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trekken we met het 1ste, 3de 
en 6de jaar op GWP, blikken 
we terug op een geslaagde 
open atelier avond en een be-
wogen  
 sportdag, … 
 

En komen we tot de vaststel-
ling dat het schooljaar bijna op 
zijn einde loopt.   

 
H.D 

Nummer 21 werd een actieve editie. 
Onze leerlingen beleefden veel 
avonturen. 
 

H.D 

 

Pyjama/ onesiedag  

Om de paasvakantie in te zetten, 
werd er een pyjama/ onesiedag             
georganiseerd.  
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Architectuurwandelng– beluiken  

2 nijverheid 

 
 
 

Je rijdt/loopt er bijna elke dag 
voorbij. En toch heb je het niet 
gezien. 
 
De fraaie architectuur aan de 
Land Van Waaslaan in onze ge-
meente. Het zijn speciale ge-
bouwen, die er staan. Sommige 
zien eruit als het interieur van 
een boot. Andere hebben 
vreemde balkonnetjes. En weer 
andere vertonen beelden, krul-
len en decoratie in steen. Er is 
er eentje dat lijkt op een Frans 
château, maar dan aan de 
Dampoort. 
 
Wat is hier aan de hand? Waar-
om staan hier zo’n speciale ge-
vels? Wie bouwde ze? 
 
De huizen stonden vroeger aan 
een spoorlijn. De lijn naar Ant-
werpen. Die is inmiddels ver-
plaatst naar Oostakker. Maar de 
mensen, die 80 jaar geleden de 
auto nog nauwelijks kenden, 
vonden het tof om dichtbij het 
station te wonen. Je kon er te 
voet naartoe, zette je in een 
treinzetel en vertrok op reis 
naar overal. 
De rijkste mensen bouwden het 
dichtst bij het station, dat zie 
je. 
 
De bekendste architect is 
E.Snoeck. Er zijn er andere, zo-
als Rooms. Kijk maar eens, hun 
naam staat op een steentje in 
de voorgevels. 
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 Van een heel andere orde zijn de 
beluiken. Deze zijn veel ouder 
dan die chique huizen aan de 
steenweg. Ze werden gebouwd 
in de 19de eeuw, dus de jaren 
1800. Het waren gruwelijke nes-
ten. De eerste huisjes waren 
piepklein en hadden geen sani-
tair. Geen wc, geen lopend wa-
ter, geen verwarming. 
 
Rijke fabriekseigenaren bouwden 
ze voor de toevloed aan arbei-
ders uit het platteland. 
Op een pleintje voor de huizen 
stond een toilet (plank met gat 
erin) en ernaast had je een wa-
terpomp. De mensen dronken 
water dat naast de beerput op-
getrokken werd! Geen wonder 
dat er ziekten uitbraken zoals ty-
fus en cholera.  
 
Duizenden mensen zijn hieraan 
gestorven in de jaren achttien-
honderd.  
Nu zijn vele beluiken verdwenen. 
Een paar zijn door de Stad Gent 
gerestaureerd en voorzien van 
de moderne gemakken. 
 
Zo blijft het verleden voor ons 
bewaard om te leren hoe goed 
het nu wel is. 

Rudi Dhoore 
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Onze leerlingen ondernamen verschillende activiteiten om hun steentje bij te 
dragen tot de maatschappij. De leerlingen van verzorging deelden koffie uit 
aan de buurtbewoners en zamelden kleren in om te doneren aan de kring-
loopwinkel. Andere klassen hielpen om de buurt mooi te maken. 

 

Project actiefburgerschap 
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Projecten mode thema ‘BaBy’ van de 

leerlingen uit 2MVV 
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Uitstap cultuur-mode Antwerpen met 

2MVV 

Het MAS 
 

Het MAS is meer dan een museum. 
Het is een indrukwekkend pakhuis 
midden in de bruisende wijk 'het Ei-
landje'. Het is een wandelboulevard 
met metershoge glaspartijen en is 
60 meter hoog.  
 
Op elke verdieping wacht je een 
nieuw verhaal over Antwerpen, de 
stroom (de Schelde), de haven en 
de wereld. 
  
De grote collectie museumstukken 
geeft je een verfrissende kijk op de 
stad en haar eeuwenlange contac-
ten met de wereld. Helemaal boven, 
op de 10de verdieping geniet je van 
een 360 graden panorama over de 
stad, de haven en de stroom. 
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Spectaculair ontwerp van Nicky Vankets te zien in 

de expo ‘Feest’ in het MAS. 

