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… blikken we nog eens heel 

even terug op onze afgestu-
deerden, zien we welke crea-

ties de leerlingen te voorschijn 
toveren, maken we kennis met 

een oude man die we eigenlijk 
wel allemaal kennen, maar het 

fijne er niet van weten, …   En 
misschien ontdekt u nog wat 

zaken waarbij u nog niet heeft 
bij stilgestaan.. 

Maar zoals al gezegd: beginnen 
doen we nog eens met een te-

rugkeer naar eind juni.    
     

W.D.P.      

 

Mocht u er al aan getwijfeld heb-

ben; of het zelfs al vergeten heb-
ben: de schoolkrant leeft nog 

steeds …  
Met enige vertraging krijgt u bij 

deze het  - toch al —14de num-
mer voorgeschoteld. Een 

voorsmaakje van wat u hierin te 
lezen en zien krijgt, ziet u hier-

naast…  Santé 
 

1 september 2016  

Enkele klasfoto's  
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Proclamatie juni 2016 

Ook vorig schooljaar studeerde er 

een behoorlijk aantal leerlingen af 
aan onze school. Naar jaarlijkse ge-

woonte werd er niet afgeweken van 
een ‘klassiek’ stramien waarbij 

speeches, muziek en de  rapport-
uitreiking met wat leuke anekdotes 

van de afgestudeerde leerlingen af-
wisselden. 

 
Een inspirerende speech werd ver-

zorgd door Mevrouw Inneke Fichef-
et, pedagogisch adviseur en tevens 

regioverantwoordelijke voor onze 
scholengroep Panta Rhei.  

 

De uitreiking van de diploma’s , het 
muzikale interludium en de      

maakten natuurlijk een groot deel uit van deze avond. Een goed georgani-
seerde avond, waarin ook nog een aantal leerlingen vermelding kregen—en 

bijhorende prijs—uitgereikt door 
de collega's; voor onder andere 

schoolse evolutie, …. 
 

Maar daarnaast werden enkele     
leerlingen persoonlijk gefelici-

teerd door de heer Stephan Bry-
naert—Algemeen directeur van 

onze scholengroep. Ze kregen 
niet zomaar een vermelding, 

maar een noemenswaardige feli-

citatie voor het kordate en vol-
wassen optreden en ter hulp ko-

men van deze leerlingen. Door 
hun tussenkomst kon een ernsti-

ge situatie worden voorkomen.  
Het feit dat de heer Brynaert 

hen persoonlijk kwam feliciteren 
betekent toch heel wat. Dank 

aan de leerlingen Abdürrahman 
Kizilaslan (7IOB), Brecht De 

Geyter (6HT), Ümit Ocak (6EI) 
en Brendon Vlaeminck (5HT) die  

de ‘hulplijn’ nog wou komen ver-
sterken. 
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een greep uit onze afgestudeerden 
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Proficiat van ons allen die op deze dag in de bloemetjes werden gezet…  

Voor hen start een nieuw hoofdstuk in hun leven.  
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Bezoek biokeuken 

 

We bezochten de biokeuken van De Bi-

otoop (kinderopvang stad Gent, Ham). 
We kregen heel veel informatie van de 

kok, Henda. Ze wil ook eens op school 
komen koken voor ons.  

Ze kookt elke dag voor baby's en peu-
ters van verschillende kinderopvang-

centra in de stad en ze bereidt ook bio-
soep die verkocht wordt aan belang-

stellenden.  

We mochten ook eens kijken bij de 

kindjes en ontmoeten daar een oud-
leerling van vorig jaar: Nathalie. Het 

was een heel inspirerende voormiddag!  
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Proefproject schoolstraat 
 

Basisschool De Wijze Boom en KTA-Gito Groenkouter tellen heel wat leerlingen en dat zorgt ’s 
morgens en ’s avonds voor veel beweging aan de schoolpoort. In het doodlopend deel van de 
Sint-Baafskouterstraat zijn die drukke momenten niet erg veilig en overzichtelijk. Daar wil de 
school iets aan doen.  
 

