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… blikken we nog even 

terug op het einde van 

het voorbije school-
jaar; gaan we naar de 

bowling, kijken we 

naar de bloedmaan, 

krijgen we een mini-
cursus ’peten tekenen’  

en zetten we onze er-

ge reis naar Furfooz 

verder. Daartussen 
nog wat andere zaken. 

Je ‘bekijkt’ het maar...  
 

W.D.P. 

Waarom deze deur wagenwijd open-

staat, kom je op de volgende bladzijde 

te weten... 

Nu al ter info—én om de discussies te vermij-

den: over de schrijfwijze van ‘maan’ wordt er 

veel gediscussieerd. Als het over een algeme-
ne maan gaat dan schrijven we het woord 

zonder hoofdletter. Gaat het om onze ‘Maan’, 

dan schrijven we het met hoofdletter.  
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Herinrichting van het atelier houtbewerking 

De nieuwe machines pasten niet zomaar in een doorsnee deurgat... 
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een kantenverlijmer en een 5-assige CNC-machine 

Het resultaat: 2 nieuwe machines: 

Klaar voor vele jaren  
werk-, studie–, en  
opleidingsgenot. 

CNC = Computer 

numerical control  



5 

 

Afgestudeerd en klaar voor een nieuw begin. 

...met natuurlijk nog een paar wijze woorden, niet enkel van 

de heer Vandevoorde, maar ook van Mvr. Annelies Storms, 

Gentse schepen van cultuur en toerisme. 
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Deze keer bestond de bemanning uit de zeescouts. 

Ook dit jaar deed de Groenkouterboot mee in de Slag om Gent  

Na een zonnige vakantie,  
na de verfraaiingwerken op beide vestigingsplaatsen,  

na een eerste personeelsvergadering 
na een daaraan gekoppeld gezellig samenzijn,  

was het dan toch weer zover: 
1 september: 

de start van het schooljaar 2015—2016 
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Een nieuw schooljaar, een nieuwe start! 

Voor de leerlingen van de Okan afdeling is een 

nieuw schooljaar op vele vlakken een nieuwe 

start! Een nieuw land, een nieuwe school, een 
nieuwe taal en nieuwe vrienden, van over heel 

de wereld!   

Elkaar en de omgeving leren kennen is dan ook 

geen sinecure! Een opdracht waar we de leerlin-
gen graag een handje bij helpen. En wat is er 

leuker om elkaar te leren kennen dan een spel-

letje bowling?  

Nieuwsgierig naar wat hen te wachten stond, 

leidden we onze leerlingen met het openbaar 

vervoer naar het centrum van Gent. Eens aan-

gekomen, konden ze niet wachten om het spel 

aan te vatten! 

Je moet speciale schoenen dragen om te bowlen. 

Sommige leerlingen giechelden dat ze de bowlingschoenen 

toch niet zo ‘hip’ vonden, maar daar gaf verder niemand 

om eens ze de bowlingbaan op mochten! En gelukkig had-

den ze deze week de getallen tot 100 geleerd en waren ze 

heel trots dat ze hun eigen schoenmaat in het Nederlands 

konden doorgeven!  

 

Ondertussen leerden we ook enkele 

spelregels. 
Bowling is een spel met kegels en een 

bowlingbal. 

Je moet de bal gooien met één hand. 

 
Je gooit de bal als de kegels vrij staan – 

er mag geen grote lat ervoor liggen! 

 

Gooi je alle kegels weg 
met de eerste bal, dan is 

dit een ‘STRIKE’. 

Een strike = 10 punten 

+ de punten van de vol-
gende 2 ballen. 

 

Gooi je alle kegels weg met de tweede 

bal, dan is dit een ‘SPARE’. 

Een spare = 10 punten + de punten van 
de eerstvolgende bal.  
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Het spel verliep vlot, de sfeer zat er goed in door de swingende achtergrond-

muziek en binnen de kortste keren zag je niets dan lachende gezichten!   

Een geslaagde voormiddag dus voor de leerlingen, waarbij al dat nieuws 
toch weer een tikkeltje vertrouwder is geworden.  

Een spelletje bowling is een ideale manier om teambuilding in de hand te 

werken! 

Mascottes uit schuimrubber met 7 Kinderzorg 
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In de nacht van 27 op 28 september 2015 vond er een totale maansverduistering 

plaats die in heel Europa zichtbaar was.  

Een maansverduistering is een prachtig astronomisch fenomeen dat plaatsvindt wan-
neer de zon, de Aarde en de Maan zich op één lijn bevinden met de Aarde in het mid-

den. Bij helder weer kan een totale maansverduistering erg indrukwekkend zijn.  

Normaal weerkaatst de Maan het zonlicht terug naar de aarde maar tijdens een 

maansverduistering kan de Maan geen zonlicht opvangen omdat de Aarde in de weg 

staat. Het zonlicht dat zich op dat moment door de aardatmosfeer doordringt, kleurt 

rood waardoor op de maan een rode gloed te zien is. 

