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Waar zijn die handjes ??? 

 

… krijgen we geen verslagen 

over de gwp’s, zijn de 100-
dagen ontsnapt en komen we 

niet te weten hoe de mini-
onderneming het uiteindelijk 

heeft gedaan.  Waarschijnlijk 
heeft nummer 13 er toch iets 

mee te maken…  
Wel krijgen—gelukkig maar—

toch nog wat kijk– en leesvoer 
(vooral kijkvoer…) over de 

voorbije maanden.  En wat 
blijkt? Ook nu weer zijn er inte-

ressante uitstappen en bezoe-
ken geweest, zelfs Freya kwam 

op bezoek…      
     

W.D.P.      

 

2 A—BVL 

Geen recept, maar 

goed om weten… : 
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MSk 

Met de eerstejaars zijn we naar het Museum 

voor Schone Kunsten geweest voor de vakken 
PO en geschiedenis. Wat een belevenis! We 

zijn met de bus richting het Citadelpark ge-
gaan. Aangekomen aan het museum hebben 

we ons opgesplitst en heeft iedere groep een 
gids gekregen die voor de uitleg zorgde.  

 
We hebben zeer veel gezien, van mozaïek tot 

schilderijen tot tapijten tot beeldhouwwerken. 
We hebben gezien dat kleuren belangrijk zijn 

maar dat je ook het werk goed moet bestuderen 
want er zitten soms hints in die het schilderij/

werk verklaren. 
 

Na onze rondleiding zijn we terug naar school 

gegaan met de bus. Het was leerrijk en leuk! 
 

R.S. 
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Maandag 11 april kregen de leerlingen van 6 BSO voor het vak PAV een gast-

spreker van Da's proper over de vloer. 
 

De leerlingen kregen aan de hand van een quiz meer informatie over zwerfvuil 
en afvalbeheer. 

 
Enkele leuke weetjes: 

 
Als je 50000 GSM verzamelt, dan kan je daar 1 kg goud uit halen, 1 kg goud 

is ongeveer 40000 euro waard. 
 

Ons zwerfvuil bestaat voor het grootste deel uit sigarettenpeuken en kauw-
gom. 

 
Urban mining betekent dat je grondstoffen uit oude GSM's en tablets gaat 

halen om die grondstoffen dan opnieuw te gebruiken. 

 
In de zee is er erg 

veel afval, voorname-
lijk plastic. Al dat afval 

komt samen en drijft 
rond in de zee, dat 

noemen we 'plastic 
soup'.  

 
De grootste plastic 

soup is zo groot als de 
Verenigde Staten! 

SVDC 

Da’s proper... 
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Building the future 

 

Op dinsdag 12 april is 7 interieur op 

uitstap gegaan naar het huis van de 
bouw in Zwijnaarde.  

Daar ging het event door van de Fe-
deratie Van de Bouw (FVB), namelijk 

"Building the future". 

 

Na een hartelijke ontvangst met kof-
fie, waters en koekjes mochten wij 

luisteren naar het welkomstwoord van 

de algemene directeur Federatie 
Bouw, Johan Wauman. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vervolgens was er een hele planning 

uitgewerkt voor de leerlingen die vari-
eerde van theorie en praktische 

thema's. 
 

Te beginnen met zich in te schrijven in 
de VDAB-website en een persoonlijk 

gesprek met een medewerker van de 
FVB. 

Nadien was er een uurtje uitleg over 
het sociaal statuut als arbeider. Prak-

tische info van verlof– en werkstelsel 
en verloning in de bouw. 

 
Daarna volgde een theoriethema over 

"Wijs aan het werk" over hoe je moet 

solliciteren en hoe je je moet voorstel-
len en hoe je moet gedragen. 

 

Rond het middaguur was er een uitge-

breide maaltijd van frisdranken en 
frietjes met een stukje vlees. Al dan 

niet halal natuurlijk! 
 

Na de uitgebreide pauze was de tijd 
aangebroken om buitenactiviteiten te 

doen. 
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Eerst was er theorie over ladingzekeren. Hoe je 

netjes en verantwoord een lading moet vastma-
ken in je voertuig of aanhangwagen (remorque). 

