kampvuur.
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Niets gezelliger dan het vuur op te bouwen (of zoals vroeger bij de scouts
samen een groot kampvuur bouwen), het vuur een beetje aan te porren met een
stok en dan…fonkelen die vonken! Op de achtergrond mag zeker een muziekje
van Pearl Jam, Eels of Nick Cave opstaan.
Geef bij het vuurtje en de muziek nog een
tent bij en je komt bij mijn favoriete
vakantie. Een tent, een bos, de zon… in die
plaatsjes waar je dat vindt, kan je mij en
ons gezinnetje wel vinden. Hoewel ik ook wel
al terug droom van een trektocht door de
bergen van hut naar hut of ook wel van een
grote verre reis… Peru of Bolivia staan al
lang nog op mijn verlanglijstje. Eerst nog
wat wachten tot de kinderen wat groter zijn en tot het spaarvarken ook
terug wat meer gevuld is.
Als je houdt van de zon, dan kom je ook wel
eens in Italië terecht. En daar kan ik mijn
maagje
altijd vullen. Verse spaghetti,
lasagne
met
spinazie, een zelfgemaakte
pizza,…
En natuurlijk niet vergeten:
eindigen met een Italiaans ijsje. Hmm…. Maar
ook Belgische kost zoals asperges met eitjes
en zalm vind ik super lekker.
Weet je… ik vind het alleen veel leuker om het te mogen opeten en het niet
zelf te moeten koken. Maar ja,… dat gaat helaas niet elke dag, hé!
Veel groetjes, juf Lies

HA HA HA
De meester geeft natuurkundeles. “Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt
iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?” Mark: “De zomervakantie duurt
acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!”
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WELKOM OP DE VINDERIJ - NIEUWE COLLEGA’S

HA HA HA
Twee slakken zijn aan het
wandelen. 'Doei, ik ga hier
oversteken', zegt de één. Zegt
de andere: 'Nee, niet doen!
Morgen komt de bus!'

11

12

HA HA HA
Er zaten eens 2 vogeltjes in een
nestje. De ene zegt tegen de
andere: lekker windje hé! De andere
zegt: ja zal ik er nog eentje
laten?!
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HAHAHA
Er staan twaalf koeien onder één
paraplu maar ze worden niet nat. Hoe
kan dat?
Het regent niet!
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STARTVIERING : OP AVONTUUR IN DE NATUUR!

Op dinsdag 27 oktober trokken alle klassen van de gele en rode parel naar het
Bospark om het nieuwe jaarthema én onze nieuwe kinderen in te wijden. Normaal
gezien gaat deze activiteit door in de refter, maar omwille van corona kon
dat niet dit jaar. Dus trokken we in onze bubbel naar buiten! Aan de hand van
6 opdrachten konden de kinderen bloemen verdienen waarmee ze hun lege
honingpot vulden. Op het einde van de wandeling konden de klassen hun volle
pot ruilen voor een lekkere koek met honing. De bloemen strooiden we rond
onze troostbomen op de speelplaats. Zo brachten we eer aan alle mensen uit
onze familie die gestorven zijn, maar die we nog heel erg missen.
Een speciale dank aan de 6 studenten van HoGent die een ganse dag de kou
trotseerden om onze kinderen een leuk avontuur in de natuur te laten beleven
!
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EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2020
Een tweede maal werd het uitgesteld, maar op zaterdag 19
september kon het feest eindelijk doorgaan !
18 kinderen van Vinderij 2 deden hun Vormsel : Otis, Eliana,
Julian, Iluna, Stijn, Tristan, Silvi, Imke, Jani, Jens, Kyra,
Lieselot, Emily, Siebe, Yalenka, Hailey, Kymani en Dimitri
7 kinderen van Vinderij 2 deden hun Eerste Communie : Jens,
Michalina, Nette, Kamiel, Lana, Lotte en Kiana.
Omdat we moesten rekening houden met de corona-maatregelen was
de viering iets korter en de kerk wat minder bevolkt. Maar aan
het gezicht van de kinderen kon je dat niet merken.
Ze
voelden zich opperbest in dat warme Nest XL waarin ze die dag
werden opgenomen !
Proficiat aan alle kinderen en hun families !
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REGEN IN DE KIKKERKLAS.
Als we buiten kijken door het raam zien we een fijne
herfstzon die haar laatste warmte geeft.
Niet het weer dat we vandaag willen want we spelen –
werken en knutselen rond het thema “ De regen “.
Dus … brengen we de regenbuien maar naar de klas.