Samen met de Stad start De Wijze Boom / KTA-Gito Groenkouter op 21 november het proefpro-
ject ‘schoolstraat’ in de Sint-Baafskouterstraat. Het doel is om meer plaats te geven aan fietsers 
en voetgangers en zo de veiligheid aan de schoolpoort te verbeteren. Dat kan als er geen auto’s 
tot aan de schoolpoort rijden. Als je je kind(eren) met de auto naar school brengt, of zelf met de 
auto komt, zal je daarom iets verder van de school moeten stoppen.  
 

Wat gebeurt er concreet?  
 
Vanaf maandag 21 november 2016 zal het laatste 
deel van de Sint-Baafskouterstraat elke schooldag ’s 
morgens en op woensdagmiddag 20-30 minuten afge-
sloten worden voor alle inkomend gemotoriseerd 
verkeer (behalve hulpdiensten). Vanaf het kruispunt 
met de Oscar Colbrandtstraat kan je ‘s ochtends van 
8u10 tot 8u30 enkel te voet of met de fiets het laatste 
deel van de Sint-Baafskouterstraat in. Op woensdag-
middag is dit van 11u50 tot 12u20. 
 

Door de straat rustiger te maken, is er meer plaats voor fietsers en voetgangers. Indien mogelijk 
kan je (met je kind/kinderen) best te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school 
komen. 
 

Het idee van voorrang voor fietser en voetgangers in schoolstraten komt van de Italiaanse stad 
Bolzano waar het project ‘schoolstreets’ al sedert 1989 goed werkt. De Wijze Boom is de zeven-
de school in Gent die de schoolstraat uitprobeert. 
 

Het proefproject ‘schoolstraat’ loopt van 21 november 2016 tot vrijdag 17 maart 2017. Naar het 
einde toe volgt een evaluatie om uit te maken hoe we hier in de toekomst het best mee verder 
gaan. 
 

>>> De schoolstraat wordt feestelijk ‘afgesloten’ op vrijdag 18 november om 15u30 met een 
persmoment tijdens het ‘Fietsfeest’. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Safetyfirst@KTAGITOGROENKOUTER@ 

thesafewayisthebestway 

Verkeersinfo 
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Bedden van … de vijvers 
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Teambuilding okan 

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 nieu-
we vrienden, van over heel de wereld!  

Elkaar en de omgeving leren kennen is 

dan ook geen sinecure! Een opdracht 
waar we de leerlingen graag een handje 

bij helpen. En wat is er leuker om elkaar 

te leren kennen dan een spelletje bow-
ling? 

Nieuwsgierig naar wat hen te wachten stond, leidden we onze leerlingen met 

het openbaar vervoer naar het centrum van Gent. Eens aangekomen, 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 moch-

ten! En gelukkig hadden ze deze week de getallen tot 100 geleerd en waren 
ze heel trots dat ze hun eigen schoenmaat in het Nederlands konden doorge-

ven! 

Ondertussen leerden we ook enkele spelregels. 
Bowling is een spel met kegels en een bowling-

bal. 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 volgende 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.        

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 wer-

ken! 
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Het resultaat: 2 nieuwe machines: Herfstspeurtocht in de tuin 

 

We vertrekken met de bus naar de 

Tuin van Kina en wandelen de mooie 

museumtuin binnen. 

Onze gids wacht ons al op en we krij-

gen een inleiding in de zaal Plant 

Aardig - Plant Beeldig. 

 

De plantenzaal onthult de geheimen 

van het plantenleven en biedt de 

mogelijkheid om planten te determineren met flora of computer. 

Op een speelse manier wordt de verandering van de sapstroom gedurende de 

vier seizoenen weergegeven. 

 

Aan de hand van een groot plantenmodel en 

verschillende bloemmodellen kan je hun ver-

schillende delen op een aanschouwelijke ma-

nier ontdekken. 