Gevolgd door een theorie/praktisch gedeelte van 
stofbestrijding.  

Dit ging van hoeveel stof er kan verwekt worden 
in kleine ruimtes tot het gebruik van de verschil-

lende soorten Persoonlijke BeschermingsMid-
delen (PBM's) of Collectieve Beschermings-

Middelen (CBM's). 
Nadien was de tijd aangebroken voor meer prak-

tische opleidingen, namelijk werken op hoogte 
(met een hoogtewerker) en werken met een mi-

nigraver.  
 

Dit heeft ongeveer nog een ruim uur kracht ge-

vergd van onze leerlingen, om dan uitgeput te 

kunnen afsluiten van een mooi gevarieerde les-

dag! 

PG 
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‘HELP!! MY SCHOOL IS ON FIRE!’  
 

Bij brandalarm: KEEP COOL en volg onderstaande richtlijnen:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ramen sluiten ; 

- elektrische toestellen uitschakelen; 

- gasleidingen dichtdraaien; 

- deur dicht doen, maar niet op slot doen; 

- onder toezicht van de verantwoordelijke je rustig naar het voetbalterrein 

begeven; 
- NEE! NIET OM TE VOETBALLEN! Je blijft rustig bij jouw klasgroep; 

- de leerlingen worden er geteld door de verantwoordelijke (opvoeder, leerkracht,…); 

- de leerlingenlijst wordt ingevuld door de verantwoordelijke; 

 jullie mogen enkel terug naar de klas als de evacuatieverantwoordelijke daarvoor de 

toestemming geeft; 

 
- DUS … zeg:’’NEE!’’ tegen overijverige leerkrachten die vóór het 

signaal zo vlug mogelijk terug willen lesge-

ven#lesgevenbijbrandisnietcool 
 

 
WAT ALS… WIJ NIET DACHTEN AAN JULLIE 

VEILIGHEID? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Input door Voetentroef  

Safetyfirst@KTAGITOGROENKOUTER@ 

thesafewayisthebestway 
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Op donderdag 14 april bezocht 4 verzorging in het kader van het thema 

“Uiterlijk en hygiëne” en de module communicatie, de tentoonstelling “Body-
Art” in het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen. 

 
Voor enkele leerlingen was dit het 

eerste bezoek aan Antwerpen. Het 
was voor iedereen het eerste be-

zoek aan het MAS. 
Het hoogtepunt van het bezoek 

was zeker het uitzicht van op het 
dak van het MAS. Het was eens 

wat anders dan het uitzicht vanuit 
de Sint-Baafskouterstraat. 

 

 
 

 
 

 
 

Hieronder kan je het verslag  
lezen van Ben Dumbuya 

 
 

Verslag tentoonstelling  

Body - Art  
 

De lichaamsversiering op de ten-

toonstelling die mij het meest aan-
sprak was scarificaties. De littekens 

bevinden zich op het gezicht en het 
lichaam. 

 
Deze personen kiezen deze li-

chaamsversiering omdat het een tra-
ditie is en het is ook de cultuur die 

een rol speelt. 
 

Ik zou deze versiering niet kiezen, omdat het heel veel pijn doet. 

Museum aan de stroom—Body-art 

Scarification:  

een van de meest pijnlijke vormen van body-art 
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Oxfam wereldwinkel 

Op 21/04/2016 bezochten we Oxfam-wereldwinkel. 

 

Over het onderwerp fairtrade wist ik al dat 

fairtrade eerlijke handel betekent. 

 

Ik heb nu geleerd dat de grote bedrijven niet 

eerlijk handelen met de boeren  en zo heb-

ben de boeren het minder goed. 

 

ik heb ook geleerd dat de meeste producten 

uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika komen. 

 

Iets anders wat ik ben te weten  gekomen, is dat de mensen die in een Oxfam

-wereldwinkel werken het vrijwillig doen en niks verdienen. 

 

Tot slot heb ik geleerd dat een 

Oxfam-wereldwinkel eerlijker 

handelt dan een normale winkel. 
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Het resultaat: 2 nieuwe machines: Het Gravensteen 

 

Gent is een mooie, historische, levendige stad. Een bezoekje loont dus zeker 

de moeite !                  