Met verschillende regenmakers luisteren we naar de geluiden van de regen,
soms was het heel erg schrikken van de wilde stortbuien.
Door kleine spuitjes te gebruiken maken de juffen regendruppels op de
handen van de kinderen en soms een druppeltje op de neus.

Na wat oefenen op tafel mochten de kinderen ervoor zorgen dat de
regendruppels dansten op de vensters.
Met spuitjes maken we druppels op de vensters en we genieten van het
visueel aspect.
Zeg nu eerlijk …. Is de regen niet super leuk?
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THEMAWERKING DUIZENDPOOTKLAS : BOEKEN.
In de duizendpootklas zijn de kinderen heel enthousiast als
er een verhaal verteld wordt. Ze spelen dit graag na met een
handpop of verkleden zich in een personage.
Ook ontstaat bij de meeste kinderen de interesse om letters
en woorden te herkennen (al dan niet uit hun eigen naam).
Daarom werkten we het thema boeken uit.

In de leeshoek en in de grote zetel is het ook heerlijk om een groot boek
te ‘lezen’ We zochten met een vergrootglas naar details of tekenden vlaggen
uit de hele wereld over, uit het landenboek.

De Kamishibai (verteltheater) werd boven gehaald en juf Kalani vertelde het
verhaal van Eefje Donkerblauw. Daarna werd het raad- en zoekspel van blauwe
voorwerpen gespeeld.
Ook gingen we in scheerschuim figuren tekenen uit een boek. Zo creëren we
onze eigen droomwereld. Fantasie blijft een fantastisch medium om de
kinderen te boeien.Geniet maar mee van deze themawerking.
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Met de Krokodillen snuisteren in de schoolbibliotheek.
Op school hebben we een prachtige bibliotheek! Deze is ingericht door
vrijwilligster Hilde en zij voorziet leuke thema's, heeft de
boeken geordend en heeft het daar vooral heel gezellig
gemaakt!
Af en toe gaan we hier op vrijdagochtend naar toe, samen met
juf Carita. De kinderen mogen een boekje kiezen en nestelen
zich in de troon, op een bankje of in de zitzak.
De kinderen zijn op dit moment vrij om te kiezen hoe ze in hun boek willen
kijken. Soms heeft iemand nood om even alleen te genieten van het boek,
maar de meesten genieten het allermeeste van samen met de juf in een boek
te kijken. Het is fantastisch om te zien naar welke boeken iedereen grijpt!
De ene keer is het een aanwijsboek waarbij we nieuwe woordenschat ontdekken
of een prentenboek waar we samen een verhaal verzinnen! Luisteren naar een
voorleesverhaal vindt iedereen ook altijd super. We hebben zelfs al eens
een liedjesboek gehad, de hele klas zat dan vrolijk mee te zingen!
Het bibmoment is altijd een warm, knus moment om tot rust te komen en te
genieten van taal!

HA HA HA
Wat is het verschil tussen een paard en een ezel?
Antwoord: een paard staat in de wei en een ezel d
 at

ben jij!
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Feest in de vissenklas…
… is de grote verjaardagskoffer klaar zetten
… is kleurrijke slingers ophangen
… is met de ganse klas zingen uit volle borst
… is de zelfgemaakte medaille dragen
… is het geschenkje vol spanning openen
… is de leuke verjaardagskaart lezen
… is op de mooie versierde feeststoel zitten
… is vertellen over ‘vroeger’ met
meegebracht fotoboek/knuffel
… is trakteren met iets zoets of zouts
… is santé zeggen met kinderchampagne
… is luisteren naar lievelingsmuziek
… is leuke kringspelletjes doen
… is lekker verwend worden
… is gezellig samenzijn met de klasvrienden,
meester & juf
… is gewoon PLEZANT … De max !
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Het Huis en de Tuin van Kina met de
lieveheersbeestjesklas
Op avontuur in de natuur!
Het is ons jaarthema en daar
kunnen
we
als
‘lieveheersbeestjes’-klas
alleen
blij om zijn!

