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… beginnen we bij het 

einde…  

...van het vorige 
schooljaar.  

Waarmee zijn we ge-

ëindigd, wat hebben 

we al dan niet gemist?   
Ook hier een klein foto

-overzicht.  

We zien ook dat er 

nog voor september al 
wat gaande is.   

Daarnaast kruipen we 

met dhr. DHoore on-

der de grond en ko-
men we te weten dat 

bananen niet enkel 

dienen om op te eten.  

In de rubriek ‘Wist je 

dat?’ iets meer over 
ons lichaam.  

 

W.D.P. 

Karikatuurtekenen met 2 BVL 

Grafittiletters met 1B 

Wie zichzelf herkent, mag zijn naam gerust doorge-
ven, want wij weten het niet... 
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Musical 14-18  

Vorig schooljaar: Juni 2014... 

https://atheneum-groenkouter.smartschool.be/index.php?module=Photos&file=album&function=show_album&album=547&page=1
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Sportdag eerste graad 
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Projectdagen milieu eerste graad 
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Afvaart van de Lesse 3de graad 

Blaarmeersen 3HT - 4HT  
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Na een eerste personeelsvergadering:  

        een leuk weerzien met de collega’s. 

En een sportieve prestatie de dag erna... 

    was het bijna terug september, maar eerst nog... 

in ‘De slag om Gent’ 
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Hoi mannen, het ben ik, hé. 
 
Je weet wel, die leraar die soms onder de grond gaat. Ooit 
zal ik er wel eens in blijven. Maar tot nader order kom ik 
maandag terug boven. Boven wat? Water? Nee! Boven de 
kalksteen. 
 
Kalksteen kennen jullie allemaal. Je loopt er vaak op 
(dorpels, trappen), zet er bloempotten op (vensterbanken) 
en rijdt erover (beton, gravel). Het is een gesteente uit de 

natuur. Het is miljoenen jaren geleden (340 miljoen jaar 
op precies te zijn) ontstaan in een warme zee. De steen 

bestaat uit koraalskeletjes. Die zie je nog zitten (kijk maar eens in de muur van de trapuit-
bouw op de speelplaats). In kalksteen kunnen ook holen ontstaan. Als die groot genoeg zijn, 
kan je er in. Dan heb je een grot. 
Zin om eens mee te gaan in een grot? Ik kan ervoor zorgen. Maar...je moet wel een beetje 

een durver zijn. Is het dan gevaarlijk? VEEL VEILIGER DAN DE DAMPOORT OVERSTEKEN. 
Je moet wel voorzichtig zijn, maar dat moet je ook zijn als je de deur dicht doet: steek je vin-
ger er niet tussen. 
Ik kan je een grot tonen die rookt. 
Nee, dat is niet gezond, roken. Maar een grot die rookt ademt geen rook uit maar waterdamp. 
Doen jullie ook, en je ziet het zelfs in de winter: er komt rook uit je mond! Zo’n rokende grot 

komt uit in een onderaardse rivier. Die geeft damp af. En in de winter, 
bij vorst, komt die naar buiten. Heel spectaculair. 
 
Als je in een grot kruipt, moet je een pak aandoen, een overall. Ik zeg 
altijd: tijd om mijn pyjamaatje aan te doen. Dat pak kost zo’n 100 euro, 
maar het is dan ook ‘kwaliteit’! Je kan ermee door de modder kruipen 
en je komt er proper weer uit. Ook een helm is nodig met een goede 
lamp. Die mag niet uitgaan als je 1000 m in de grot zit! Daarom mag je 
niet besparen op een hoofdlamp. De Scurions bijvoorbeeld gaan tot 100 
uren mee en zelfs langer. Kan je tenminste zien waar je kruipt. 
 
In België kan je kiezen: er zijn DUIZENDEN 
grotten. Kleintjes, grote, platte, hoge, diepe, 

lage. Er is voor iedereen keuze genoeg. Grot-
ten kunnen kwetsbaar zijn: er zijn mooie 
druipstenen, die heel traag groeien. Daar 
moet je respect voor hebben. Om naar de 
grotten te reizen, heb ik ongeveer anderhalf 
uur nodig vanuit Gent (zonder files en Dam-

poorten natuurlijk). Dat is niet ver!  
 

 
Wil je fraaie foto’s van grotten zien en de omgeving? 
 