 

De aardse atmosfeer bevat variabele hoeveelheden water (wolken, mist, nevel,…) en 

vaste deeltjes (meteorenstof, vulkanische as,…). Dit materiaal filtert natuurlijk het 

zonlicht voordat het in de schaduwkegel afgebogen wordt. Grote vulkaanuitbarstin-

gen, waarbij veel as in de atmosfeer terechtkomt, zorgen dikwijls voor donkere, 

dieprode maansverduisteringen. Ook uitgestrekte wolkengebieden kunnen voor don-

kerdere eclipsen zorgen.  

 

Maansverduisteringen doen zich enkel voor tijdens volle maan maar niet tijdens elke 

volle maan.  

De baan van de Maan helt ongeveer 5,1° ten opzichte van het vlak waarin de aarde 

om de zon draait, ook wel de ecliptica genoemd, en hierdoor kan een maansverduis-

tering enkel maar plaatsvinden als de Maan zich in één van de twee punten bevindt 

waar het baanvlak de ecliptica snijdt.  

Zonsverduisteringen zijn meestal maar in een klein gebied op aarde zichtbaar, maar 

maansverduisteringen zijn daarentegen waarneembaar vanaf elke plek waar de Maan 

te zien is. 

Voor wie het zou gemist hebben: 28 september:                      

de bloedmaan 
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Niet alle maansverduisteringen zijn dezelfde. Er bestaan drie soorten: de totale, ge-

deeltelijke en de maansverduistering in de bijschaduw. Bij een totale maansverduis-

tering is de Maan volledig zichtbaar en kleurt deze rood of donkerbruin afhankelijk 

van de hoeveelheid stof er zich in de atmosfeer van de Aarde bevindt. Tijdens dit fe-

nomeen zal de Maan door de kernschaduw (de umbra) van de aarde gaan. Wanneer 

deze slechts door een gedeelte van de umbra gaat, spreken we van een gedeeltelijke 

maansverduistering. Bij een maansverduistering in de bijschaduw vermindert de in-

tensiteit van het volle maanlicht een beetje maar dit is in de praktijk nauwelijks 

waarneembaar. 

De vorige totale maansverduistering die in onze streken goed zichtbaar was, vond 

plaats in 2011, en de volgende is op 27 juli 2018, al kunnen we volgend jaar op 16 
september en op 11 februari 2017 minder imposante maansverduisteringen in de 

bijschaduw waarnemen. Nu al te noteren in je agenda! 

WDP 

Tijdens de totaliteit van de eclips, tussen 4.11 uur en 5.24 uur, kan direct zonlicht 

het maanoppervlak niet bereiken. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert wordt 
echter afgebogen in de aardatmosfeer en valt nog wel op de maan, waardoor die 

niet helemaal donker is en een rode gloed vertoont. Dat noemen we ook wel 

‘bloedmaan'. 

 

 

Op 28 september 2015 

kwam de maan de scha-
duw van de aarde binnen 

om 03u07. Om 04u11 be-

gon de totaliteit waarna 

om 04u48 het maximum 
van de totaliteit plaats-

vond. Om 05u23 was uit-

eindelijk het einde van de 
totaliteit waarna de maan 

om 06u27 de schaduw 

van onze planeet verliet.  
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De leerlingen van 2 Kantoor en 2 Mode hebben vijf lesuren voeding bij ons 

op school. De eerste lessen hebben we geleerd dat het zeer belangrijk is om 
’s morgens een ‘gezond ontbijt’ te nemen. Eén van de belangrijkste redenen 

voor ons leerlingen is het feit dat we uit onze voeding energie halen om zo 

beter te kunnen opletten. 

 
Na de theorie kwam uiteindelijk 

de praktijk. De verschillende 

soorten ontbijten werden in de 

klas klaargemaakt en opgege-
ten.  

 

Als afsluiter gingen beide groe-

pen een ontbijt eten in het Bel-
fort stadscafé in Gent. Daar 

konden we genieten van een 

Frans ontbijt, waarbij we heel 

wat lekkers voorgeschoteld kre-

gen. Zo kregen we allemaal een 
bord waarop zowel zout als zoet 

beleg, yoghurt en fruitsla lag. 

Begin de dag met Een lekker Frans ontbijt  

 

Woningdecoratie met 3 verzorging 

Wist je dat … de maan niet altijd even ver van de aarde verwijderd is. De afstan-

den gaan van 357.000 kilometer tot 406.000 kilometer.  
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De wereld van Kina 

Vandaag gaan we op uitstap naar De wereld van Kina. 

Iedereen heeft zijn busabonnement bij? Ja, we zijn er klaar voor. 

’s Morgens om negen uur nemen we de bus richting Sint-Pietersplein. Opge-
past als we moeten overstappen van bus aan Gent Zuid! We letten goed op 

en steken op een veilige manier de straat over.  

 

Na enkele minuten komen we aan op het Sint-Pietersplein. Op naar het 
museum De wereld van Kina!  