                              

We bezoeken het Gravensteen.                                                    

Het Gravensteen is middeleeuws kasteel midden in het historische centrum. 

Het is de enige overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen met een 

vrijwel intact verdedigingssysteem en daardoor een bijzondere 

bezienswaardigheid.  

Het Gravensteen is een belangrijke 

toeristische troef voor de stad.  

De oorspronkelijke burcht werd 

omstreeks 1180 gebouwd door de 

graaf van Vlaanderen Filips van den 

Elzas. De graven van Vlaanderen 

verbleven er tot in de 14de eeuw, 

maar zochten daarna andere oorden 

op. 

Het einde van de middeleeuwen betekende tevens 

het einde van het militaire belang van een versterkte 

burcht als verdedigingsmiddel. 

Het gebouw werd daarna gebruikt als muntslagerij 

en werd vooral berucht als gevangenis en gerechts-
hof. Het Gravensteen bezit nu nog een heel uitge-

breide collectie middeleeuwse foltertuigen. 
Na een klimtocht via smalle stenen trappen komen 

we aan in de folterkamer. 
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We krijgen spontaan rillingen bij het zien van al die marteltuigen. Wat moet 

dat een vreselijke tijd geweest zijn ! 

In de 19de eeuw werd het Gravensteen door een industrieel omgetoverd in 

een fabriekscomplex met katoenspinnerijen en ateliers voor metaalconstruc-

tie.  

De industriële werkzaamheden eisten hun tol en leidden tot het verval van de 

burcht.  

 
Op het einde van de 19de eeuw verhuisde men de industriële activiteiten naar 

de rand van de stad en het Gravensteen bleef troosteloos en vervallen achter. 
De resten van de middeleeuwse burcht werden blootgelegd en bleken in er-

barmelijke staat.  
 

Niets leek de sloophamer nog in de weg te staan, maar de wereldtentoonstel-
ling van 1913 in Gent besliste er anders over en het middeleeuwse kasteel 

werd gerestaureerd om de stad luister bij te zetten.  
Gelukkig maar, want dit is toch een stukje boeiende geschiedenis dat niet ver-

loren mag gaan.   
                                                                                           

We zijn blij dat we zoveel gezien en geleerd hebben !                
                                    A.M. 
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De tuin van Kina – spinnen  

Spinnen zijn nodig in de natuur, ze eten 

zeer veel insecten op. Geen enkele 
spinnenbeet is ook dodelijk voor de 

mens! Dat wist ik niet.  
Onze angst is een klein beetje wegge-
nomen en we gaan naar een kamer 

waar grote glazen bakken staan met 
levende vogelspinnen erin. We moeten 

heel stil zijn om de spinnen niet wakker 
te maken, vogelspinnen slapen immers 
overdag.  

 
Een vriendelijke mevrouw geeft ons wat 

meer uitleg over hoe spinnen leven, hoe 
oud ze worden, hoe ze zich voortplanten, etc.  Alle vogelspinnen hebben meisjesna-
men en ze komen uit verschillende landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.  Ze 

hebben allemaal lange harige poten. Sommigen maakten een web in hun kooi, ande-
ren niet. Toch ben ik blij dat de bakken mooi dicht blijven! 

 
In dezelfde ruimte staan er ook grote 

glazen bakken met andere insecten. 
Eerst denk ik dat het gewoon lege bak-
ken met planten zijn, maar als je beter 

kijkt dan vind je allerlei wandelende tak-
ken en wandelende bladeren! Gekke 

beestjes! 
                                                                                                                          
Daarna gaan we naar een andere zaal 

waar we werkblaadjes krijgen, die we 
aan de hand van een zoektocht in de 

ruimte kunnen invullen. We leren over de 
verschillende lichaamsdelen van een 
spin. In een roze cocon leren we over de spin en de liefde, hoe mannetje en vrouwtje 

spin elkaar leren kennen en versieren! Per twee vullen we de blaadjes in.  
 

We leren alweer heel wat bij!  

A.M. 

Spinnen !   Verschrikkelijk !!! 

 
Een spin is eng en vies, daar zijn we 

bang van !   Of is dat niet nodig ? 
We besluiten die beestjes eens van 

dichtbij te bestuderen en gaan naar 
de Tuin van Kina. 