Ook vind je informatie over de soorten bestui-

ving, de bevruchting, de fotosynthese en de 

bouw van een bladgroenkorrel. De ‘Herfst’ om-

vat de thema’s bladval en vruchten en hun ver-

spreiding. Sporenplanten, parasieten en vege-

tatieve voortplanting worden kort toegelicht. 

Daarna gaan we in kleine groepjes speuren 

in de tuin. 

We zien de delen van een plant en een blad 

en hun functie, bladval, vruchtvorming, … 

Het onderscheid tussen boom, struik en kruid 

en verschillende bladvormen komen aan bod. 

Met onze mooie en kleurrijke werkblaadjes 

gaan we op speurtocht. 
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Archeologen vinden onbe-

schadigde mummie 
 

Archeologen hebben in een graf bij 

de Egyptische stad Luxor de gemum-

mificeerde resten van een Egypti-

sche edelman gevonden. De mum-

mie bevindt zich volgens de vinders 

'in uitstekende staat'.  

Het graf stamt volgens The Guardian 

uit de periode 1075-664 v.C en be-

vindt zich 700 kilometer ten zuiden 

van hoofdstad Caïro. Het archeolo-

genteam vond aanvankelijk een hou-

ten doodskist in de graftombe, maar 

daarin bleek zich de mummie te be-

vinden.  

 

De vindplaats is in de zogenoemde 

Tempel van een Miljoen Jaar, bij al-

Deir al-Bahari. Het ministerie van 

Oudheden in Caïro bestempelt de 

vondst als 'perfect'. De kamerdie-

naar heette volgens historici ver-

moedelijk Amenrenef en was kamerdienaar van farao Thoetmosis III, befaamd farao 

in het Nieuwe Rijk van Egypte.  

 

AD 

Schat van onschatbare waarde 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3931978/Millennia-old-mummy-belonging-servant-warrior-king-Thutmose-III-s-household-discovered-good-condition-Luxor.html
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Afrikaanse Maskers – –  

Geïnspireerd door verschillende Afrikaanse invloeden zijn de tweedejaars zelf 

aan de slag gegaan. Na het analyseren en bespreken van verschillende Afri-
kaanse vormen en kleurtinten heeft iedere leerling zijn eigen Afrikaans mas-

ker ontworpen. 

De opvallende kleuren zijn aangebracht met wasco’s waarbij de leerlingen ge-
bruik moesten maken van warme en koude kleuren. Om een extra effect te 

geven aan het masker, is de achtergrond bewerkt met een zwarte ecoline 
techniek. De leerlingen hebben best lang aan deze opdracht gewerkt, maar 

zeg nu zelf, zien de resultaten er niet schitterend uit? 

T-shirtprints  

Geometrische vormen, dat is de rode 

draad tijdens deze opdracht. De leerlin-
gen ontworpen een kleine (geometrische) 

vorm dat ze telkens herhaalde met een 
stukje kalkpapier, en dit getekend op een 

motief van een t-shirt.  

Herhalende patronen, ritmische ordening 
en bonte kleuren waren de sleutelwoor-

den bij deze opdracht. 



12 

 

Op zaterdag 15 oktober 2016 or-

ganiseerde onze school 

een griezelwandeling (tussen 

15.00u en 17.00u) en spaghetti-

avond (vanaf 18.00u). De opzet 

hiervan was om de kassa van BE-

GISO te spijzen. 

 

De opbrengst zal gebruikt worden 

voor de aankoop van 3 defibrilla-

tors (AED Heartcare) voor JC, SBK 

en het internaat. 

 

Niemand ontkende dat het een 

succes was, en zeker ook voor 

herhaling vatbaar. Niks dan posi-

tieve reacties; zelfs de zon liet ons 

niet in de steek.  

 

Enkele sfeer-

beelden 

 

 

De Griezelwandeling—annex spaghetti-

avond 
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Zo vanzelfsprekend “Santé!” voor ons klinkt, zo 

onbereikbaar is een goede gezondheid voor mil-
joenen mensen in het Zuiden. 