maar

We
trokken
bij
de
start
van
het
schooljaar er meteen een dagje op uit.
In het Huis van Kina leerde onze gids ons
de wondere wereld van de kriebelbeestjes
kennen.
We 
zagen… glimmende kevers en
prachtige
vlinders
in
de
mooiste kleuren.
We 
ontdekten… dat ze met hun
voelsprieten smaken, ruiken en
voelen.
We 
zochten… tussen takken en
blaadjes en vonden insecten
terug
die
zich
heel
goed
gecamoufleerd hadden.

We 
leerden… 
dat insecten niet 2, maar wel
4 vleugels hebben.
Kortom, we dompelden ons helemaal onder in
de
boeiende
insectenwereld!
Na
een
tussenstop in de speeltuin, ging het er in
de Tuin van Kina heel wat levendiger aan
toe.
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We
lieten
allemaal
heel
stoer
een
wandelende tak over ons hand lopen, zagen
vogelspinnen van dichtbij, we raakten
helemaal betoverd door het leven in een
bijenkast
en
gingen
zelf
als
lieveheersbeestje op wieltjes op pad om
bladluizen te vangen.

Het was een fijne, leerrijke dag.

Na afloop in de klas, konden we er maar niet genoeg van
krijgen. We knutselden ons lievelings kriebeldier en maakten
zo onze eigen mini-tentoonstelling. Knap werk hé!?
Kriebelige groetjes van de lieveheersbeestjes,
Elizan, Kiana, Elmedin, Necmiye, Agmedin, Lotte en Gaely
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De Sint op bezoek in de Vinderij!
De eerste week van december was het heel spannend op onze
school. We kregen boodschappen van Sint en Piet en ontdekten
dat Piet reeds een bezoekje was komen brengen aan onze school.

Samen
met
alle
leerlingen
gingen we aan de slag om
vlaggen
en
tekeningen
te
versieren, we namen ook gekke
foto’s en dachten na over onze
talenten. Hierdoor hoopten we
dat Sint en Piet onze school
ook in deze gekke tijden een
bezoekje konden brengen.

En oohja…. vrijdag 4 december was het
eindelijk zover. ‘s Ochtends werden in
verschillende
klassen
leuke
pakjes
ontdekt. We werden ook getrakteerd op
een leuke verjaardagsshow met Helle en
Muuti toen plotseling ook Sint en Piet
mee kwamen genieten.

Slecht
weer
vandaag kon er
jammer
genoeg
niet bijzijn en
ook het trainen van de ezel verliep
moeizaam. Toch deden Sint en Piet er
alles aan om op onze school aanwezig
te kunnen zijn. We zongen mooie
liedjes en kregen allemaal een zakje
vol lekkers cadeau.

Het werd een echte topdag!
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DE KONIJNTJESKLAS OP STAP NAAR DE BOERDERIJ

Koeien eten geven …
Wat smullen ze daarvan!

Wie wil een ritje in de kruiwagen?

Met z’n allen meerijden in de
grote kar achter de tractor… Dat
kriebelt in mijn buik!

Dankjewel pépé en oma van Nell!
Wij hadden een super leuke dag op
jullie boerderij!
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Kinderrechten vieren hun verjaardag en de
kameleonklas deed mee!
Stad Lokeren maakte ten gevolge van de dag van de
Kinderrechten een zoektocht.
Wij maakten er een heuse fietstocht van.
Op verschillende plaatsen in Lokeren zagen we raamtekeningen,
deze moesten we koppelen aan het juiste kinderrecht.
Aan deze zoektocht was een wedstrijd verbonden.
Uit alle deelnemers werden enkele winnaars getrokken.
Ook in de kameleonklas was er een winnaar: Iluna kreeg enkele
gadgets en voor de klas hadden we het boek “Recht op geluk”, in
verband met kinderrechten, gewonnen. Zo waren we allemaal een
beetje winnaar!
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Een blik achter de schermen van de ara-klas
In de ara eindklas werd er heel veel geleerd de
afgelopen maanden.

