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...zitten we met vuile handen, 

worden fietsen op punt gesteld, 
krijgen we wat sfeerbeelden 

van de nieuwjaarsreceptie, gra-
ven we in het verleden, trekken 

we de animatiewereld in…   
We krijgen eveneens een ’oude’ 

bekende op bezoek, we gaan 
op verkenning in de sprookjes-

wereld .  
Wat is Fanuc en  wat was nu 

weer ‘de Biotoop’? En zo voort, 
en zo verder... 

W.D.P.      

Het schooljaar is halfweg, de don-

kerste dagen zijn alweer voorbij; we 
beginnen al uit te kijken naar de 

lente…. Kortom: hoog tijd voor een 
terugblik naar de voorbije maanden.  

 
Nummer 15 is eindelijk in vorm ge-

goten; wat het is geworden, leest u 
in de volgende bladzijden. Hoe het is 

geworden, daar beslist u natuurlijk 
zelf  over…  

WDP 
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Fietsatelier 

Op vraag van een paar ouders 

van het lager, zijn de leerlingen 
van 3 Basismechanica gevraagd 

om mee te werken aan een  
fietsatelier. 

De leerlingen hebben in de les 
mechanica eerst hun eigen fiets 

kunnen in orde maken . 
Met deze ervaring konden ze 

dan de fietsen van het lager on-
derwijs in orde zetten. 

Dit alles ging door op 18 no-
vember, samen met de opening 

van de schoolstraat. 

 
 

De ouders van de leerlingen 
van het lager waren super te-

vreden met de hulp van onze 
leerlingen, ze hebben dat dan 

ook super goed gedaan. 
Als leerkracht ben ik dan ook 

super fier om dit met het 
team van 3BM te hebben kun-

nen doen. 
 

Bedankt aan de leerlingen 
3BM !! 
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Hoewel al lang geleden en ‘oud’ nieuws… toch een leuk moment…  

 
In het vorig nummer konden we het al lezen: de 

geschiedenis van en weetjes over de Sint en zijn 
‘zwarte’ Piet… We wisten toen (nog) niet dat hij en 

zijn metgezellen ons niet zou voorbijgaan en elke 
klas een bezoekje brengen.  

de sint dan toch op bezoek 
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Projectdagen gezondheid—1ste graad 

 

Maandag 19/12 en dinsdag 20/12 gin-
gen de projectdagen voor de eerste 

graad door. Dit maal stonden de da-

gen in het teken van ‘gezondheid’.  
 

De leerlingen kregen een gezond ont-
bijt voorgeschoteld, namen deel aan 

een aantal workshops (Estafette, Ex-
perimenten, Quiz, Vertrouwenspar-

cours).  
Ze gingen de sportieve toer op door 

de bewegingstussendoortjes en in de 
FIT-OUT in Lochristi. Ook de film 

‘Achtste-groepers Huilen Niet’ stond 
op het programma.  

Het geheel werd afgesloten met het 
spel: goed-fout vakken (waarin de 

leerlingen hun opgedane kennis nog 

eens konden ‘bewijzen’) en een vier-
uurtje.  

 

 
Het mag—en 

het werd 
ook—gezegd 

worden dat 
het helemaal 

voor herha-
ling vatbaar 

is!   
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Achtste-groepers Huilen Niet 

Proficiat van ons allen die op deze dag in de bloemetjes werden gezet…  

Voor hen start een nieuw hoofdstuk in hun leven.  

 

Regie: Dennis Bots | Cast: Hanna Ob-

beek (Akkie), Nils Verkooijen (Joep), 
Fiona Livingston (Elise), Johanna Ter 

Steege (Moeder Akkie), Eva van der 
Gucht (Juf Ina), e.a. | Speelduur: 96 

minuten | Jaar: 2012 
 

Achtste-groepers Huilen Niet is geba-
seerd op de gelijknamige bestseller van 

de succesvolle kinderboekenschrijver 
Jacques Vriens. Het boek en de film 

vertellen het verhaal van de elfjarige 
Akkie, een personage dat Vriens, zelf 

langdurig leraar geweest, op een van 
zijn eigen leerlingen baseerde. Die rea-

listische en eerlijke inslag heeft regis-

seur Dennis Bots nu gepast naar het 
grote doek weten te brengen. 

 
Akkie is helemaal wild van voetballen 

en het kan haar weinig schelen dat 
haar klasgenoot Joep dat geen sport 

voor meisjes vindt. Ze is er bovendien 
beter in dan hij. In de klas maakt ze 

zich net als haar klasgenoten vooral druk om dingen waar een achtstegroeper 
zich druk om moet maken: het schooltoernooi, de Citotoets en het school-

kamp. Totdat ze ziek wordt. Haar ouders, juf en klasgenoten steunen haar zo 
veel ze kunnen, terwijl de altijd optimistische Akkie zich vanuit het ziekenhuis 

met alles op school probeert te bemoeien. 
Als ze zo achteruit gaat dat ze onmogelijk aan het toernooi mee kan doen, 

bedenkt de stoere Joep een heel bijzonder plan.  
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Verbouwing secretariaat—vervolg 

Wellicht herinnert u het zich niet meer, maar het secretariaat in de Sint-

Baafskouterstraat werd vorig schooljaar ‘aangepakt’.  
De buitenkant werd volledig vernieuwd, net als de vloerbedekking, enkel een 

kast ontbrak nog. 
Deze werd nu geplaatst door onze leerlingen van 7 interieur. Bij deze is er te-

rug wat meer opbergruimte bij gekomen. 

Het begin 

Het werk 

Het resultaat 
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Na de gebruikelijke wensen, de toespraken en het –letterlijk—in de bloeme-

tjes zetten van diegenen die na hun talrijke dienstjaren eindelijk ‘op rust’ mo-

gen gaan, waren we allen toe aan een hapje en een (of meer) drankje(s). 