Een goede gezondheidszorg redt levens. Toch 

hebben 1,3 miljard mensen er geen toegang toe. 
Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in 

de buurt, of kunnen die niet betalen. Dat is on-
rechtvaardig.  

Gezondheidszorg is een 

mensenrecht. 

Daarom voert 11.11.11 dit jaar campagne voor 
een goede gezondheidszorg in het Zuiden. 

De leerlingen van 3 Kantoor, 3 verzorging, 4 Kan-

toor en 4 verzorging vonden het de hoogste tijd 

dat alle leerlingen en leerkrachten van het KTA-
GITO Groenkouter een moment stilstonden bij zo-

veel onrecht. 

Tijdens de lessen PAV werd rond het project 

“Santé@School” gewerkt en als afsluiter organiseer-

den zij een heus Santé-moment op vrijdag 28/10. 

Iedereen werd uitgenodigd 

om met een duurzaam fruit-

sapje santé te zeggen en de 
petitie 

van 11.11.11 te ondertekenen. 
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 De vulling van een KitKat bestaat uit... ander KitKats. Geniaal eigenlijk: 

de niet honderd procent gelukte KitKats worden gewoon vermorzeld en 

zo gerecupereerd als vulling. Je moet er maar op komen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Six Flags is genoemd naar de zes verschillende landen die Texas ooit 

hebben bezet: Spanje, Frankrijk, Mexico, de republiek Texas, de Confe-

deratie en de Verenigde Staten. Het oorspronkelijke attractiepark, Six 

Flags Over Texas, ligt in Arlington in de staat Texas.  

 

 

Enkele leuke weetjes 
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Nog eentje... 

Project Halloween—1 BC 

Nog enkele geslaagde T-Shirtprints 3 Verzorging 

IJsberen zijn eigenlijk niet 

wit. De haren van hun vacht 
zijn doorzichtig en hol.  

En als extraatje: 

 
We gebruiken, zien en drin-

ken hetzelfde water als de 
dino's. Al het water op aarde 

is er al sinds het ontstaan 
van onze planeet. We drinken 

dus eigenlijk de pipi van de 
dinosaurussen... 
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Mascotte— 7 kinderzorg 

In de les Expressie maken we een 

mascotte voor op stage. Dit jaar ko-
zen we voor een handpop.  
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De Man die we allemaal kennen 

, maar niet té veel van weten, al dan niet met een ‘zwarte’ Piet... 

  
Geschiedenis van Sinterklaas 

In ons kleine landje is Sinterklaas vooral bekend als een oude, wijze en eer-

biedwaardige kindervriend die samen met zijn knecht Zwarte Piet jaarlijks 
met de stoomboot van Spanje naar ons land komt om de brave kinderen te 

belonen met snoep en speelgoed. Tijdens de nacht van 5 op 6 december rijdt 
hij op een schimmel over de daken en stopt al dat lekkers via de schoorsteen 

naar binnen. Wij durven daar uiteraard niet aan te twijfelen, maar als je hier 
en daar wat opzoekt, blijkt dat Sinterklaas eigenlijk samengesteld is uit een 

historische figuur en een mythologische figuur  

 Myra ligt in het 
huidige Turkije..  

Heeft er echt een heilige bestaan 
die Nicolaas heet? 

Ja, de historische figuur Nicolaas, bis-

schop van Myra (Klein Azië; nu Tur-
kije); hij stierf op 6 december ca. 340 

na Christus. Later werd hij vanwege 
zijn goede daden heilig verklaard, 

hoewel hij nu van de heiligenkalender 
is verdwenen. Ongeveer 200 jaar na 

zijn dood ontstonden er allerlei legen-
des over zijn persoon en goede daden. 

Zijn reputatie als kindervriend berust 
onder meer op de legende waarin hij 

drie vermoorde jongetjes uit een bad 
pekel redde en terug tot leven wekte. 