Er werd regelmatig een ‘Grej
of the day’ meegegeven. De
leerlingen gingen met een
tip naar huis en gingen op
zoek naar een oplossing. We
leerden over het atomium, de
blauwe vinvis, uitgestorven
dieren, ...
We leerden ook zelf informatie opzoeken en wat we leerden
legden we uit aan klasgenootjes.
We maakten een uitstap naar
kerkhof en naar het bospark.

het

Af en toe maakten we ook zelf iets.
Zo maakten we een ninja ster, onze
eigen knikkerbaan van papier en
lekkere kersthapjes!

27

Chocoladecake, mmm!
Wat hebben we nodig?
5 eieren
250 gr zelfrijzende bloem
250 gr boter
250 gr suiker
1 zakje vanillesuiker
nesquick
taartvorm
mixer
Hoe gaan we te werk?
Oven opwarmen op 175°C
Taartvorm insmeren met boter en een beetje bloem in
doen.
Boter smelten in een pannetje.
We splitsen de 5 eieren.
Eiwit doen we in een apart potje en kloppen we tot
schuim met de mixer.
Dooiers samen met de suiker, vanillesuiker en de boter
goed mengen en onder elkaar roeren.
Zelfrijzende bloem zeven en bij het mengsel doen.
Alles goed onder elkaar mengen, mag met de mixer op een
matige stand.
Daarna mengen we het geklopt eiwit onder het mengsel
met een spatel.

We doen de helft van het deeg in onze taartvorm.
De andere helft mengen we met enkele lepels nesquick,
zodat ons deeg een bruine kleur krijgt. De rest van het
deegmengsel doen we nu ook in onze taartvorm.
40 minuten in de oven op 175°C en klaar …
SMULLEN MAAR EN SMAKELIJK :-)
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De kinderen van de klaprozenklas behaalden
hun Pietendiploma!
Samen met de lieveheersbeestjesklas probeerden we
te achterhalen wat een goede Piet allemaal moet
kunnen. We trokken met z’n allen naar de
TIP om een poging te doen ons diploma te
behalen. We ontdekten dat het belangrijk
is om te kunnen tuimelen als een echte
acrobaat. We klommen op de klimmuur en
baanden ons een weg door het parcour
zoals een Piet over de daken loopt.
Een echte Piet kan ook pakjes gooien in
de schoorsteen zonder deze stuk te maken.
eenvoudig, maar we deden ons best!

Dit

was

niet

We sprongen over de tribune en schommelden
zo goed als we konden. We deden ook ons
best om mooie krijttekeningen te maken
langs ons parcour.
We
slaagden
allemaal
met
glans!
Ook
Sinterklaas zag dit, hij vroeg ons tijdens
zijn bezoek op school of we het zagen
zitten in te springen indien één van zijn
pieten ziek zou worden. We waren trots op
onszelf!
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NIEUW : ZEESTERRENKLAS
Dit schooljaar hadden wij het genoegen om een
nieuw klasje in Het Veer te mogen opstarten. Het
Veer is een therapeutisch kinderdagverblijf in
Sint Niklaas.
De Vuurtorenklas was er reeds enkele jaren, met
kinderen van de lagere school. Nu mocht de Zeesterrenklas
erbij komen en dit om de kleutertjes een onderwijsaanbod te
geven.
De Vuurtorenklas en de Zeesterrenklas vormen nu samen De
Veerderij = samenwerking tussen De Vinderij en Het Veer.
We zijn met 9 lieve vriendjes, zij zitten verdeeld over
verschillende leefgroepen. Individueel of per twee gaan ze mee
naar het klasje om bij elk kindje aan hun eigen doelstellingen
te werken. Er zijn ook groepsactiviteiten die we per leefgroep
organiseren en waarbij de opvoedsters meehelpen om de
activiteiten zo goed mogelijk bij de kinderen over te kunnen
brengen.
Leren, spelen, genieten, ontdekken…
beleven in de Zeesterrenklas.

Er

valt

héél

wat

te
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KERSTWANDELING
Op 15 december
organiseerde onze school
een kerstwandeling.
Bij verschillende buren
uit de schoolomgeving
werden er sterren voor het
raam opgehangen. Door deze
sterren te volgen konden
we de kerstwandeling
voltooien. Het eindpunt
lag aan de stal en de
weide van onze
schoolezeltjes Nora en
Wannes.