Panoramisch zicht op de stad 
Antwerpen op het dakterras van 
het MAS. 
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MODE in Antwerpen 

DE KEYSERLEI 

DE MEIR 

De Meir is zonder twijfel de meest be-
kende winkelstraat in Antwerpen. De 
bekendheid van deze straat reikt tot 
ver buiten België. De brede wandel-
promenade is autovrij en steeds druk 
bevolkt. Op de Meir vind je vooral de 
meer bekende winkels, de ketens. Je 
vindt er zowat alles; H&M, Zara, Man-
go, Esprit, WE, River Island, Body 
Shop, Hunkemöller, Inno en ga zo 
maar door... 

De oude Stadsfeestzaal is de moeite waard om 
te bezoeken. In 2000 brandde deze volledig uit 
maar na een lange renovatieperiode kan je nu 
terug genieten van dit prachtige monument, 
vol ornamenten en bladgoud. Je kan er eten, 
drinken en shoppen.  
 

 

 

Op het einde van de 
Meir vind je ook de afgehakte hand van reus Anti-
goon, voor toeristen een must om er mee op de 
foto te gaan. 
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SCHUTTERSHOFSTRAAT - HOPLAND 

De Schuttershofstraat is één van de 
meest luxueuze straten van Antwer-
pen. Het kleine straatje is een zijstraat 
van de Huidevettersstraat en loopt 
evenwijdig met de bekende Meir.  
Kleine luxeboetieks huizen er in prach-
tige panden. Zo heb je de bekende 
schoenwinkel Coccodrillo die de meest 
exclusieve merken als Prada, Nicholas 
Kirkwood en Balenciaga verkoopt. 
Luxemerken als Delvaux, Hermes, Guc-
ci en Burberry vind je allemaal terug in 
deze straat. Tussen de luxeboetieks door zijn er ook verscheidene eetgele-
genheden, zeer eigentijds en helemaal in het teken van de hippe lunch tij-
dens een shopping-day. 

Op het einde van de Schuttershofsstraat - voorbij ‘de Wapper’ - wordt de 
straat ‘Hopland’. Opmerkelijk is ook dat de naamsverandering gepaard gaat 
met een gehele verandering van look. Aan het begin van Hopland heb je het 
bekende Horta-gebouw. Geen oude herenhuizen hier maar moderne lange 
glazen vitrines. Ook hier luxueuze shops.  Franse merken als Sandro maar 
ook heel wat Belgische merken als Scapa en Mer Du Nord tref je hier. En oh 
ja, ook de boetiek van onze Belgische trots Nicky Vankets vind je hier! 

DE HUIDEVETTERSSTRAAT 

De Huidevettersstraat is vooral bekend voor 
zijn centrale ligging en zijn toegang naar alle 
populaire winkelstraten van Antwerpen Cen-
trum. Vlakbij de Meir, 
de Schuttershofstraat en de Lombardenvest 
straatjes is ze één van de drukst bezochte 
straten in hartje Antwerpen. 
Italiaanse luxemerken als Pinko en Patrizia 
Pepe kan je in de Huidevettersstraat vinden, 
maar ook sportievere merken als Bana-

namoon en Tommy Hilfiger. Nabij de aansluiting met de Meir zal je ook meer 
ketens vinden.  
Zo is er een Zara en een Massimo Dutti te vinden.  
Wie houdt van chique winkels is hier aan het juiste adres, hoewel de kenner 
zal zeggen dat de echte grandeur in de Schuttershofstraat huist. 

http://winkeleninantwerpen.eu/schuttershofstraat-hopland.php
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DE NATIONALESTRAAT 

In deze straat is het ModeMu-
seum (MoMu) gevestigd. Het 
is momenteel gesloten voor 
renovatie- en uitbreidingswer-
ken en zal pas terug open zijn 
in 2020. In dit gebouw 
(Modenatie genoemd) is ook 
de Mode-academie waar be-
kende modeontwerpers afstu-
deerden. 
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Dag 1: vertrek met de bus, teambuilding op het strand ... 

GWp 1ste jaar– haringe 
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Dag 2: Tijd voor actie! De leerlingen begonnen aan een dag vol spanning en 
avontuur. 



13 

 

Dag 3: Onze leerlingen gingen als echte detectives te werk en leerden zo Ie-
per beter kennen.  