Aan de ingang van het museum staan twee dinosaurussen ons op te wach-

ten. We gaan naar binnen en krijgen allemaal een potlood, invulboekje en 

schrijfplank.  De zoektocht kan begin-

Het museum is heel leuk en we mogen zelf allerlei dingen uitproberen.  

We leren veel bij over onze planeet. 
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De aarde maakt deel uit van het zonnestelsel. Er zijn 9 planeten, maar Pluto 

noemt men een dwergplaneet. De verst verwijderde planeet in ons zonnestel-

sel is Neptunus. 
De Mount Everest is de hoogste berg op aarde en meet 8.848 meter. In de 

Stille Oceaan heeft de Marianentrog een diepte van 10.960 meter. 

We zetten onze zoektocht verder en komen in een zaal waar voorhistorische 

zoogdieren staan. Wat zijn er veel zoogdieren! We zoeken de juiste naam 

voor elk dier en leren dat de zoogdieren onderverdeeld worden in 3 groepen: 

eier- leggende zoogdieren, buideldieren en placentaire zoogdieren  

We gaan verder en komen veel te weten 

over de evolutie van de mens.                          

De mensapen zijn de dichtste verwanten 

van de mens. De mens heeft enkele ken-

merken die hem onderscheiden van de 

dieren: een plat aangezicht, rechtop lo-

pen en een groter hersenvolume.   

In de zaal over ons lichaam, 

maken we kennis met onze 

vriend Freddy, het skelet. Hij is 

heel gastvrij, maar niet zo 

spraakzaam want hij heeft geen 

tong.  

Ons skelet zorgt voor steun, be-

scherming en beweging. 

Ons lichaam bestaat uit heel wat delen: 

de spieren, de bloedvaten, het hart, de 

longen, de maag en darmen en nog zo 

veel meer. 
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We gaan nu naar de zaal met vogels en komen te weten welk soort geluid 

de vogels maken. Wist je dat er in België zeker 5 verschillende soorten uilen 

leven? De uilen hebben grote opvallende ogen. De grootste Europese uil is 
de oehoe. 

Zwaluwen zijn trekvogels en overwinteren in een ander werelddeel, namelijk 

in Afrika. Er zijn ook vogels die de hele winter bij ons blijven, dat zijn dan 

standvogels. 
We leren ook over de schelpen die aan onze 

kust te vinden zijn, van kokkel tot wentel-

trapje. 

’s Middags beginnen onze magen te 

knorren. Tijd om op school te gaan 

lunchen.  

Wist je dat …  

 als je naar de Maan zou reizen met lichtsnelheid, je er al zou zijn in 1.52 se-

conden.  

 de maan ongeveer ¼ van de Aarde qua grootte is. De Zon is 400 keer groter 

dan de Maan. 
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Wist je dat …                                                                                                          

de Maan rond de Aarde draait, maar de Maan ook rond haar eigen as draait, net zo-

als de Aarde. Dat is de reden waarom we telkens dezelfde kant van de Maan zien.  
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Hoe teken je een ‘peet’? 

Je hebt nu gezien hoe 

het moet, nu is het aan 

jullie... 

Wist je dat… de Maan geen atmosfeer 

heeft,, dus ook geen wind of weer, daarom 

blijven voetafdrukken nagelaten door men-

sen 10 miljoen jaar zichtbaar.  
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Eventjes ontspannen en denken: binaire puzzel  

Huidverzorging met 4 verzorging 

De huidmaskers worden gemaakt met natuurlijke producten. 

Regels 

Bij het oplossen van een binaire puzzel gel-
den de volgende regels: 

1. Elke cel moet een nul of een één bevat-
ten. 

2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde 
cijfers direct naast elkaar of direct onder 
elkaar worden geplaatst. 

3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nul-
len als enen bevatten. 

4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. 
Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde 
ingevuld worden als een willekeurige kolom. 

Elke binaire puzzel heeft een unieke oplos-
sing. Deze oplossing kan altijd gevonden 
worden zonder te gokken. 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS 
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Wordt nog steeds vervolgd... 
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Wist je dat… 
 jullie bijdragen nog steeds welkom 

zijn bij Wim De Pelsmaeker... ? Dit 
via smartschool of  

   via het emailadres  
   depelsmaeker001@hotmail.com 
 
   

Invulstrookje                                                                                                           

 
Naam ……………………………………………………………………………………                                                   
schrijft in voor: 
 
Techno-family wandeling met …..  personen 
 
Spaghetti. Shift 1 met ….. volw. & ….. kinderen (veggie spagh.  ………………….. ) 
Spaghetti. Shift 2 met ….. volw. & ….. kinderen (veggie spagh.  ………………….. ) 

 

0 zal ……… euro storten op rekening  BE24 0013 3623 7038 voor 30 oktober 2015 

0 betaalt ten laatste op 30 oktober 2015 op het secretariaat het bedrag van …….. euro. 

 