Onderweg namen de kinderen
deel aan verschillende
spelletjes die
georganiseerd werden door
de studenten van de Odisee
hogeschool van
St.-Niklaas.
Na de wandeling kregen
alle kinderen een lekkere
koek en chocomelk. Het
enthousiasme van de
kinderen en de buren die
aan hun deur en ramen
stonden te zwaaien maakten
er een onvergetelijke dag
van.
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IEDEREEN KAMPIOEN : VINDERIJ-VELDLOOP
Op dinsdag 8 december trokken we met de volledige school naar
het bospark. Voor alle klassen (van klein tot groot) werd een
veldloop op maat georganiseerd. Het was best wel allemaal een
beetje spannend, want we hadden dit nog nooit gedaan. Wie zou
de snelste van de klas zijn? Zou ik dat wel kunnen, zo een
lange afstand lopen? De kinderen waren best wel een beetje
nerveus… Sommigen zelfs zo erg dat ze bijna te laat aan de
start kwamen!

😊

Alle leerlingen waren heel gemotiveerd en gaven het beste van
zichzelf. Er werden grenzen verlegd; het was prachtig om te
zien! Er waren die dag alleen maar winnaars en iedereen ging
met een grote glimlach en een echte gouden medaille naar huis!
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OUD-LEERLING LISA SCHITTERT IN 
“Down the road”
Wanneer de avonden wat donkerder en kouder
werden had Eén iets waar heel wat Vlamingen
zich aan konden opwarmen. Dieter Coppens
trok er opnieuw op uit met de Down the
road-groep van het eerste seizoen: Kevin,
Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn. De
groep ging op hun grootste avontuur tot nu
toe: naar Fins Lapland. Voor de zes was het
al een hele tijd geleden dat ze samen op
die allereerste reis gingen. Sindsdien is
er veel veranderd in hun leven, en de Down
the road-ervaring heeft voor velen enkele
belangrijke stappen naar zelfstandigheid
versneld.
Samen met Dieter en medebegeleidster Saar
beleefden Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn het pittigste avontuur tot nu toe:
een reis naar het hoge noorden. In Fins Lapland trotseerden
ze de kou, werden ze
uitgedaagd tijdens een tocht met hondensledes, leefden ze samen met een lokale
rendierherder, sliepen ze in een ijshotel, proefden ze lokale gerechten, gingen ze
ijsklimmen en nog veel meer. Maar de reis was niet enkel een spannend avontuur, in de kou
konden ze nog extra genieten van elkaars gezelschap en warmte.
We zochten oudleerling Lisa op voor enkele vraagjes…
Hoe oud ben jij nu? 

Lisa : Gisteren werd ik 30 jaar!