14 

 

Dag 4: Als afsluiter gingen we naar Plopsaland.  
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GWp 3de jaar - Westmalle 

De eerste dag zijn we naar Antwerpen ge-
weest en hebben we een zoektocht gedaan. 
Mijn groepje was met drie. We hebben de 
stad leren kennen en hebben ons geamu-
seerd. We waren vroeger klaar dan we 
hadden afgesproken, maar we zijn nog 
naar een paar winkels geweest. Daarna 
hebben we de bus genomen om naar onze 
verblijfplaats te gaan. ’s Avonds hebben we 
nog een avondspel gespeeld. 

       Aleyna Mine  
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Het leukste moment was de Efteling. Er wa-
ren leuke en enge attracties, maar het was 
tof. ‘s Middags zijn we bij een Turkse Kebab 
gaan eten. Na onze heerlijke maaltijd zijn we 
nog op een paar attracties geweest. En toen 
was het al tijd om te verzamelen en terug 
naar onze verblijfplaats te keren. Als ieder-
een verzamelt was, konden we  
vertrekken.   
      
               Zulal Er & Hava Ceylan  



17 

 

GWp 6de jaar -  Barcelona 
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Kiyo project 

Wat hield het project bij ons op school in? 

Kiyo biedt ondersteuning aan scholen 
en jongeren die zelf sociale projecten 
willen opzetten. Door de ontwikkeling 
van een website en app willen ze jonge-
ren een houvast en een leidraad bieden 
zodat ze zelf, zonder de ondersteuning 
van Kiyo, projecten kunnen uitwerken. 

Aangezien Kiyo een organisatie voor 
jongeren is, wou men deze tools mee 
laten ontwikkelen door jongeren. Dit 
gebeurde stapsgewijs, waarbij de leer-
lingen eerst op zoek moesten naar zich-
zelf: hun talenten, kenmerkende eigen-
schappen, hoe ze zichzelf zien en welke 
websites zij verkiezen. 
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In een tweede fase moest er nage-
dacht worden over hoe een goede 
website er moet uitzien en wat die 
allemaal moet bevatten. 

Nog later kwam ook webdesigner Fi-
lip mee aan boord en werd er heel 
praktisch gewerkt rond de vorm van 
de site/app. 

Op 24 mei werd de eerste aanzet 
van de website aan de leerlingen ge-
toond en mochten ze feedback geven 
over de eerste resultaten. 
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Sportdag  

1ste graad– Brielmeersen Deinze  

Hindernissen parcour, katapultschieten, car challenge … 
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 2 de graad - Overmere 

 

 

Op 29 april 2019 hield KTA Groen-
kouter de jaarlijkse sportdag. Het 
was een geweldige dag, de zon 
scheen, maar het was niet te 
warm, het ideale sport weer. Er 
werden meerdere activiteiten uit-
gevoerd (lasershooting , hoogte-
parkoers , mountainbiken …) en de 
leerlingen deden hun best bij de 
activiteiten, ze lieten allemaal hun 
sportieve kant zien. In de middag 
mocht iedereen zijn boterhammen 
opeten op het gras. Mijn favoriete 
activiteit was het mountainbiken 
door het bos. Het was rustgevend 
en het uitzicht was fantastisch.    

        

    Abdourrahmaane El Moutanabbi  
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Ik vond sportdag de tofste dag van dit 
schooljaar. 

Wij hebben een hele dag gesport met 
leerkrachten en leerlingen. 

De leukste activiteit van de sportdag 
vond ik het fietsen.  

Tenzin Wangyal X X X  

De leukste activiteit was het moeras-
parcours. Je moest je evenwicht 
houden en als dat niet lukte viel je in 
het water.  
 
                   Hüseyin Aras  
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3de graad– Blaarmeersen Gent  

Rugby, highlandgames, BMX, kajakken ... 
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GOESTING DOET LEREN! 

Daar werkten alle leerlingen van het 2de jaar aan, samen met hun leerkrach-
ten M. Arens, L.Seghers,  R. Schelfhaut, L. Grawet, E. Vandenberghe, L. Van 
Dingenen, E. Van Kerrebroeck en H. D’Hooge. 

De Artevelde Hogeschool zorgde voor extra hulp. 