Wat beeldmateriaal 

Nieuwjaarsreceptie 
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Wat hebben Pixar en Disney met elkaar te maken? 

Of hoe zitten deze in elkaar verweven? 

 
Pixar was het eerste bedrijf dat een 

volledige 3D-animatiefilm maakte. 
Het bedrijf werd in 1979 opgericht 

(als Graphic Group) 
door Lucasfilm (George Lucas) als 

onderdeel van specialeffects-
bedrijf Industrial Light & Magic, maar 

het werd groot gemaakt door Steve 
Jobs (medeoprichter van Apple).  

 

Er werd veel onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden van computeranimatie. Enkele belangrijke doorbraken wa-

ren de effecten in ‘Star Trek 2’ en ‘Jong Sherlock Holmes’. 

In 1986 verliet Steve Jobs Apple Computer en nam de Graphics Group van 

Lucas film over. Hij betaalde hiervoor 5000000 $ aan George Lucas en inves-

teerde nog eens 5000000 $ in het bedrijf zelf.  

In 1991 maakte Pixar voor 26.000.000 $ een deal met 

Disney. Pixar zou voor Disney drie lange speelfilms ma-

ken, geheel met computeranimatie. Disney zou dan de-

ze films uitbrengen en de bioscopen en de marketing 

eromheen voor zijn rekening nemen. De opbrengsten 

zouden 50 - 50 gedeeld worden. Wel zou Disney alle 

rechten op de films en de personages in handen krij-

gen. De eerste van de film van deze films was Toy 

Story, die in 1995 uitkwam. De film werd een groot 

succes, en bracht wereldwijd meer dan 350000000 $ 

op. Daarmee was Pixars naam in de wereld van de 

computeranimatie gevestigd. 

Pixars eerste vijf films brachten samen 2,5 miljard $ 

op, en maakte van Pixar één van de meest succesvolle filmbedrijven ter we-

reld. De samenwerking met Disney verliep echter niet altijd even goed. Tij-

dens de productie van Toy Story 2 ontstond er onenigheid omdat Pixar deze 

film mee wilde laten tellen als één van de drie afgesproken films, terwijl Dis-

ney vond dat deze film los stond van het contract. 

In 2004 probeerden Disney en Pixar een nieuwe samenwerking aan te gaan. 

Deze nieuwe deal was alleen voor distributie, daar Pixar meer inspraak wilde 

in het verhaal en in de productie van de films.  

 

 

 

 

 

PIxar—Disney 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucasfilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_effecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_effecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industrial_Light_%26_Magic
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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Tevens wilde Pixar zijn eigen films gaan financieren, en de volledige op-

brengst opstrijken. Pixar wilde tevens dat deze nieuwe eisen ook van toepas-
sing zouden worden op de films die toen in de productie waren, en eigenlijk 

nog onder het contract vielen: The Incredibles en Cars.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Disney vond deze voorwaarden onacceptabel, en de onderhandelingen verlie-

pen moeizaam. Pixar overwoog zelfs om een ander bedrijfsmodel dan Disney 
te zoeken voor zijn toekomstige films. In september 2005 werden de onder-

handelingen voortgezet. Pixar kondigde toen al aan in elk geval geen films 
meer uit te willen brengen in november maar rond de zomer. De première da-

tum van de film Cars werd uitgesteld om te zien hoe de onderhandelingen 
zouden verlopen. 

 
Toen langzaam duidelijk werd dat in 

plaats van verder samen te werken, Dis-
ney Pixar wilde overnemen, werd de 

nieuwe distributiedeal gemaakt voor de 
film Ratatouille. Dit om er ongeacht de 

uitkomst van de onderhandelingen zeker 
van te zijn dat deze film nog via Disney 

zou worden uitgebracht. Wel zal Rata-

touille eigendom blijven van Pixar. 
 

Op 24 januari 2006 maakte Disney bekend dat er een akkoord bereikt was 
over de overname van Pixar voor een bedrag van 7,4 miljard $. Dit gebeurde 

onder andere door een aandelenruil. Nadat de aandeelhouders van Pixar ak-
koord waren gegaan, werd de overname op 5 mei 2006 gerealiseerd. 

 
Met deze deal werd Steve Jobs, wiens 50,6% aandelenindex werd omgezet 

naar 7% van de aandelen van Disney, de grootste individuele aandeelhouder 
in Disney. Steve Jobs werd tevens toegevoegd aan de raad van commissaris-

sen van Disney, als niet onafhankelijk lid. De overname betekende niet dat 
Pixar en Disney zouden samensmelten.  

Pixar is nog altijd een losse afdeling binnen Disney; zo is de naam Pixar 
blijven bestaan. 

 
Heel wat internetbronnen  

bewerkt door W.D.P 
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KLeimonsters 1B- ABC  

De leerlingen van het eerste jaar bso hebben elk voor zich een monstertje ge-

creëerd uit klei. Na een grondige analyse over het materiaalgebruik en de 
soorten klei zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan. Eerst maakten 

de leerlingen een persoonlijk ontwerp in hun schetsboek. Vormgeving en 
kleurgebruik zijn de sleutelwoorden voor deze opdracht. Aan de hand van hun 

ontwerp maakten de leerlingen een vorm uit klei. Deze mochten de leerlingen 
zelf boetseren en vormgeven naar keuze. Door middel van plakkaatverf kwam 

het monstertje pas echt tot leven. Tot slot nog een laagje vernis aanbrengen 
om het monstertje een extra touch te geven.  