Gisteren?! Gefeliciteerd Lisa! Heb je dat goed gevierd? Lisa: We vieren het vanavond! Door
corona is het natuurlijk een klein feestje, maar mijn vriend Kevin is hier zonet
toegekomen en dat maakt veel goed! Hij is mijn knuffelcontact hé! We wonen 115 km van
elkaar, maar zien elkaar maandelijks. Eigenlijk is dat elke keer een beetje feest!
Het is dus al meer dan 15 jaren geleden dat jij bij ons in (toen nog) Windekind naar
school ging. Kun jij je lagere schooltijd bij ons nog herinneren? Wat is je beste
herinnering? Lisa : De fuif, daar kon ik me goed in uitleven en de bosklassen in
Maasmechelen herinner ik me ook nog goed. Vooral het zwembad daar met de grote glijbaan
was fantastisch en tenslotte mijn favoriete meester Dirk, die ben ik ook nog niet vergeten
hoor. In Windekind heb ik leren lezen en schrijven. Dat ging niet vanzelf en kostte veel
moeite, maar met hulp van de juffen en van mijn moeke is het toch gelukt!
Nu ga je al enkele jaren niet meer naar school. Wat is je dagbesteding nu?
Lisa: Ik werk in Oostakker in Mozaïek. Ik werk daar in de winkel en mag boodschappen
ronddelen. Ik vouw brieven en stop deze in omslagen en ik werk mee in het atelier van de
ecologische aanmaakblokjes.
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Wat is de mooiste herinnering aan je reis naar Lapland?
Lisa: Alles was daar leuk, het was echt een fantastische ervaring! Als ik dan toch moet
kiezen dan vond ik de hondenslee het leukste. Ook de duik in het ijskoude water vond ik
leuk. Koude kan ik goed verdragen, ik vind dat veel leuker dan te warm hebben. Het
langlaufen was heel vermoeiend en moeilijk, dat vond ik minder leuk.
Was er een uitdaging waarbij je echt bang was? Hoe heb je die schrik kunnen overwinnen?
Lisa: Het rijden met de auto op het ijs was heel beangstigend, daar had ik echt veel
schrik. Ik heb er wel helemaal geen trauma aan overgehouden hoor. Ik had veel steun van
mijn vrienden en deed het voor mijn 2 neefjes, dat was een goeie motivatie!
Houden jullie contact met de vrienden van Down the road?Lisa: Sinds onze eerste reis
samen hebben we een nauw contact gehouden via Facebook en Messenger. Onze ouders
organiseerden af en toe uitstappen en één keer per jaar gingen we samen op weekend. Dat is
natuurlijk altijd supertof! Het zijn mijn vrienden voor het leven, wij willen elkaar nooit
meer kwijt. Nu is het door corona natuurlijk lang geleden dat we konden afspreken, maar
zodra dat weer kan geven we een grote “knuffelparty”.
Hoe is het om een BV te zijn? Word je herkend op straat? Spreken mensen je aan?
Lisa: Ik vind dat héél leuk! Onlangs reed een fietser mij voorbij en die keerde zich om om
een praatje te maken. Er zijn veel mensen die een selfie willen met mij erbij en dat doe
ik met veel plezier. Ik werd gevraagd voor een fotoshoot met kousen die binnenkort te koop
zullen zijn naar aanleiding van “Downsyndroomdag”. Ook daar genoot ik erg van!

Dankjewel Lisa voor dit interview en voor die zalige tv-momenten. Heel veel
juffen, meesters en klasgenoten van vroeger en ongetwijfeld ook vele
Vlamingen hebben er echt van genoten om je te zien stralen!
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FAMILIENIEUWS

GEBOREN

OVERLEDEN

°Seppe 22/07/2020, kleinzoontje van juf Rita

+ M
 eneer Herman Jansseune 23/07/2020,

(godsdienstjuf)

schoonvader van juf Leen
(Vuurtoren-klas Veerderij)

° César 17/09/2020, kleinzoontje van juf Livia
(logopediste)
° Mories 26/09/2020, zoontje van juf Lize
(Poezenklas)
° Minne 04/01/2021, kleindochtertje van juf
Rita (godsdienstjuf)

HUWELIJK
x Juf lize en Ward 18/07/2020 (Poezenklas)
x Jef en Laura 31/10/2020 zoon en
schoondochter van juf An (ergotherapeute)

+ Mevrouw Hilda Roels 30/07/2020,
grootmoeder van juf Linde
(Kangoeroeklas)
+ Meneer Robert Van Damme
18/09/2020, overgrootvader van Tiffany
(Konijntjesklas)
+ Mevrouw Andrea Logghe 14/10/2020,
grootmoeder van juf Lien
(Lieveheersbeestjesklas)
+ Meneer Jean-Pierre Van Acker
26/10/2021, vader van Bert Van Acker
(algemeen directeur Zorg & Onderwijs
De Hagewinde)
+ Meneer Charles Demuynck 01/12/2020
grootvader van juf Hannah
(Krokodillenklas)
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KALENDER SCHOOLJAAR 2020-2021

Ma 15/02 - Vrij 19/02

KROKUSVAKANTIE

Vrij 12/03

Facultatieve verlofdag

Ma 5/04 - Vrij 16/04

PAASVAKANTIE

vrij 23/04

Pedagogische studiedag (geen school)

Zaterdag 24/04

Communievieringen

Zat 8/05

VINDERIJFEESTEN

Do 13/05

Hemelvaart

Vrij 14/05

Brugdag (geen school)

Ma 24/05

Pinkstermaandag

Woe 30/06

Laatste schooldag
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