Hij strooide geld rond in het huis van 
een arme edelman die hierdoor zijn 

brave, nette dochters kon behoeden 

van een miserabel leven. De meisjes 
konden dankzij de bruidschat fatsoen-

lijk trouwen en nog lang en gelukkig 
leven. Dit gegeven vinden we nu nog 

terug in het rondstrooien van o.a. 
gouden chocolade munten en ander 

snoepgoed. Ook de mannetjes en 
vrouwtjes van speculaas (zgn. 

‘vrijers’) en de suikerharten doen een 
belletje rinkelen. De uitdrukking 

"goedheiligman" komt van "goet-hylik 
man", wat zoveel betekent als "goed-

huwelijks man", d.w.z. de man die 
zorgt voor een goed huwelijk. 
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Waar komt Zwarte Piet vandaan? 
 
Zoals iedereen wel weet werkt Sinterklaas niet 

alleen: hij wordt vergezeld door een knecht, 

Zwarte Piet, die de zak met cadeautjes draagt 
en door de schoorstenen kan kruipen om de 

pakjes in de schoenen van de kinderen te stop-
pen. Zijn herkomst is heel vaag: volgens bepaal-

de legendes was hij oorspronkelijk een demon 
die de door de heilige gedwongen werd om enkel 

goede daden te verrichten. Zo is er ook het ver-
haal over Piter, een Ethiopische wees die als 

slaaf na zijn vrijlating uit dankbaarheid bij de 
oude bisschop in dienst is gebleven.  

 
Een andere verklaring: tijdens de 17de en 18de 

eeuw vond de Europese adel het heel sjiek om 
een Moorse knecht of page in dienst te hebben. 

Kleine Italiaanse jongetjes deden lange tijd in 

het oude Europa dienst als schoorsteenvegers; 
ze kropen voor hun werk door de rookkanalen. 

Hiervoor hadden ze een roe nodig om de schoor-
steen schoon te maken en een zak om al dat 

roet in te verzamelen.                     
  

Hoe is die heilige Sint-Nicolaas bij ons bekend geraakt? 
 
België en Nederland waren vroeger het grondgebied van de Germanen. Woes-
te krijgers die al even woeste goden aanbaden. In de middeleeuwen werden 

deze contreien langzaam maar zeker tot het christendom bekeerd. De bekeer-
ders waren tamelijk sluw door de feestdagen ter ere van de oude, heidense 

goden zoveel mogelijk te laten samenvloeien met de christelijke feestdagen. 
Zo namen de christelijke heiligen de plaats in van de oude goden. Het uiterlijk 

van Sinterklaas stemde grotendeels overeen met Wodan, de oppergod van de 
Germanen: een oude, strenge en wijze vaderfiguur.  

 
Wodan had een lange, witte baard, droeg 

een wijde mantel en reed met een grote 
speer in zijn hand op een prachtig wit 

paard. Hij beheerste bovendien de kunst 

om met dit paard door de lucht te vliegen 
(of over de daken te reizen). Er zijn trou-

wens wel wat sinterklaastradities die recht-
streeks lijken af te stammen van Germaan-

se tradities: tijdens het Germaanse zonne-
wendefeest vroegen jonge meisjes aan Wo-

dan een afbeelding van hun nog onbekende 
toekomstige geliefde; tegenwoordig zijn dat de 

speculaaspoppen ('vrijers').  

De oorsprong van  
            Zwarte Piet is erg vaag... 

Wodan, de woeste opper-
god van Germanen 
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Hoelang wordt Sinterklaas al gevierd en gebeurde dat op dezelfde 
manier als nu ? 

Sinds de 13de eeuw is de viering van Sint-Nicolaas in West-Europa algemeen 

en is hij de meest aanbeden heilige en patroon ("Sinterklaas patroontje" i.p.v. 
"Sinterklaas kapoentje"), d.w.z. beschermer van scholieren, huwbare jeugd, 

kooplieden, zeelieden, reizigers enz. In de middeleeuwen werd er vóór de 
feestdag van de heilige Nicolaas van Myra uit de arme kinderen van een stad 

een kinderbisschop gekozen plus assistenten (allen jongens).  
 