Collage van een nieuw samengesteld dier —  

De leerlingen van het tweede jaar bso 

werden ondergedompeld in de wereld van 
Hieronymus Bosch. Geprikkeld door de 

inspirerende werken (met onder meer De 
Tuin Der Lusten) van Bosch zijn de leer-

lingen gaan brainstormen over het thema 
‘samengestelde dieren’. De leerlingen 

kregen een heleboel foto’s van dieren te 
zien waaruit ze elk 3 dieren mochten uit-

kiezen. Van deze 3 dieren zou er een 
nieuw origineel dier ontstaan. Door mid-

del van een plak, knip en scheurtechniek 
werd een nieuw dier geboren. Met een 

zwart stiftje werd het dier nog opgewaar-
deerd tot een eigen creatie.  

Zeg nu zelf, jij wil toch ook zo’n leuk 
huisdier?  
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We keren eventjes terug naar het vorig nummer, waar we kennis maakten 

met de biokeuken van ‘De Biotoop’. Daar werd een leuk vervolg aan gebreid. 

 

Henda, de kokkin van de Biotoop, een kinderdagverblijf van de stad Gent, 

kwam ons deze keer demonstreren hoe we vegetarische tomatensoep en 

couscous kunnen bereiden. Het was supertof en lekker! 

 

 

Vegetarisch koken 
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FANUC robotics 

FANUC staat voor Fiji Automatic NUmerical Control en is opgericht door Dr. 

Seiuemon Inaba in 1956. Fanuc bevindt zich nabij de voet van de Fiji berg 
in Japan. De Fuji berg is gelegen dichtbij Yamanaka. Daar is een FANUC 

“dorp” met 12 research- en ontwikkelcentra, administratiekantoren, perso-
neelsaccommodaties, recreatievoorzieningen en zelfs een kliniek voor de 

medewerkers van FANUC en hun gezinnen. 

Fanuc is gestart met de productie van elektropuls motoren eind jaren ‘50 
vervolgens in de 70ste jaren met het vervaardigen van geautomatiseerde 

CNC besturingen en in de jaren ’90 robots. 
De huidige productiecapaciteit is: +/- 25.000 CNC-besturingen, 125.000 

servomotoren, meer dan 84.000 servo amplifiers, 5000 robots en 5600 ma-
chines per maand. 

Zestig jaar na de oprichting en met meer dan 2,4 miljoen CNC-besturingen 

en 400.000 miljoen geïnstalleerde robots over de hele wereld, is FANUC de 
mondiale marktleider in fabrieksautomatisering. 

 

Enkele kenmerken van een robot 

 

De kleuren van robots: 

er zijn 3 kleuren: geel, 
groen en wit. De gele 

houdt geen rekening met 
de mens, daar moet je als 

persoon van oppassen en 
afstand houden. De groe-

ne is een verdere ontwik-

keling van de gele robot 
en werkt samen met de 

operator in 1 werkzone. 
De witte robots worden 

voornamelijk gebruikt in 
de voedingsnijverheid. 



15 

 

Controller:  

met de controller kan je zelf de robot besturen of pro-
grammeren en de handelingen automatiseren. 

 
Snelheid verhogen:  

met de hulp van 2 toetsen kan je de beweging snel-
heid van de robot verhogen/verlagen.  

 
Dodemansknop:  

Het woord dodemansknop is een vakterm in elektro-
techniek. Het is een beveiliging die op de controller 

staat. Deze wordt gebruikt bij gevaar of in noodsitua-
ties.  

 
Sensoren:  

De robot kan via de camera (sensor) kijken of iets 

voor hem staat en ook bepaalde zaken herkennen, als 
die in het programma geschreven zijn. 

 
Wat was de inhoud van deze dag? 

 
Het eerste uur kregen we uitleg over FANUC, wie, wat en waar ze actief zijn, 

hoe ze geïnstalleerd worden en de beveiliging aan en rondom een robot. 
Daarnaast hebben we verschillende modellen gezien en de kleurverschillen: 

geel of wit. 
 

De gele robots houden geen rekening met de mensen en zijn gevaarlijk, de 
witte robot wordt in de voedingsnijverheid gebruikt en de groene kunnen sa-

menwerken met mensen. De groene robots zijn met diverse veiligheidssyste-
men uitgerust zoals een camera (het oog), een zachter omhulsel dat bestaat 

uit schuimzachte panelen en diverse veiligheden om bij een minimale tegen-

druk de beweging te stoppen of te blokkeren. 

Meer info op http://www.fanuc.eu/be 
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In het tweede uur was er een rondleiding gepland met meer gedetailleerde 

informatie zoals de robots installeren, het gebruik en de voordelen van robots. 
We zagen een robot in werking die onderdelen klasseerde (het kop/munt prin-

cipe).  
Eerst maakte de robot met een groen laserlicht een driedimensionale foto 

d.m.v. 2 camera’s waar de voorwerpen lagen in de opvangbak. 
Vervolgens kwam de robotarm in actie en greep een voorwerp uit de opvang-

bak en bracht het naar een andere sensor/camera (rood licht) die van het ob-
ject een scan maakte om te kijken of het voorwerp kop of munt was. Die dan 

op zijn beurt links of rechts kwam te liggen op de rustplaats.  

 

Wat was de opdracht van de robot, welke handelingen voerde robot 
uit? 

 
De opdracht van de robot was in 6 stappen de blokken op elkaar stapelen 

 
1. Naar de blok gaan 

2. De blok vastgrijpen 
3. De blok opheffen 

4. De blok verplaatsen naar een gemarkeerde plaats 
5. De robotarm dalen 

6. De blok los laten (dit waren ze vergeten om in programma te steken) 
 

Op welke handelingen diende je te letten om op te starten en welke 
stappen heb je ondernomen om de robot in beweging te krijgen? 