Op 16 mei werden de resultaten van dit 
L²INK-project voorgesteld aan een ruim 
publiek. Bij de koffie genoten we van de 
lekkere wafeltjes, gebakken door het 
2de jaar KVV en MVV. Bedankt!! 
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Foto’s: RUDI DHOORE 
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Toerist in Engeland 

De leerlingen van het 7de jaar brachten 
een bezoek aan Engeland. Ze maakten 
kennis met de taal, de geschiedenis, ... 
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Oxfam wereldwinkel: de faire              

wandeling 

In samenwerking met enkele andere 
Gentse organisaties werkte Oxfam 
aan een totaal project. Op enkele 
uren bezochten we met 3 verzorging 
A, 3 Gentse organisaties die elk op 
hun manier werken rond duurzaam-
heid. In ons geval was dat de Oxfam 
wereldwinkel, Conceptstore Just Ha-
zel en De BEO supermarkt. 

We ontdekten er verschillende aspec-
ten van het thema duurzaamheid en 
wat wij voor de wereld kunnen bete-
kenen. Aan het eind van de work-
shops gingen we naar huis met duidelijke informatie, een heleboel inspiratie 
en een kleine verrassing in de vorm van een zak lekkere noten en gedroogde 
vruchten uit de BEO supermarkt. 
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Met 3 verzorging B waren we te gast in de Oxfam wereldwinkel waar Ilke en 
Lieve ons wegwijs maakten in de wereld van de Fairtrade. 

De leerlingen werden opgesplitst in 2 groepjes en volgden twee interessante 
workshops. De ene workshop liet de leerlingen nadenken over de verdeling 
van arm en rijk in deze wereld. Nadat ze elk een product uit de winkel hadden 
gekozen, kwamen ze tot het besluit dat de armste landen het meest rijk zijn 
aan grondstoffen en toch het armst zijn. Ze leerden er hoe ongelijk de rijk-
dom verdeeld is in de wereld en hoe Fairtrade en o.a. Oxfam daar iets pro-
beert aan te doen. 

In de tweede workshop maakten de ll. 
kennis met het proces van de chocolade-
productie. Ze mochten er proeven van 
een rauwe cacaoboon en van het afge-
werkt product. Ook hier leerden ze het 
verschil kennen van Fairtrade chocolade 
en andere niet-Fairtrade chocolade. 

Om de workshops af te sluiten mocht ie-
dereen nog proeven van een lekker 
glaasje Fairtrade sap en chips. 

Oxfam wereldwinkel: workshops       

fairtrade 
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Les gelaatsverzorging 

 
De leerlingen van 2MVV en 3KVVV hebben zich eens goed laten verwennen 
tijdens de les gelaatsverzorging.  
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Een leeruitstap hoeft niet saai te zijn! En niet 
makkelijk ook! Een voorbeeld: onze SPORTLEER-
WANDELING naar Bergenkruis! 
 
Op 4 en op 24 april gingen respectievelijk groep 2 
Nijverheid A en B op uitstap met hun sportschoe-
nen aan. Pas op, mannen: we gaan lopen. Echt 
lopen hé! En ik doe mee, en ik ben bijna 60 jaar. 
Dus jullie kunnen vast wel mee met die ouwe. 
 
Wel, voor sommigen bleek dat te kloppen. Maar 
een paar oude leerlingen hadden het heel lastig 
en moesten bijna gedragen worden. Werk aan de 
winkel voor de conditie. 

 
De wandeling leidde naar de parkbossen van Destelbergen. Hier is van alles te zien en 
te leren. De Ledebeek bijvoorbeeld, en het waterzuiveringsstation in de buurt, de kas-
telen Succa en Notax (het spookkasteel). Er is 
ook de clandestiene kerk in een oude hoeve (ten 
tijde van de Franse Revolutie). En het bede-
vaartsoord Bergenkruis, waar we leerden over de 
religies van de wereld.  
 
Toch een beetje eigenaardig, nietwaar, dat de ka-
tholieken bidden voor een dode mens aan een 
kruis.  
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Bezoek aan een apotheek 

De leerlingen van 2KVVV en 2MVV brachten een bezoek aan een apotheek. 
Ze namen een kijkje achter de schermen en leerden hoe apothekers       
medicatie maken en kregen de kans om een eigen huis– en reisapotheek 
samen te stellen. 
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Onder begeleiding van mevr. Ramae-
kers, bezochten de leerlingen de ‘Sorry, 
not sorry’ wandeling. 
 