Deze kregen tot 28 december (de dag van de "Onnozele Kinderen") voedsel 
en geschenken, waaronder schoenen. De overige kinderen kregen geld en een 

vrije dag op 6 december om feest te kunnen vieren. Het oudste bewijs hier-
voor is teruggevonden in een middeleeuwse Dordrechtse stadsrekening uit 

1360.  
Later gaat men alle arme kinderen trakteren, wat zich dan langzaam ontwik-

kelt tot een algemeen volksgebruik, waarin schoeisel als vindplaats van snoep 
en geschenken een belangrijke rol gaat spelen.  

 

Tot de 17de eeuw werd er meer over Sint-Nicolaas gesproken en gezongen. 
Hij was bijvoorbeeld niet zichtbaar in het straatbeeld en kwam ook niet zo-

maar op huisbezoek. Hij was eerder een onzichtbare kindervriend, opvoeder 
en huwelijksmakelaar.  

 
Pas rond 1845 treedt hij op in het openbaar, gekleed in zijn bisschopskleren. 

Nog later wordt hij vergezeld door Zwarte Piet, die de rol van bestraffer en 
boeman op zich neemt. Daarvoor was het eigenlijk Sinterklaas zélf die met de 

roe rondliep.  
 

In België wordt het sinterklaasfeest bijna overal gevierd, maar toch is het niet 
algemeen. Zo wordt in de Westhoek en de Denderstreek op 11 november Sint

-Maarten gevierd. Ook dit feest heeft een Germaanse oorsprong: men bracht 
dankoffers en 

brandde reini-

gende vuren om 
de vruchtbaar-

heid van het 
land en vee te 

bevorderen.  
 

 

Het gooien van cadeaus in schoorstenen zou afstammen van Germaanse of-

ferplaatsen (vuurplaatsen). Pakjesavond (de avond van 5 december; in Ne-
derland eigenlijk populairder dan in Vlaanderen) gaat ook terug op voorchris-

telijke gebruiken: hoe meer geschenken men in het rond strooide (appels, no-
ten, beide herfstelijke symbolen van vruchtbaarheid, vandaar strooiavond), 

hoe vruchtbaarder het land zou zijn. De strooiavond nam door tijdsvervaging 
en misverstanden de plaats van het eigenlijke sinterklaasfeest in.  
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T-Shirtprints 3 Verzorging 

Nu is het in de eerste plaats een kinderfeest, maar de bijbehorende legendes 

wijken af van die van Sint-Nicolaas. Nog een verschil in culturen: in Vlaande-
ren en Nederland zit Sinterklaas doorgaans op een schimmel, maar in Wallo-

nië is het gebruikelijker om hem af te beelden op een ezel.  
 

In Nederland is het sinterklaasfeest ontzettend populair, met uitzondering van 
Grouw in Friesland, waar ze op 21 februari Sint-Piter vieren. En op de wad-

deneilanden vieren ze het traditionele kinderfeest helemaal anders: Sunde-
klaas is een feest dat meer aan Halloween doet denken. In de straten lopen 

de mannen gemaskerd en verkleed rond als 'Sinteromes', 'Klaasomes', 
'Sunderums' of 'Sunderklazen'. Vrouwen en kinderen moeten binnenshuis blij-

ven. Wie buiten komt krijgt 'slaag'. De uitdaging is, om toch buiten te lopen 
en de mannen te ontwijken. Aan het eind van de 20ste eeuw heeft Sinterklaas 

als cadeautjesgever stevige concurrentie van de kerstman gehad, maar in-
middels lijkt hij zijn rol helemaal terugveroverd te hebben. 

 

Waar wordt Sinterklaas nog gevierd (buiten België en Nederland)?  