 

Om de robot te laten werken moest je eerst de dodemansknop ingedrukt hou-
den en de reset indrukken en dan pas kon je zelf het startcommando ingeven 

aan de robot.  
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De twee modes waren de joint- en de worldmode. Bij de worldmode comman-

deer je simpele opdrachten zoals naar voor, achter en beweeg naar links, 
rechts, hoog en laag. 

 
De jointmode is ingewikkelder dan de worldmode. 

Daar moest je de robotarm besturen, die kon alle bewegingen uitvoeren zoals 
de menselijke pols kan, en zelfs beter. We moesten eerst de blokken op de 

tafel legen met behulp van een robotarm. 
Na twee à drie pogingen was het bij iedereen gelukt. Op het einde moesten 

we de schift loslaten en het programma opstarten die de programmeurs had-
den geschreven voor ons, dus moesten wij in de “game pad” zoeken naar de 

map ‘programma’s’ en daarna de oefening HOME opstarten. Na het opstarten 
van de programma’s moesten we gewoon de start en schift blijven indrukken 

en als die klaar was met ene taak hem gewoon naar volgende sturen met 
toets ‘volgende’. 

Deze opdracht was dat de robot de blokken 1 per 1 moest vastgrijpen en op 

elkaar stapelen op de voorziene plaats. Wanneer die 4 blokken mooi op elkaar 
gestapeld waren, stopte die met werken en op het game pad zag je dat die op 

het END stond.  
 

Conclusie 
 

Het bezoek aan FANUC was goed. Het was interessant om te kijken hoe de ro-
bots werken, wat het nut is van robots en hoe je ze kan besturen. 

 
El’Derbiyev Baysangoer Idrissovitsj—6EI 

Kerstboompunt met  wol Klassen: 3verzorging  

De mooiste periode van het jaar is alweer voorbij. De leerlingen van het 3
de

 jaar verzor-

ging hebben persoonlijk voor wat sfeer gezorgd binnen het PO-lokaal. Stevig papier, 

wol, plastic folie en een lijmpistool. Meer heb je niet nodig om een mooi kerstboompje 

te maken. Je wikkelt  een bol wol rond een torentje van papier dat bekleed is met plas-

tic folie. Alles maak je netjes vast met een lijmpistool. Nog wat watjes, lintjes en parel-

tjes om de boel wat op de fleuren. En ziezo! Een schitterend resultaat.  
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Het resultaat: 2 nieuwe machines: Gruwelijke oorsprong van populaire sprookjes  

 

Disney heeft in de afgelopen decennia hard gewerkt aan het filmen van heel 

wat sprookjes. Wie kent er niet Sneeuwwitje en haar zeven dwergen, As-
sepoester en Doornroosje? Allemaal zoete verhaaltjes over schone dames, 

koele ridders en kwaadaardige slechteriken.  
Alles en iedereen heeft zijn plek, vijanden zijn lelijk en in en in gemeen, de 

helden zijn knap, edelmoedig en dapper, en het einde loopt het altijd goed af.  
 

Echter, de meeste sprookjes waren niet altijd zoals Disney ze ons heeft voor-

geschoteld. Niet alleen is er een enorm scala aan sprookjes dat het nooit tot 

een tekenfilm heeft weten te schoppen. De sprookjes die verfilmd zijn, zijn 

vaak enorm veranderd en aangepast aan het moderne publiek. 

Roodkapje 

De gebroe-

ders Grimm 

schreven dit 

sprookje in 

een van hun 

bundels, 

maar een 

andere 

sprookjes-

verzamelaar, 

Charles Per-

rault, 

schreef een 

andere ver-

sie van 

Roodkapje, 

nog voor de 

gebroeders 

Grimm hun 

mildere versie publiceerden. De oudere variant is een tintje pittiger... 

Die oude versie eindigt niet, zoals wij dat gewend zijn, met de heroïsche red-

dingsactie van de houthakker die de wolf open snijdt om Roodkapje en oma te 

redden. In plaats daarvan wordt Roodkapje, een naïeve jonge dame, op weg 

naar haar oma, misleid door de wolf en uiteindelijk opgegeten. Punt uit. Niets, 

geen houthakker die de dame in nood redt.  

De moraal van dit verhaal is dat je niet zomaar aanwijzingen van vreemdelin-

gen moet aannemen. Zeker niet als het wolven zijn… 

Een moraal die trouwens ook nu nog geldt… of zelfs nog meer dan vroeger... 
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Een archeoloog op bezoek 

In het kader van de lessen geschie-

denis is er een archeoloog komen 
praten voor de klassen 1A en 2A als-

ook voor de 1B klassen. De archeo-
loog, Maarten Bracke, was te zien 

in de reeks 'Onder Vlaamse vel-
den' op één met tv-maker Arnout 

Hauben. In het eerste deel van de 

lezing kwam aan bod wat archeolo-
gie is, de verschillende dateringsme-

thoden, de geschiedenis ten tijde 
van de eerste mensen, bij de Grie-

ken en Romeinen en WO I.  

In het 2de deel van de lezing moch-

ten de leerlingen vragen stellen en 

mochten ze komen kijken naar het 
materiaal dat Maarten Bracke mee 

had gebracht (gasmasker, scherven, munten, schoenzool, potjes, haaientan-
den...) Het was een leerrijke ervaring! Er zijn er zelfs bij die zo geïnteres-

seerd waren, hun best gedaan hebben, dat ze een munt gekregen hebben! 
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Schuilkelder uit WO II blootgelegd 

Nu we toch in het verleden aan het graven zijn…. Eind december werden tij-

dens de heraanleg van de straten en plein voor het station van Merelbeke 
(Gentbrugge) de ‘restanten’ teruggevonden van een schuilkelder, gebouwd 

tijdens WOII. Nu is ’restanten’ een oneerbiedig woord, vermits de schuilkelder 
nog vrijwel volledig intact was. 