 
Daar weten ze alles over spinnen. 
We bekijken eerst een film over spin-
nen en leren dat het eigenlijk heel nut-

tige dieren zijn.  
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Khalid Benhaddou,  de voorzitter van het Platform van Vlaamse imams, kwam 

een lezing geven  over de achtergronden van de Islam en de specifieke aan-

pak om de interculturele dialoog op gang te brengen.  

 

Khalid  Benhaddou  is als coördinator van het ‘onderwijsnetwerk  

islamexperten’ door minister van Onderwijs Hilde Crevits aangesteld om in 

scholen een tegendiscours op gang te brengen als weerwerk tegen potentiële 

radicalisering. Deze Gentse imam staat bekend als iemand die de leefwereld 

van onze jongeren door en door kent en daarom met onze leerlingen in dia-

loog is getreden. 

 

Gastspreker: khalid benhaddou 

GWP eerstejaars: 

 
https://www.facebook.com/bosklassen1stejaars/ 
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Komen eten… De miniversie 

 

De thuisblijvende 

leerlingen van de 
derde graad organi-

seerden een 
'Komen eten'...  

Er werden gerech-

ten uit verschillende 
landen klaarge-

maakt en ge-
proefd… 
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Freija op bezoek 

In het kader van ons gezondheidsbeleid, 

preventie en veiligheid nodigen we op 

maandag 2 mei (JC) en dinsdag 3 mei 

(SBK) 2016 een gastspreker uit. De le-

zing is een getuigenis van Gudrun De 

Smedt waarvan haar dochter (toen 7 

jaar) en haar echtgenoot samen slachtof-

fer werden van een verkeersongeval. De 

getuigenis gaat over de impact van het 

ongeval op het leven van haar dochter 

Freija en op haar gezin. Sinds het onge-

val heeft Freija een NAH, of een Niet-

Aangeboren Hersenletsel. 

Het is een krachtig middel om leerlingen 

uit de laatstejaars te laten nadenken 

over hun eigen gedrag in het verkeer. 

Het kan ook een goede aanvulling zijn op 

andere lessen en projecten (vb. ROS) 

over verkeer en verkeersveiligheid. 

De leerlingen hadden na de getuigenis 

een danig empatisch gevoel dat zij ken-

nis wilden maken met Freija. Nog nooit 

eerder werd dit van school uit gevraagd. 

Meteen de aanzet om het meisje op onze 

school uit te nodigen in het lokaal van 6 

Verzorging. Er werd allerlei lekkers voor-

zien en door 6 Kantoor een heel ontroe-

rende brief voorgelezen aan Freija.  

In de les PO werd voor haar door 6 Ver-

zorging een mooi aandenken gemaakt. 

Ondanks haar beperking is het een vro-

lijk meisje met een heel aparte vorm van 

humor. Ze bracht ons aan het schaterla-

chen, dat kon je van ver horen maar ook 

heel ontroerend uit de hoek komen om-

dat zij zich heel eenzaam voelt. Momen-

teel gaat ze niet meer naar school sinds 

januari en heeft ze enkel thuisbegelei-

ding.  

De paar uurtjes die we samen mochten 

doorbrengen zijn voor haar zo waardevol 

dat ze er nog lang zal van nagenieten. 

Het afscheid was vertederend.  

Dag lieve Freija, je bent een onvoorstel-

bare doorzetter! 
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Brief aan Freija 

Lieve Freija 

 

Wij zijn leerlingen uit 6 Kantoor, van de school Kta-Gito Groenkouter te Sint-

Amandsberg. 

 

Jouw moeke is ons jouw verhaal komen vertellen. We waren allemaal zo ontroerd en 

geraakt dat we met z’n allen besloten jou deze brief te schrijven, in de hoop jou wat op 

te beuren. 

 

Wij willen jou de volgende dingen zeggen: we bewonderen jou heel erg als persoon, hoe 

je de weg naar vandaag hebt afgelegd. 

Laat niemand jou ooit denken dat je niets waard bent en dat je er niet bij hoort. Je bent 

heel waardevol en zeer moedig! 

 

We hebben nog nooit iemand zo sterk als jij leren kennen en we zijn er zeker van dat 

anderen ook die mening delen. 