 

Het sinterklaasfeest wordt in verschillende vormen in 

heel Europa gevierd van Frankrijk tot het verre Oost-
Europa. In de Duitstalige deel van Zwitserland heet 

hij St. Nikolaus of "Samichlaus" of "Santiglaus" en zit 
hij op een ezel. Zwarte Piet heet "Schmutzli". Er 

worden rijmpjes opgezegd in plaats van liedjes ge-
zongen en hij komt niet uit Spanje, maar uit het bos. 

 

 
En nu dé 

vraag:  
 

 

 
 

 
Net zoals Wodan rijdt Sinterklaas  
   met zijn paard over de daken  
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Zijn Santa Claus en Sinterklaas dezelfde persoon?  

 

Eigenlijk wel. De Amerikaanse naam voor de kerstman, Santa Claus is een 

verbastering van Sinterklaas dat via de Nederlandse leenwoorden in het En-

gels terecht gekomen is. Via de Amerikanen kwam 'Santa Claus' weer naar 

Europa en werd eerst populair in Groot-Brittannië. Later werd hij ook bekend 

en populair in Duitsland en de Duitstalige gebieden in centraal Europa. En 

uiteindelijk ook hier bij ons, waar Sinterklaas dus eigenlijk in concurrentie is 

met zichzelf in de vorm van Santa Claus.  

Waarom komt Sinterklaas met de stoomboot uit Spanje?  

Zoals gezegd komt Sint-Nicolaas eigenlijk helemaal niet uit Spanje, maar 
wel uit Myra. In mei 1087 hebben Italiaanse vereerders van de heilige Sint-

Nicolaas zijn gebeente van Myra naar het Italiaanse Bari overgebracht. Bari 

lag destijds in het toenmalige koninkrijk van de Beide Siciliën (in het deel 
van Napels), waar de latere Keizer Karel V koning zou worden. Zijn zoon Fi-

lips II, zou later Spanje, de Nederlanden én de Beide Siciliën erven. Vandaar 
de verwarring dat Sint-Nicolaas uit Spanje komt. Een van de goede daden 

van Sint-Nicolaas was dat hij in nood verkerende zeelieden op zee redde. Hij 
is ook patroon van de zeelieden. Hierdoor is het niet zo onlogisch dat hij per 

stoomboot naar ons land komt. Er zijn trouwens wel wat havensteden die 
een Sint-Nicolaaskerk hebben (bijv. Amsterdam) of Sint-Nicolaas als pa-

troonheilige hebben (het Oost-vlaamse Sint-Niklaas). De manier waarop Sin-
terklaas aankomt in de verschillende landen is vaak afhankelijk van land tot 

land, maar het is bijna altijd één of andere vorm van een intocht of proces-
sie van een heilige, zoals die bekend is 

uit het katholieke geloof. De oudste in-
tocht per boot is die van Bari, die sinds 

1087 jaarlijks plaatsvindt. De intocht 

van Sinterklaas met zijn gevolg is het 
officiële startsein van zijn "campagne". 

Voor de kinderen is dit vooral het sein 
dat ze vanaf dat moment hun schoen 

mogen klaarzetten en als ze braaf zijn 
geweest er op 6 december ook iets in 

mogen verwachten.  
Zo'n intocht vindt meestal drie weken 

voor 6 december plaats. De laatste ja-
ren is de intocht van Sinterklaas steeds 

meer een feestelijke gebeurtenis die in België en Nederland soms recht-
streeks op televisie te volgen is. Het lijkt dan ook meer dan ooit dat Sinter-

klaas nog niet vlug zal vergeten worden ! 

Ik hoop dat bij deze alle onduidelijkheden over deze oude traditie uit de wereld 

zijn geholpen en dat—of de Piet nu zwart of wit is— het kinderfeest dan echt 

wel een feest blijft en geen onderwerp tot nutteloze discussies…  

Pas in de 19de eeuw duikt Sinterklaas in het 
openbaar op. 
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Kiezen en kijken was de opdracht, en dit bleek toch vermoeiend te zijn zoals we op 

de laatste foto kunnen zien…  

Met 2 mVV naar IKEa 
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Sportief na school 

 

 

 

 

 

 

!  
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We kennen allemaal de boodschap: tenminste 30 minuten bewegen 
op minimaal vijf dagen in de week. 