 
Het betreft een publieke schuilplaats waar-

van het op Merelbeke al lang de ronde deed 
dat er ooit een had gelegen. Alleen wist 

niemand precies te vertellen waar die ooit 
zou gelegen hebben, en vooral of die nog 

bestond. 
 

Bij de graafwerken voor de op markt aanwe-
zige juwelierszaak, stootte men eind decem-

ber onverwacht op een betonnen plaat en 

jammer genoeg werd ze op dat moment door de graafkraan doorboord zodat 
zo goed als bij toeval de nog vrij intacte structuur opdook. Hij stond gedeelte-

lijk onder water maar niet rampzalig. 
 

Voor de geïnteresseerden was op 
woensdag 2 februari de structuur de 

laatste keer te zien zijn zoals hij nu 
is, daar hij die dag nog eens bijko-

mend zou geprospecteerd worden 
door de lokale erfgoedkundige dien-

sten van Gent. 
Daarna werd de volledige dakstruc-

tuur verwijderd en het geheel opge-
vuld worden met zand. Voor wie de 

structuur dus nog eens wou zien, 

was dit een laatste kans.  
En geïnteresseerden waren er zeker: zo’n 300 man kwam de structuur bekij-

ken, zelfs iemand met haar eigen verhaal uit haar jeugd, toen als 7-jarige in 
deze schuilkelder moest schuilen. 

 
Jammer genoeg werd de schuilkelder niet 

meer drooggelegd en mochten we er niet in, 
maar toch was het wel de moeite om te zien: 

intacte zitbanken, verroeste verlichting, en 
vooral het idee dat in deze kleine ruimte 100 

tot 150 mensen konden schuilen; berekend 
op 4 personen per vierkante meter... de 

spreekwoordelijke sardienen in een 
(betonnen) blik… in donkere angst en afwach-

tend tot de bombardementen over waren.  
WDP 
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OP bezoek bij de politie 

Politie !  

 
Het woord alleen al jaagt veel leerlingen 

schrik aan. 
 

Want politie staat voor bekeuringen, boetes, 
straffen, … 

Maar de politie doet zoveel meer dan dat. 
 

We nemen de bus en gaan naar het hoofdbu-
reau van de politie van Gent. 

Aan het onthaal worden we opgehaald door 
de verantwoordelijke van de educatieve wer-

king. Met haar badge mogen we binnen 
in het gebouw.  

 

We ontmoeten een man die deel uit-
maakt van de ‘Draken’, dit is  de fiets-

brigade van de Gentse politie. Hij geeft 
ons uitleg over zijn opdracht en toont 

ons alle functies van zijn speciale fiets.  
Hij maakt ons ook alle voordelen van de 

fiets duidelijk: het gaat sneller in het 
drukke stadsverkeer, het is gezonder 

en milieuvriendelijker en de fiets maakt 
minder lawaai. 

 
Hij vraagt wie van ons een fiets heeft en wijst ons op het belang van een vei-

lige fiets: elke fiets moet een voor- en achterlicht hebben, een bel en goed 
werkende remmen. Als je lichten niet werken, kan je een boete krijgen van 55 

euro. Het is ook goed dat je een fietshelm draagt in het verkeer. Safety first! 
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Elke agent draagt een wapengordel. Die 

weegt heel veel. De agent toont ons de 
verschillende wapens die hij bij heeft. We 

zien een matrak, een pistool met echte 
kogels, pepperspray en handboeien. Het is 

trouwens verboden om pepperspray bij te 
hebben, enkel de politie mag dat. 

 
Er werken 1200 agenten bij de Gentse po-

litie. De meeste agenten dragen een uni-
form, maar je hebt ook agenten in burger, 

die dragen gewone kleren. Sommige 
agenten rijden met de fiets, andere met 

een motor of een auto. Er zijn ook com-
bi’s. 

 

Daarna gaan we verder naar de ruimte waar de vingerafdrukken en de foto’s 
van verdachten worden genomen. We krijgen uitleg over dit proces en mogen 

zelf ook eens onze vingers op het toestel leggen en poseren voor een foto. 
Iedereen heeft een unieke vingerafdruk, zelfs bij een identieke tweeling ver-

schilt de vingerafdruk.  
 

Alle vingerafdrukken van verdachten zitten in de computer, zo kan men de 
sporen die men vindt bij een misdrijf vergelijken met de vingerafdrukken die 

in de computer zitten. Als een verdachte wordt opgepakt doet de politie 3 din-
gen: vingerafdrukken nemen, foto’s nemen en een persoonsbeschrijving op-

maken.  
 

Wij zijn erg onder de indruk! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Het was alweer een boeiende uitstap die ons een goed beeld van de politie 
heeft gegeven! 

BG 
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° De volgorde van de letters van het alfabet ligt al duizenden jaren vast. Het 

is niet geweten waarom het precies de gekende abc-volgorde is. Het had om 

het even welke willekeurige volgorde kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° 's Werelds grootste kamelenpopulatie bevindt zich in Australië, en niet in 

het Midden-Oosten of in de Saharawoestijn, zoals we (bijna?) allemaal den-

ken. 

 

 

 

 

 

 

 

° Je kan je eigen neus altijd zien, maar je 

bent je er niet altijd bewust van. Nu zie 

je hem plots wél, natuurlijk.  