‘Sorry, not sorry’ staat voor straatkunst 
in Gent. De street art map biedt een 
overzicht van alle muurschilderingen die 
in Gent te bewonderen zijn. 
De leerlingen van 3 verzorging A gingen 
op wandel en ontdekten de stad als 
openluchtatelier en expositieruimte van 
deze eigentijdse kunstvorm. 

Street Art wandeling 
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Op vrijdag 17 mei hebben onze 1 
Toppers (A/B/C/D), 2A, 5 TSO en 6 
TSO een lezing gehad van archeoloog 
Maarten Bracke. Maarten, gekend van 
de serie 'Ten oorlog special: onder 
Vlaamse Velden', is komen vertellen 
over de geschiedenis doorheen de 
verschillende periodes en over arche-
ologie. Het bleef niet alleen bij vertel-
len, hij had ook een heleboel vond-
sten mee: van munten tot bajonetten 
tot gasmaskers. Een hele interessante 
voormiddag waarbij iedereen veel bij-
geleerd heeft!  

 

 

 

 

 

Bezoek van een archeoloog 
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Slotevenement ‘Uitgelezen oP School’ 

Gedurende heel het schooljaar namen al 
onze 4 BSO klassen voor de tweede keer 
deel aan het project ‘Uitgelezen op school’. 
 
Dit schooljaar lazen we eerst het boek 
‘Bede aan de Zee’ van Khaled Hosseini. De 
schrijver haalde inspiratie voor het boek 
uit het vreselijke beeld van de kleine Ay-
lan, de drie jaar oude Syrische jongen met 
een Koerdische etnische achtergrond 
wiens beeld wereldnieuws werd nadat hij 
op 2 september 2015 in de Middellandse 
Zee verdronk. 
 

Het boek ‘Bede aan de Zee’ is geen klassiek 
boek maar een graphic novel waarin de teke-
ningen minstens even belangrijk zijn als de 
tekst. 
 
Na het lezen van het boek werden onze leer-
lingen op hun beurt geïnspireerd om hetgeen 
ze gelezen hadden, creatief te verwerken. 
Er werd een interview met ex-vluchtelingen 
opgenomen, schilderijen, digitale kunstwer-
ken en powerpoints gemaakt, teksten ge-
schreven die de sfeer uit het boek perfect 
weergaven. 
 
 
Ook de Gentse rapper Fatih verblijdde ons 
met twee optredens en sprak onze leerlingen 
heel direct aan. 
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Als tweede boek lazen we daarna 
‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’ 
van Luc Descamps. 
Dit boek was een volledig waargebeurd 
verhaal van een jong meisje dat wordt 
aangereden en waarbij de chauffeur 
vluchtmisdrijf pleegt. 
 
In het boek wordt het verhaal van Eva 
verteld na het ongeluk; het vallen en 
opstaan tijdens de revalidatie en haar 
uiteindelijke terugkeer in de ‘gewone’ 
wereld. 
De schrijver van het boek, Luc Des-
camps bracht ons eind maart een bezoek en vertelde over ‘de making of’ van 
het boek. Hij boeide iedereen met zijn verhalen over jongeren die hij vaak als 
inspiratie voor zijn boeken gebruikt. 
 
Ook dit boek zette onze leerlingen aan om de inhoud via teksten en filmpjes 
creatief  te verwerken.  
 
Op het slotevenement in ‘De Vooruit’ werd dit alles getoond aan elkaar en aan 
Kadir Balci, de mysterygast van de dag. Kadir las ook beide boeken en vertel-
de wat hij van de boeken en de creatieve verwerking vond. 
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Een speciale HOBBY! SPELEOLOGIE 
R.Dhoore 

Misschien wist je het nog niet, maar in ons kleine landje zijn meer dan 4000 grotten.  
Deze grotten zijn soms heel beroemd: de Grotten van Han, de Grotten van Rochefort, van 
Remouchamps enz...die kan je bezoeken met een treintje, met een bootje, en je bent nooit 
alleen. Het is er nooit donker en stil. Je bent toerist en je zit tussen honderd anderen. Die 
kletsen, lachen, scheten laten, opmerkingen plaatsen, grapjes uithalen en soms dingen ka-
potmaken.  
 
Ikzelf ben ook een grottenbezoeker, maar niet in groep. Of toch niet met zo’n grote groe-
pen. Ik ben speleoloog. Een speleo is een persoon die onderzoek doet naar en in grotten. 
Ik verzeker je: het is wennen. Als je met je grottenpak (salopet) en je helm met licht op je 
kop in zo’n klein gaatje moet kruipen, is het slikken. Toch passeert een mens door onge-
looflijk smalle openingen. Het is zaak om niet in paniek te gaan en te denken: ik kan altijd 
terug. 
 