 

Wij vinden het heel spijtig dat de begeleide hond niet is doorgegaan maar je mag niet 

vergeten dat er nog heel veel andere hondjes zijn die heel schattig zijn en nu op dit mo-

ment veel liefde zoeken, liefde die jij kan geven en die het hondje dan natuurlijk ook 

aan jou kan geven. 

 

Wij hopen dat je deze woorden zal koesteren en je eraan zal optrekken. 

Wij allemaal, samen met onze leerkracht, zouden je graag ontmoeten en daarom nodi-

gen wij jou en jouw moeke uit op onze school. Dan kunnen we samen leuke dingen 

doen. 

 

We zouden graag willen weten of jij dit ziet zitten. 

 

Vele groetjes en kusjes van 6 Kantoor 

Dilara 

Müge 

Tugba 

Zeynep 

Iyanu 

Jodie 

Hassan 

 

Ps: Je bent een wonder! Vergeet dit niet. 
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Interlevensbeschouwelijke tour in Gent  
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Vandaag bezoek van niemand minder 

dan Thomas Foket en Stefan Mitrovic 

van KAA Gent in KTA GITO Groenkouter.  

In samenwerking met Logo Gezond+ en 

Voetbal in de Stad ondertekenen zij een 

'gezondheidscontract' met de leerlingen 

van het 1ste jaar Secundair.  

In ruil daarvoor zullen zij allen een be-

zoek brengen aan het Ghelamco stadion 

op 31 mei 2016 met heel wat beweegac-

tiviteiten op het programma.  

Bezoek spelers kaa gent 
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Het contract 
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1e graad: lasershooting, tchoukbal, car challenge, touwenparcours, kajak en 

teambuilding 
2e en 3de graad: hoogtouwenparcours, kajak, beachsports, rugby, vlotten-

bouw, highland games, minigolf, voetbal 
7de jaar: lengteklimmen, boulderen, slackline, oriëntatieloop 

Sportdag 19 april 
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Keep it clean 

Sfeerbeeld van de volledige klas 3EI die onder begeleiding van Van Dingenen op donderdag 12 mei de 

volledige Jef Crickstraat en bushalte van vuil ontdeed. Goed gewerkt en toffe sfeer!  

Kookactiviteit 7 kinderzorg 
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De techniek 

Openatelieravond 

No sweat, no glory !! Het mocht een succes genoemd worden! 
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De mensen 
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 De sport 
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We zijn op dinsdag 17/05/2016 naar 

het kinderdagverblijf “De Rakkertjes” 
geweest.  

 
Het was een heel leerzame namiddag 

met heel veel schattige kindjes. Het 
kinderdagverblijf bestaat uit 6 leef-

groepen van kindjes vanaf 3 maanden 
tot ze naar het eerste kleuterklasje 

gaan.  
 

In het kinderdagverblijf “De Rakker-
tjes” werken ze met de Zigzag me-

thode. Dat betekent dat ze gaan luis-

teren naar de kindjes. Ze gaan obser-

veren. Ze laten alles uit het kind zelf 
komen.  

 
In de Rakkertjes werken ze niet rond 

thema’s zoals Valentijn, herfst, etc.  
 

De 6 groepen worden verdeeld naar-
mate hoeveel keer ze komen per week 

zodat alle groepen altijd volzet zijn. 
 

Ze laten de kindjes buiten slapen. Ze 
hebben ook een snoezelruimte waar 

ze met een paar baby’s rustig kunnen 
liggen op een waterbed. Het is er ta-

melijk donker en warm, er wordt mu-

ziek gespeeld, er wordt aroma ver-
spreid  en er branden lichtjes. 

 
Er is er ook een ruimte die ze de 

boomhut noemen. Het is een heel gro-
te open ruimte met veel licht.  

 
Het was een interessante uitstap, heb-

ben veel bijgeleerd en kijken uit naar 
onze stage volgend jaar bij de baby’s. 

 
Chelsey De Smedt 4 Verzorging 

bezoek aan het kinderdagverblijf  

“De raKKertjes”  

Mangafiguren—2 A 
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Mocht u het nog niet opgemerkt hebben: ons ‘Groenkouter’secretariaat heeft 

een facelift gekregen.   