 

 

Enkele leuke weetjes 
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Gruwelijke oorsprong van populaire sprookjes  

Dit is er ook eentje uit de bundels van 

de gebroeders Grimm.  
Het verhaal van de rattenvanger van 

Hamelen gaat als volgt: Hamelen 
wordt geteisterd door een rattenplaag 

en de mensen zijn de wanhoop nabij. 
Plots verschijnt er een man in scha-

mele kleding en een fluit aan zijn 
riem, en hij beweert dat hij de stad 

kan bevrijden van haar zware last.  
 

Natuurlijk beloven de bewoners hem 
grotere sommen geld als hij het voor 

elkaar krijgt alle ratten uit Hamelen te 
verwijderen. Gemakkelijk te beloven 

denken ze, want zoiets is onmogelijk.  

 
De rattenvanger pakt zijn fluit, begint 

te spelen en als bij toverslag komen 
alle ratten uit hun schuilplekken en 

volgen de fluit de stad uit.  
De rattenvanger lokte de beestjes de 

rivier in waar ze allemaal verdrinken.  
 

De stadsbewoners zijn waanzinnig van 
vreugde en dansen op straat,  

 

maar wanneer de rattenvanger terug-

keert om zijn geld op te eisen daalt 
hun enthousiasme. Ze weigeren hem 

te betalen, waarop de rattenvanger 
zijn wraak neemt.  

 
Hij grijpt zijn fluit een tweede keer, 

fluit een ander deuntje en pardoes be-
ginnen alle kinderen zijn stappen te 

volgen. Hij leidt ze allemaal de stad 
uit en nu zijn we op het punt waar het 

originele sprookje een ander pad in-
slaat. 

 
In de nieuwe versie brengt de ratten-

vanger de kinderen naar een grot 

waar hij ze verstopt tot hij losgeld 
krijgt van de handelaren. Dat plan 

lukt, eind goed al goed.  
 

Maar in het oorspronkelijke verhaal 
neemt de rattenvanger een andere 

route, en lokt de menigte jongelingen 
net als de ratten naar de rivier waar 

zij eenzelfde lot ondergaan. Alle kin-
dertjes verdrinken.  

De rattenvanger van Hamelen 
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Veiligheidsopleidingen  

voor hout, derde graad en 7 interieur  

  

 

Voorstelling boek—gastspreker vorig schooljaar 

Gentenaar Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de ‘rationele 

islam’, een moderne islam die de westerse democratische regels en waar-

den wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij 

als imam en als coördinator van het Netwerk Islamexperten 

dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van 

moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat. 

In zijn nieuw boek 'Is dit nu de Islam?' vertelt hij hoe de Koran echt moet 

worden gelezen en begrepen: niet letterlijk maar wel in zijn historische con-

text. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en 

hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van 

radicalisering. En hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, 

where east meets west.  
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Sneeuwwitje 
 
Dé klassieker van Disney en een mierzoet verhaaltje waar geen kwaad in te 

vinden valt? Toch niet helemaal waar. De slechte koningin eist van de jager 
het hart van Sneeuwwitje als bewijs dat hij haar vermoord heeft, en in plaats 

daarvan komt de jager terug met het hart van een zwijn. In het origineel, 
echter, staat de koningin er ook op dat hij haar lever en longen meeneemt 

opdat ze als avondeten geserveerd kunnen worden! 

 
Een andere afwijking van Disney, Sneeuwwitje wordt niet wakker gekust maar 

wakker geschud in de koets van de jager, op weg naar zijn eigen kasteel. We 
laten in het midden even in het midden waarom de jager een doodogend 

meisje in zijn koets naar zijn huis vervoerde… 
 

En tot slot, nog een klein detail dat Disney vergat in haar tekenfilm: de boze 

koningin wordt in het oorspronkelijke verhaal gestraft door haar te laten dan-
sen in gloeiend hete ijzeren schoenen, tot ze sterft.  

Toch wel pittig materiaal...  
 

Gruwelijke oorsprong van populaire sprookjes  
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Ook zij zijn teruggekeerd:  

      Onze ‘taalambassadeurs’ 

Het project ‘Ambassadeurs’ werd in 2009 

opgestart binnen de schoot van Gent, Stad 

in Werking. Ambassadeurs zijn vrijwilligers 

van een andere origine met een persoonlij-

ke missie: zij willen dat talent optimaal 

wordt benut in onze samenleving. Zelf heb-

ben ze heel wat drempels overwonnen en 

zijn ze via hun studie succesvol op de ar-

beidsmarkt. Om leerlingen te motiveren, 

komen zij in de klas getuigen en vertellen 

ze over hun persoonlijke schoolloopbaan en 

werkervaring.  

In navolging van dit project organiseerde 

de school in de maand december zelf een 

‘Ambassadeursproject’ voor de leerlingen 

van het eerste jaar en voor de leerlingen 

van het vierde jaar (BSO). De gastsprekers 

waren alvast geen onbekenden: leraar Wissam Chatha en opvoedster Rü-

neysa Colaker namen de rol van 

ambassadeur op zich. Via hun ei-

gen ervaring legden ze uit waar-

om een goede kennis van het Ne-

derlands belangrijk is en welke 

kansen een diploma biedt.   

 

Bedankt aan de ambassadeurs 

voor het enthousiasme en de mo-

tivatie!    

En proficiat aan alle leerlingen 

voor hun luisterend oor! 
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De man achter de muis... 

Wie was nu die walt Disney?  

Disney werd geboren in Chicago op 5 december 

1901. Zijn vader Elias Disney had verschillende 
baantjes en zijn moeder Flora Call Disney was lera-

res op een basisschool. Ook had hij nog drie broers 
en een zus.  

In 1906 verhuisde Walter naar een boerderij in de 
buurt van Marceline, in Missouri. Waarschijnlijk 

stond de hoofdstraat van Marceline model voor 
Main Street, U.S.A. In Disneyland.  