Waarom doe ik het? Het is het avontuur en de nieuwsgierigheid. Als leraar ben je—denk ik 
–sowieso nieuwsgierig. In zo’n grot vind je niet enkel de uitgang terug, maar doe je ook 
onverwachte ontdekkingen. 
Zo vond ik vorige week met mijn kameraad in een kleine grot een menselijk skelet. Niet 
een onopgeloste moord. Maar een oeroud skelet uit de prehistorie. Het moet zo’n 7000 jaar 
oud zijn. Het lag begraven in een hoekje van de grot. De specialisten zeggen dat het een 
jonge persoon was, zo’n 15 jaar maximum. Dat zie je aan de uiteinden van de beenderen.  
Wat doe je dan? Je laat alles liggen en verwittigt de universiteit. Die komen dan (hopelijk) 
met een team een noodopgraving doen om de ouderdom te bepalen en het graf te bescher-
men. Wij mogen dan niet voortgraven. 
 
In mijn loopbaan als grottenverkenner vond ik al zo’n 10 voorhistorische graven. Mensen 
gingen in kleine grotten niet wonen, maar gebruikten ze in het neolithicum als begraaf-
plaats. Zo zijn er nog tientallen, zo niet honderden in ons land die niet zijn teruggevonden. 
Ze wachten op ontdekking. 
Wat kan je nog vinden in grotten? Onderaardse rivieren bijvoorbeeld. In een kleine grot 
langs de Lesse vonden we er zon een. We maakten een piepkleine opening groter en kro-
pen naar binnen.  
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Ondertussen passeerden honderden kajakkers, toeristen in bootjes. Die keken nogal 
uit hun ogen toen we als modderduivels naar buiten kwamen! 
 
Deze grot moeten we dan een nieuwe naam geven. We verzinnen soms gekke na-
men. Zo hebben we de laatste grot genoemd: de BBB. Dat is een Franse afkorting 
voor BELLE BLONDE BARBUE. Dat betekent mooie blonde met een baard. Dat lijkt 
nogal onnozel, maar het komt doordat we ruziemaakten om te mogen graven. Mijn 
maat wilde niet naar buiten en wij kregen het koud. Dus maakte ik hem wijs dat er in 
zo’n bootje een blote blonde dame zat. De maat stormde in een paar seconden naar 
buiten. De blonde was echter een potige kerel met een vikingbaard! Natuurlijk was ik 
inmiddels al in de grot binnengestormd om te kunnen verderdoen aan de ontdekking. 
Toen ontdekten we vijftig meter nieuwe grot en een onderaardse rivier. 
Elke mens kan speleo worden, het kost haast niks. Je moet je inschrijven in een fe-
deratie en wordt dan verzekerd. Het materiaal (texair, helm, touw, handschoenen) 
kan je vaak huren.  
 
Een goede lamp kost snel 100 euro en een grottenpak ook. Botten heb je misschien 
zelf. Handschoenen zijn gummi-exemplaren uit de Carrefour of de Gamma.  
Ikzelf heb in minder dan tien jaar zeker 50 nieuwe grotten ontdekt en een naam mo-
gen geven. Maar met onze groep deden we 2 jaar geleden een fantastische vondst: 
een enorme grot met een grote rivier, een zaal van 20 m hoog vol druipstenen en 
een onderaards meer. Net een videogame, maar dan echt! 
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Voor de franskiljons onder ons 
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Wanneer u dit nummer heeft 
doorgenomen, zijn we alweer 
in de laatste maand van het 
schooljaar beland. Ook dit bij-
na voorbije schooljaar was er 
heel wat te beleven; zaken, 
uitstappen, gastsprekers 
waarvan u er in onze school-
krant enkele heeft tegen ge-
komen… Toch kwam zeker 
niet alles aan bod en blijft er 
ook volgend schooljaar ruim-
te over…   

Nog even doorbijten en het zit er op .. Zo-
als gewoonlijk wegen die laatste loodjes 

het zwaarst; maar daarna kunnen we met 
z’n allen genieten van een welverdiende 

vakantie. Dus aan allen—nu al en veel te 
vroeg—een prettige vakantie toewenst.  

Wim De Pelsmaeker 

VOLGEND SCHOOLJAAR 