Surf naar www.furfooz.com. En je bent op reis.       Rudiol 
 
 

… wat ondergrondse vakantiesfeer opsnuiven. 
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Hier een paar foto’s en een topo 

die tonen hoe grotten er uitzien. 

 

Op het hoofd van de vent hier-

naast staat een PETZL helm en 

zit een SCURION 400 

(basisversie) gemonteerd. 

 

De salopet is een texair die rede-

lijk waterdicht is. 

 

De man bevindt zich in een grot 

vlakbij Dinant. 

Dit is een grot die niemand mag we-

ten zijn: TOP SECRET. 
Indien men ze vindt, is ze binnen de 

kortste tijd vernield. 

Soms moet je door 

een nauwe opening. 
Dan is het de zaak 

van goed op voor-

hand te kijken: kan 

ik erdoor? Bij twijfel 
of angst: niet doen! 

 

Hier passeert een 
speleo een versmal-

ling van 35 cm hoog. 

Dit is een grot die ik met een 
vriend een maand geleden ontdek-
te.  
Dit is de eerste foto. Vergis je ech-
ter niet. Dit is geen grote zaal. 

De grot 
is amper 
een 
HALVE 
METER 
hoog! 
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SMEREN ALS KEUKENPRINSEN EN -

PRINSESSEN 

 
Heel wat voedingsmiddelen zijn niet alleen 

gezond om op te eten, maar ook om te 

smeren. Zo werkt yoghurt hydraterend en 

maakt je huid soepel en zacht en heeft ho-
ning een antibacteriële werking en helpt het 

tegen acne en eczeem. De ingrediënten voor 

een "homemade gezichtsmasker" dus. En 

het is nog lekker goedkoop ook! 
Zelf maken en proberen? 

Meng 1 tl biohoning en 1 tl gewone bioyog-

hourt, smeer over je gezicht en laat een 

kwartiertje inwerken. Was daarna je gezicht 
met lauwwarm water. 

Heb je een droge huid, gebruik dan 2 tl ho-

ning. Heb je een vette huid voeg dan enkele 

druppels limoensap toe. 

De leerlingen van 4 modulair maakten ook 
hun eigen gezichtsmasker met "banaan".  

 

Banaanmasker 

benodigdheden: 
1 rijpe banaan 

1 tl honing 

1 sinaasappel of citroen 

Prak de banaan en roer de honing en een 
paar druppels sinaasappelsap of citroensap 

erdoorheen. 

 
Smeer het masker op je gezicht 

en laat het een kwartiertje in-

trekken. 

 
Was het masker er af met koud 

of lauwwarm water. 

 
LDR 

GELAATSVERZORGING 4 modulair  

En dan ging het van start. 
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Soms denk je dat je lijf echt geen ge-

heimen voor je heeft: je neemt elke 

dag een douche, poetst je tanden en 

kuist je oren af en toe eens uit. Pro-

per, denk je dan... Toch blijken we nog 

enkele kleine details uit het oog te 

verliezen: 

 

-  Onze huid verliest elk uur ongeveer 

600.000 huiddeeltjes. Moesten we de deel-

tjes in een zakje kunnen bijhouden, zou 

die na één jaar gemakkelijk zevenhonderd 

gram wegen. Iemand die 70 jaar is, verloor al 47,6 kilogram aan kleine velle-

tjes en schilfers.  

 

- Iedere vierkante centimeter huid bevat gemiddeld 15 miljoen bacteriën. In 

je mond leven er dan weer 700 verschillende soorten beestjes.  

 

- Twee maal per dag worden we getroffen door flatulentie (: ongeveer 5 uur 

na je lunch en maaltijd zal je last krijgen van gasophopingen in je maag die 

vervolgens een uitweg zoeken. De gasontsnappingen van vrouwen bevatten 

meer waterstofsulfide waardoor ze iets sterker ruiken, terwijl mannen iets 

meer windjes laten ontsnappen.  

 

- Wanneer je een niesbui probeert te onderdrukken, kan er een ader in je 

hoofd of nek ontploffen. Als je je ogen niet sluit tijdens het niezen, kunnen ze 

uit de oogkas springen. 

 

- Gemiddeld slik je 1,5 kilogram snot per dag in.  

 

- Personen die last hebben van nat en veel oor-

smeersel, zouden volgens wetenschappelijk on-

derzoek een indringende lijfgeur hebben.  