 
Niet lang 

hierna ver-
huisde het 

gezin weer, 
ditmaal naar 

Kansas city, hier werd Walts vader 

krantenbezorger. Walt begon met een 
schriftelijke cursus cartoons maken en 

ging naar de kunstacademie. In 1917 
keerde de Disney familie terug naar 

Chicago. In 1918 ging hij op zijn 16e 
van school af en deed hij een poging om in het leger te komen. Vanwege zijn 

leeftijd werd hij afgekeurd. Zijn broer Roy O. Disney zat toen bij de marine. 
Walt ging als chauffeur van het Rode Kruis naar Frankrijk, waar hij na het ein-

de van de Eerste Wereldoorlog arriveerde. In 1919 ging hij terug naar Ameri-
ka en vond werk als tekenaar en inkter in Kansas City. 

 
Walt Disney had een eigen studio, waar hij samen met zijn broer Roy een 

handjevol tekenfilms met de dieren had gemaakt. Walt Disney was zelf geen 
animator; hij wist wat mogelijk was en hoeveel tijd verschillende dingen kost-

ten, maar het zelf uitvoeren kon hij niet.  

 
Disney was dus een man van ideeën. Dit 

had hij zelf snel in de gaten en hij nam 
enkele animators in dienst. Ook had Dis-

ney een goed gevoel voor grappige situa-
ties: de combinatie van uitdrukkingen op 

de gezichten van de dieren en de gebeur-
tenissen konden voor een erg komisch 

verhaal zorgen. Disney was een perfectio-
nist en hij besteedde, ondanks zijn be-

perkte budgetten, veel aandacht aan de 
kwaliteit van de tekenfilms. 

Walt Disney was meer de man van de ideeën en  

de humor dan de animatie zelf.  

Main Street Marceline Missouri 
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In juli 1925 trouwt hij met Lilian Donald Bouwmans. Ze krijgen samen een 

dochter: Diane Marie Disney. In grote geheimzinnigheid adopteerden ze in 
1936 nog een meisje.  

 
In 1928 kwamen de eerste drie filmpjes uit van Mickey Mouse. De eerste film 

heette ‘Plane Crazy’. Het had niet veel gescheeld of Mickey had eigenlijk Mor-
timer geheten, maar zijn 

vrouw vond Mickey veel beter 
klinken.  

Gelukkig heeft Walt geluisterd, 
want Mortimer had nou niet 

echt aanlokkelijk geweest.  
 

‘Steamboat Willie’ was de 
eerste tekenfilm met geluid. 

Disney sprak zelf jarenlang 

Mickeys stem in. Hierna volg-
den nog enkele korte filmpjes 

met onder andere De Drie 
Biggetjes (1933) en Donald 

Duck (1934).  
 

Deze filmpjes heten ’Silly Sym-
phonies’ en dit was een serie waarin allerlei tekenfilmfiguren muziek maakten. 

 
In 1937 maakte Walt Disney zijn eerste tekenfilm 

van speelfilmlengte: Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen. Deze film was razend populair en won in 

1939 een Oscar, of liever gezegd acht Oscars, want 
Disney kreeg naast het gewone beeldje zeven klei-

ne beeldjes erbij.  

 
Hierna volgden nog vele andere lange tekenfilms. 

 
Tijdens het maken van Jungle Book, 

in 1966 overleed Walt Disney, aan de 
gevolgen van longkanker. 

Zijn medewerkers hebben 
daarom aan de afwerking 

van de film extra aan-
dacht besteed. 

 
 

 
 

Beeld uit ‘Steamboat Willie’, de eerste tekenfilm met geluid 
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Ook na Walt Disneys overlijden bleef  zijn studio voortbestaan en produceert 

nog altijd populaire teken animatie- en speelfilms. 
 

Enkele medewerkers van de Walt Disney studio's richtten in 1949 een dixie-
land orkest op, Firehouse Five Plus Two, dat tot in de jaren 60 opnames zou 

blijven maken.  
 

Op de teken-
films van Walt 

Disney  zijn 
zes attractie-

parken geba-
seerd. Disney-

land bij Los An-
geles,  

Disney World in 

Orlando, Tokio, 
Disneyland in 

Japan, Disney-
land Parijs in 

Frankrijk, 
Hongkong Dis-

neyland en 
Sjanghai Disneyland resort in China. Disneyland opende zijn deuren in 1955, 

Disneyworld volgde in 1971, daarna kwamen Tokio in 1983, Parijs in 1992, 
Hongkong in 2005 en later Shanghai in 2016.  

Behalve in Hongkong is in alle parken een standbeeld voor hem opgericht ge-
naamd “Partners”. Het standbeeld toont Walt met aan zijn linkerhand Mickey 

Mouse. 

Leuk weetje: ondanks dat hij de bedenker was van Mickey Mouse was Walt 

Disney bang voor muizen.  
 
 

W.D.P.   
En heel wat internetbronnen 

Luchtfoto van het nieuwste Disneypark in Shanghai 
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Wist je dat… 
 

- vuile handen 10.000 tot 100 miljoen kiemen per cm² bevatten. De over-

dracht van ziektekiemen via een handdruk kan gaan tot de 6de persoon!   

- op kantoor de telefoonhoorn de meeste kiemen bevat, gevolgd door het pc-
toetsenbord en de muis. 

- bij verkoudheid de verspreiding via de handen een belangrijkere rol speelt 
dan de verspreiding via de lucht? 