Samen met de leerlingen van de afdeling hout werd het klaargespeeld. 

verbouwingen… 

Samenwerking tussen Koninklijk Technisch Atheneum Groenkou-

ter en Basisschool Vogelzang ifv Techniek. 
https://youtu.be/j2Q846WE36w 

https://youtu.be/j2Q846WE36w
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Technologica, knappe koppen uit de finaliteitsjaren van het TSO en BSO uit de Oost-

Vlaamse scholen presenteerden er een sterk staaltje technisch talent. 

TECHNOLOGICA richt zich tot 

alle secundaire scholen (3de 

graad) in Oost-Vlaanderen 

met een TSO-BSO aanbod 

mechanica-

elektriciteit, koeling-warmte 

en auto. Het betreft een    

netoverschrijdend initia-

tief waaraan 39 scholen kun-

nen participeren.  

 

Elke school kreeg de kans hun ge-

ïntegreerde proefopstellingen 

(GIP) of eindwerken tentoon 

te stellen. Het eindwerk wordt be-

oordeeld zowel naar de presentatie 

als naar inhoud. De leerlingen pre-

senteerden hun eindwerk voor ju-

ryleden, die bestaat uit experts uit 

het bedrijfsleven en diver-

se opleidingsinstellingen. Het ge-

heel wordt afgesloten met 

een prijsuitreiking. 

 

De beurs werd gekoppeld aan 

een techniekfestival voor leerlin-

gen uit het 6de leerjaar basison-

derwijs (650 leerlingen kwamen 

langs). Zij brachten een be-

geleid bezoek aan de beurs 

en konden deelnemen aan 

een 20-tal techniekwork-

shops.  

De techniekworkshops wer-

den georganiseerd door 

Oost-Vlaamse secundai-

re scholen, hogescholen en 

partnerorganisaties zoals 

VDAB of sectoren. 

 

 

 

 

 

Technologica: we waren er weer bij 
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Na enkele dagen lobbyen met een 

bevriend motorrijder (en zelfstan-
dige schrijnwerker), heeft onze col-

lega Peter Geurs gratis een lot 
hout kunnen verkrijgen. Dit omvat 

2 kubieke meter beuk van 50mm 
dikte en ongeveer een halve kubie-

ke meter Amerikaanse eik. 
 

Dit allemaal dankzij de steun 
van Pieter-Jan Tersago van Trap-

pen Tersago uit Sint Gillis Waas! 
 

Bedankt Peter! 

Een verse lading hout 
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Sportieve school—Ekiden: the results 

 

 

Er was sfeer, drukte, muziek,ambiance, gezellige warmte, veel gelach, samenhorig-

heid, teamspirit, organisatie, inleving, support en vooral samen 126 km lopen met 

18 open geesten! 

Hier zijn de resultaten van onze TOP TEAMS 2016: 

Tijd over de 5km: 

Zakaria:    23'03 

Mvr. Sara De Wulf (Wijze Boom) 29'11 

Jan : 20'33 

Bjorn :      33'19 

Sofie :      26'44 

Anne :      36'47 

-Erik:        34'05 

-Marleen: 35'33 

-Christa:  33'36 

Tijd over 10km: 

-Didier:  46'14 

-Kurt:     50'09 

-Jurgen: 52'17 

-Brahim: 58'47 

-Fatih:     01'00 

Tijd over 7,2km: 

-Hilde: 37'56 

-Kelly: 42'08 

-Ine:    44'43 

 

 

 

 

PROFICIAT ALLEMAAL!  
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS 
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En het is nog steeds niet afgelopen... 
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Hoewel dit nummer alweer het 

einde van een schooljaar inluidt, 
neemt het niet weg dat er nu al 

gedacht wordt aan het begin van 
het nieuwe schooljaar.  

Dus: laat de infostroom maar ko-
men: hoe meer, hoe liever; zeker 

wat tekst en uitleg bij de beelden 
betreft.  En mocht u nog niet we-

ten hoe het tot mij komt: je 
stuurt je bijdrage door via smart-

school of via het e-mailadres  
depelsmaeker001 

@hotmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=NAEemfCeVIE 

 

 