 

- Je voeten bevatten 500.000 zweetklieren die 

per dag een halve liter zweet produceren. 

Uit HLN 

Wist je dat… ??? 
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Op vrijdag 12 september zijn mevrouw Van Zeveren en ik naar 

de ecologische geboortewinkel in Gent geweest. Daar kregen we 

een uitgebreide uitleg over herbruikbare verzorgingsmaterialen, 
onder andere herbruikbare babyluiers: jaarlijks worden er in 

België  meer  dan 700 miljoen wegwerpluiers gebruikt  door 

by’s.  Elke baby die opgroeit in wegwerpluiers krijgt een erfenis 

mee van zo een 1400 kg zeer moeilijk afbreekbaar afval.  
Wanneer je Kiddy Bips luiers gebruikt, bespaart je niet alleen op afval maar 

ook op grondstoffen, bomen, transport, water.  

 

Wat ik ook bijgeleerd heb is dat er uit wol gemaakte kledij is die zichzelf rei-
nigt en niet hoeft gewassen te worden. De wollen kledij is zowel afkoelend in 

de zomer als verwarmend in de winter. Wol is ook veel beter de huid van het 

kindje, je hebt minder kans op irritatie zoals bij syn-

thetische stoffen.  
 

Bij Kiddy Bips is er ook houten speelgoed verkrijg-

baar, dit hout is legaal en verantwoord gekapt. Het 

hout is ook alleen maar gemaakt uit inlandse hout-

soorten en bijenwas. Elk speeltje voldoet trouwens 
ook aan de hoogste Europese en internationale veilig-

heidsnormen.  Het voelt ook beter aan, het is warmer 

dus aangenamer voor vast te houden en mee te spe-

len. 
 

Qua verzorgingsproducten is er maar 1 merk te vinden in de 

winkel: Weleda. Wat dit merk bijzonder maakt is dat het van 

natuurlijke ingrediënten gemaakt wordt bv. de goudsbloem. In 
het begin wordt de baby overspoeld met nieuwe indrukken van 

buitenaf, dus het is belangrijk om de babyhuid te beschermen 

tegen ongewenste invloeden van buitenaf.  
  Klas: 7 kinderzorg 

  Naam: Parent Angelique 

Uitstap naar de ecologische geboortewinkel Kiddy Bips. 

Weg met het zwerfvuil! Waarheen met het afval?  

 
Omdat de weg naar de vuilbakken voor een heel aantal leerlingen 

(vestiging Sint-Baafskouterstraat) nog niet helemaal ge– en be-

kend is, vinden jullie op de volgende bladzijde een plannetje met 
de plaatsen waar de afvalbakken te vinden zijn. De rode pijlen 

zouden het duidelijk moeten maken... 
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Hou het proper! 
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On Wheels 
 
Tijdens de week van 29/09 en 3/10 

liep, in het kader van de week van 

de toegankelijkheid,de actie “On 

Wheels”. 

 
“On Wheels” wil een app ontwikke-

len om de toegankelijkheid van han-

delszaken, toeristische bezienswaar-

digheden, musea enz. in verschillen-
de Vlaamse steden in kaart te bren-

gen. 

 

Voor de ontwikkeling van deze app 
deden zij ook een beroep op scho-

len. 

De leerlingen van 4 verzorging za-

gen dit als een unieke kans om op 

een praktische manier te werken 
aan het bereiken van verschillende 

competenties. 

 

Op donderdag 2 oktober was het zo 
ver. 

 

Vooraf werden de leerlingen ver-

deeld in groepjes van 2. 
Elk groepje kreeg één of meerdere 

straten toegewezen met een tiental 

te bezoeken plaatsen in Gent. 

 
De leerlingen ontdekten deze plaat-

sen op het interactieve plan van de 

website “On Wheels”. 

 

Eerst maakten we samen een 
“testopdracht” in de klas, zodat we 

alle vragen en opdrachten in de klas 

al eens konden bespreken. 

De leerlingen moesten de drempel 

en de breedte van de inkom meten. 

Ze moesten ook een aantal zaken 

navragen, onder andere of er een 
aangepast toilet was voor rolstoelge-

bruikers. 

 

Nadat iedereen een lint- of rolmeter 
kreeg, gingen we te voet richting 

Dampoort, waar Hilal en Rukiye be-

gonnen aan hun opdracht. 