- veel je handen wassen een van de beste manieren is om besmetting tegen 
te gaan 

- ‘Na het plassen, handen wassen’, een heel wijs spreekwoord is. 
- 50.000 tot 100.000 patiënten per jaar, dit is 1 op 10 patiënten, een zieken-

huisinfectie (MRSA genaamd) oploopt ten gevolge van slechte handhygiëne! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezondheidsteam 

Vuile handen 
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De twinkelende ogen van pépé 

 

Die ondeugende twinkeling in de ogen 

wanneer zijn woorden nog niet waren gelogen      

maar hij verdoken toch niet langer waarheid sprak,        

hij elk getrouw verslag plots stiekem onderbrak    

Voor n ’onverwachte snelle zin op het einde 

waarin fictie over halve waarheid deinde      

en zijn zacht gesproken woord mijn vertwijfeling 

zoals altijd door groeiend ongeloof verving…       

Die guitige twinkeling miste ik het meest      

toen zijn verhaal zo plots verstomde, voorgoed,    

en ik begreep wat liefde dan met plagen doet.       

En terwijl gij, lezer, dit vaag herkennend leest,      

hoop ik dat hij opnieuw monkelend naar mij lacht,        

waar ook hij in de diepe kosmos op mij wacht. 

C.R.J. Bosman 

(Gedichtendag 26 januari 2017, thema “humor”) 

Schud een zelfgeschreven HUMORISTISCH gedicht uit je pen, 

stuur het in een bericht naar Melissa Lurquin en wie weet win jij 

wel een cinematicket. (1 per graad en 1 voor OKAN) 

De wedstrijd eindigt op 24 februari. Na de krokusvakantie kun 

je lezen welke gedichten de prijzen wegkaapten. 

Poëzieweek 
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Ook nu weer konden en mochten 

onze eerstejaars een proefje ne-
men van wat hen in het tweede 

jaar mogelijks te wachten staat. 
Het begon met een bezoek aan de 

ateliers—en voor hen nog sommi-
ge onbekende leerkrachten—van 

de Jef Crickstraat. 
 

Het was alweer zover:  

      De doe-dagen 
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We vergeten het regelmatig, maar…  
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Safetyfirst@KTAGITOGROENKOUTER@ 

thesafewayisthebestway 

Verkeersinfo 

donderdag 9 maart  

 

"TWEEDEGRAADSPAKKET - VEILIG ALS ZWAKKE 

WEGGEBRUIKER" 

 
De Responsible Young Drivers richten zich nu ook tot de leerlingen van de 

tweede graad. In het tweedegraadspakket “veilig als zwakke weggebrui-
ker” wordt onze houding in het verkeer onder de loep genomen. Hoffelijkheid 

en veiligheid spelen een sleutelrol. 
 

“Te voet, met de fiets, met de bromfiets, met het openbaar vervoer... alle da-
gen maken we deel uit van het verkeer.” 

Tijdens deze vorming worden thema's als zichtbaarheid, GSM-gebruik op de 
fiets, het dragen van de veiligheidsgordel,... besproken. 

 
Aan de hand van enkele praktische oefeningen worden verschillende veilig-

heidsaspecten gestaafd. Door het Distracted Driving Game te testen,  
ondervinden de leerlingen waarom het gevaarlijk is snel een SMS'je te sturen 

tijdens het fietsen. De ludieke filmpjes en de praktische oefeningen zorgen 

ervoor dat het tweedegraadspakket een ideale samenstelling heeft  
voor leerlingen van het derde en vierde middelbaar. 

 

http://responsibleyoungdrivers.be/materiaal-distracted-driving-game.php
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Sport na school — nog steeds niet ingeschreven?  

 

WAT IS SNS? 

Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die graag allerlei sporten 

doet? Dan is de SNS-pas op jouw lijf geschreven! 

Met deze pas kies je immers zelf wat, waar, wanneer en hoeveel je wil spor-
ten. 

Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op het uurrooster wat er die dag te 
doen is en gaat er op af. Je hebt keuze uit een indrukwekkend aanbod van 

toffe activiteiten zoals hip-hop, badminton, aërobic, fitness, spinning, tennis, 
muurklimmen, squash, ... te veel om op te noemen. 

Alle activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in 

de buurt. Ze sluiten doorgaans aan op de schooluren zodat je niet veel tijd 
verspeelt. 

WANNEER? 

 Periode 2 (12 weken): van 6 februari tot en met 19 mei 2017. 

 Niet geldig tijdens schoolvakanties. 

 
Voor één semester betaal je € 30, voor twee semesters betaal je slechts        

€ 45.  
Heb je een UiTPAS met kansentarief? Meld je aan via de contactpagina of bij 

een sportpunt en betaal maximaal 25% van de prijs.  
Bovendien kan je een deel van je inschrijvingsgeld terugkrijgen via je ziekte-

verzekering. Vraag daarom bij je mutualiteit de nodige blanco-formulieren 

aan. 

http://www.sportnaschool.be/ 

 

 

 

 

 

http://www.sportnaschool.be/contact
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Voor de creatievelingen  

Hoe teken je mickey Mouse?  

En voor alle anderen 

niet vergeten: 14 februari…  
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS  
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En nog steeds is het niet gedaan......... 
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Zoals gewoonlijk: elke bijdrage blijft wel-
kom. Je stuurt deze gewoonweg door via 

smartschool (best als word-bijlage—zeker 
wat tekst betreft, of foto-bijlage, of hoe 

dan ook) naar jullie samensteller van 
dienst….Alvast dank. 

Wim De Pelsmaeker 

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

En dit is misschien al wat (te) laat, maar toch wil ik dit nog meegeven voor de  

resterende maanden van 2017: 

Probeer nieuwe dingen, 

daag jezelf uit 

Zie wat goed gaat, 

doe je beste best. 

Durf fouten te maken 

en het opnieuw te proberen. 

Maar vooral: 

geniet van de kleine dingen! 
WiDeP 

Laat het vooral niet tot DIT 

komen... 