Het mooie is dat met een flinke lunchwandeling op elke werkdag al 

aan deze norm voldaan wordt.  

Alhoewel een blokje om lopen tijdens de lunchpauze niets nieuws is - er zijn 

mensen die het al jaren doen - is het begrip lunchwandelen breder bekend 
geworden. 

Alle kleine beetjes helpen. Sterker nog, met je volle agenda moet je het vaak 
juist van die kleine beetjes hebben. Ga eens bij jezelf na hoe vaak je 'te druk' 

als argument gebruikt om niet naar één of ander beweeg activiteit  te gaan. 

Werk/studie is voor velen onder ons de grootste tijdsbesteding van de dag. 
Steeds meer werk leidt tot inactiviteit, doordat de werkdag veelal zittend 

wordt doorgebracht. Bovendien, hoe kom jij eigenlijk naar je werk? Met de 
auto, de bus of de trein? Neem je wel pauze? Of hap je tussen de bedrijven 

door even snel een boterham weg?  

 
Herinner je het speelkwartier van vroeger nog? De leerstof laten voor wat het 

is en naar buiten, frisse lucht inademen. Een dergelijke break is nodig om 
nieuwe energie en inspiratie op te doen. De beste ideeën krijg je niet achter 

je bureau, maar tijdens de afwas, onder de douche of tijdens een lunchwan-
deling. 

 
Lunchwandelen is de ideale gelegenheid om samen met collega's/

medestudenten even de benen te strekken. Bovendien, vrijwel iedereen kan 
het, er zijn geen speciale faciliteiten of hulpmiddelen nodig en het wandelpar-

cours ligt in onze achtertuin. En dat gratis en voor niets! 
 

Elke dag 30 minuten 
bewegen geeft je vele 

voordelen. Je bent ge-

zonder en voelt je beter. 
Bovendien merk je dat je 

conditie met sprongen 
vooruit gaat. En is het 

niet heerlijk om er even 
tussenuit te gaan en een 

frisse neus te halen? Je 
voelt je daarna zeker 

minder gestrest en doet 
je werk ook nog met plezier. En niet onbelangrijk, je vermindert zo de kans 

op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. 

Het gezondheidsteam 

Niet alleen voor de leerlingen: 

Lunchwandelen houdt je gezond 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS GAAT VERDER 
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En nog steeds gaat het verder...... 
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Voor één keer: een beeld van de 

samensteller van dit krantje... 

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

 

Het volgende nummer heeft nog veel onbeschreven bladzijden.  

Mocht u zich geroepen voelen om uw bijdrage te leveren, dan zal daar 
niemand om treuren… integendeel.  

Foto’s (graag met een woordje uitleg), werken van leerlingen, uitstappen, 
bezoekers, gastsprekers, hobby’s, ‘bekende’ leerlingen, voorstelling van/

interview met…, sportieve gebeurtenissen, opmerkelijke prestaties, minion-
derneming, filmrubriek,… noem maar op. U ziet: er zijn veel mogelijkheden, 

maar dan moeten deze mij wel bereiken.. 

De schoolkrant is er voor en door jullie. Deze kan niet zonder jullie bijdra-
ges. Dus zoals gewoonlijk: dank aan allen die hun bijdrage hebben gele-

verd, blijven leveren of zullen leveren… Laat de infostroom maar komen: 
hoe meer, hoe liever; zeker wat tekst en uitleg bij de beelden betreft.   

Mocht u nog niet weten hoe het tot mij komt: je stuurt je bijdrage door via 
smartschool. Een berichtje naar Wim De Pelsmaeker, al dan niet met de bij-

lagen. Hoe je dit moet doen, zou geen geheim meer mogen zijn…  