De andere groepjes namen de Hoop-
oort, Groentenmarkt, Pensmarkt , 

Veldstraat en Korte Meer voor hun 

rekening. 

Na de opdracht in de stad, werden 
de verzamelde gegevens ,in de klas, 

ingegeven op de website 

 

Een van de opdrachten was ook om 

een selfie te maken bij het opmeten. 
Hierbij zien jullie ook een greep uit 

deze selfies. 

 

De leerlingen vonden dit een leerrij-
ke opdracht, waarbij ze het gevoel 

hadden echt iets bijgedragen te heb-

ben. 
4 Verz. olv PVDK 
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Deze ochtend waren onze leer-

lingen van 6 hout en 7 interieur 

één voor één op tijd aangeko-

men in het treinstation van 

Gent -Dampoort. 

Wij vertrokken vandaag name-

lijk naar een RTC (regionaal 

technisch centrum) opleiding 

voor veilig werken op hoogte en 

specifiek voor de module van 

rolsteiger. 

Een rolsteiger is dus een stelling op wielen die tot 12 meter hoog kan opge-

steld worden. Dit is een handig stuk gereedschap om hoogtewerken mee uit 

te voeren. Hetgeen onze leerlingen in hun verder carrière nog dikwijls gaan 

gebruiken. 

Omstreeks acht uur kwam de trein aange-

reden met dus vijf minuten vertraging, 

iets wat niet meegerekend was in mijn 

strak schema van de dag! Eenmaal ver-

trokken ging het er rustig aan toe bij de 

leerlingen. Het was blijkbaar voor sommi-

gen nog vroeg in de ochtend om een ge-

sprek aan te knopen met andere leerlin-

gen. Rond twintig na acht waren wij in het station van Sint-Niklaas aange-

komen en konden wij onze tocht te 

voet verder zetten. Volgens GPS 

was dit een tochtje van zeventien 

minuten. Echter hebben wij er met 

een vlot tempo toch een half uur 

over gedaan! Gelukkig, wanneer wij 

eenmaal aangekomen waren, was 

onze leerkracht van dienst niet boos 

en begreep hij de situatie van de 

Belgische spoorwegen. 

RTC -opleiding “Veilig werken op hoogte – rolsteiger”  
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Na een voorstelling van de heer Stu-

vens Danny kregen wij in de voormid-

dag een uitgebreide theorie -opleiding 

met een dikke cursus in boekvorm en 

andere geschenken zoals een paper-

blok en een balpen van het RTC.  

Na de lessen was het tijd voor een 

middaglunch op het VTS van Sint-

Niklaas, de school waar de opleiding 

door ging. 

In de namiddag was de tijd aangebro-

ken voor de woorden in daden te zet-

ten en alles wat er theorie gegeven 

was eens in praktijk om te zetten. 

De leerlingen werden in twee groepen 

verdeeld van vier en vijf leerlingen. 

Daar mocht elke groep een rolsteiger 

opzetten volgens op -en afbraaksche-

ma. Wanneer de rolsteigers opge-

bouwd waren,mochten zij deze op-

nieuw afbreken en vervolgens wisse-

len van opstelling. Zo herhaalden zij 

de oefening en had elk team eens de 

respectievelijke stelling opgesteld.  

 

Nadien was de tijd aangebroken om 

alles netjes terug op zijn plaats te 

stockeren en de terugtocht aan te 

vangen naar Gent -Dampoort. 
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Het was een leuke zonnige dag (gelukkig geen regen!) met niets anders dan 

leuke gezichten en goede vriendschappen. De grootste wens voor een leer-

kracht om zo’n toffe leerlingen te hebben waarmee je op uitstap kan gaan!  

Op naar de volgende… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Geurs 
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Eventjes ontspannen: vul het rooster aan door de opgegeven 

woorden op de juiste plaats in te vullen. 
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Sportdag 2de graad TSO en 3de graad TSO-BSO  
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Wist je dat… 
 er met onze school heel wat interes-

sante uitstappen gemaakt worden? 
 er soms wel eens een workshop ge-

volgd wordt? 
 in de klassen ook wel eens een spre-

ker komt? 
 een kort verslagje daarover steeds 

welkom is? 
 alle andere bijdragen eveneens wel-

kom zijn — liefst via smartschool - 
bij Wim De Pelsmaeker... ? 

 
   


