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Een meer toepasselijke naam voor de editie van het Brugske hadden wij niet kunnen vinden. Onze 

school staat dit schooljaar echt wel op stelten: gangen worden refters, speelplaats wordt turnzaal, 

turnzaal wordt lerarenkamer/kopieerruimte/ontspanningszaal/bewegingsruimte/filmzaal, parking 

wordt speelplaats en speelplein wordt werfinrit. Met andere woorden: een boeiend en uitdagend 

schooljaar. 

Toch straalt de toepasselijke warmte van de Knipoogleerlingen en het Knipoogteam de ongemakken 

grotendeels weg. Wij merken van in het begin hoe makkelijk kinderen omgaan met veranderingen en 

hoe leuk ze het soms wel vinden dat de school op stelten staat: basketten op de parking, kleuters 

samen spelen met 1ste en 2de leerjaar, een idyllisch pad naar de containerklassen rechtdoor het 

speelplein, turnen in de buurtomgeving, eten in de eigen klas, ...  Wij merken ook bij de juffen en 

mezelf opeens veel meer flexibiliteit dan gedacht: vergaderingen in een dixit-bureautje, eten tussen 

de kinderen, meestappen naar de opvang, ... 

Desondanks kijken wij toch wel uit naar de komst van die nieuwe klaslokalen, spiksplinternieuwe 

turn- en eetzaal, een blinkende welriekende toilettenblok en een afdak om onder te spelen bij 

regenweer. De toekomst ziet er veel belovend uit. Al deze avonturen kunnen jullie volgen op de 

facebookpagina ‘nieuwbouw De Knipoog’.  

Er werd eveneens een heuse weldadigheidactie op poten gezet. Aangezien wij een vrije school zijn, 

dienen wij een deel van de nieuwbouw van de school uit eigen zak te betalen. Een grote som van 

ongeveer 650 000 euro moet opgehoest worden. Het jaarlijks etentje brengt geld in de lade, maar 

nooit voldoende om het volledige gebouw te betalen. Heb je zin om mee aan de toekomst van de 

kinderen van Mazel te bouwen? Neem dan zeker een kijkje in dit Brugske. Je vindt achteraan een 

flyer met info hoe ons kan steunen. 

Uiteraard zit er veel meer in deze editie van het Brugske: van vertrouwde rubrieken tot nieuwe 

luiken. Zet alvast een tasje koffie of thee klaar, neem een koekje of stukje chocolade en geniet van dit 

Brugske. 

 
  

Voorwoord 



 

 

 

(hier ev. een stripstukje van Kwak en Boemel op de schoolbank)  

 

Wat zouden Kwak en Boemel allemaal kunnen worden, als ze de 

schoolbanken verlaten? En wat zou jij later willen worden? Waar droom jij 

soms van? 

Al een ideetje, of helemaal niet…? Je kan op zoek gaan naar jouw interesses 

of talenten, en misschien vind je hier wel inspiratie? 

Wil je meer weten over de beroepen? Klik op de link en er start een filmpje! 

Talent of interesse? Mogelijke beroepen 

Beweegtalent Schrijnwerker 
Heftruckbestuurder 
Treinbestuurder 
Bakker 
Mechanieker  
Schilder 
Groentekweker/tuinbouwer 
Chirurg 
Atleet 
Meubelmaker  

 

Muziektalent  
 
 
 

Geluidstechnicus 
Muzikant 
Dirigent 
 
 
 

Samentalent Verpleegkundige 
Leraar lager onderwijs 
Zorgcoördinator  
Dokter 
Dierenarts 
Verzorgende 
Kinderverzorgster 
Politieman/vrouw  
Manager 

 

Welk beroep zou jij willen uitvoeren? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfgt-JvvreAhWLmbQKHXSQCW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/417497827948937307/&psig=AOvVaw3B-Xitz_4QGnwOvYOWHRMw&ust=1543611227686027
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv9_KJwvreAhVHbFAKHVVeCHYQjRx6BAgBEAU&url=http://zalu.be/boek/nieuw-de-wereld-van-jommeke-de-miekes-krijgen-hun-eigen-personage-album-zonnedorp-op-zn-kop/&psig=AOvVaw3zhYUA00TfKYFoVmGiNdsi&ust=1543612291885153
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3peDRv_reAhXCZ1AKHVcYB4gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hln.be/tag/filiberke&psig=AOvVaw127Lp_Hq3_SAK5KZCdpPni&ust=1543611638719780
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5t9OuvvreAhWGblAKHR9bC3AQjRx6BAgBEAU&url=http://zalu.be/boek/nieuw-de-wereld-van-jommeke-de-miekes-krijgen-hun-eigen-personage-album-zonnedorp-op-zn-kop/&psig=AOvVaw3B-Xitz_4QGnwOvYOWHRMw&ust=1543611227686027
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=661
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=847
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=1043
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=712
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=692
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=660
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=1029
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=700
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=688
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=4254
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=2125
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=2127
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/dierenarts
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=1047
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=822
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=1472


Rekentalent   Boekhouder 
IT consultant 
Robotingenieur 
Opticien  
Ingenieur 
 

Beeld- en tekentalent Architect 
Modeontwerper 
Webontwikkelaar 
Softwareontwikkelaar 
Kunstenaar 
Stiptekenaar 
Fotograaf 

 

Podiumtalent  Zanger 
Stand-up comedian 
K3-danseres  
Rapper  

Taaltalent Vertegenwoordiger 
Journalist 
Advocaat 
Politicus 
Vertaler/tolk 
Auteur/schrijver/dichter 

 
 

Enkele websites die zeker een bezoekje waard zijn:  

https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben  

http://www.durvers.be 

http://www.onderwijskiezer.be 

https://www.beroepenhuis.be/  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig_sGLw_reAhXIfFAKHcoXC34QjRx6BAgBEAU&url=http://www.getekendereep.com/topic/1852-studio-100-verklaart-strips-dood/&psig=AOvVaw3FGbSDM2W3WjTqJPe9wGJl&ust=1543612456612760
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5t9OuvvreAhWGblAKHR9bC3AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jommeke.be/jommeke-co&psig=AOvVaw3B-Xitz_4QGnwOvYOWHRMw&ust=1543611227686027
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=647
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=4255
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/robotingenieur
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=5224
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/binnenhuisarchitect
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/modeontwerpster
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=682
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=681
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=1087
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/beroepenfilms.php?film=2104
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben
http://www.durvers.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
https://www.beroepenhuis.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG9M-zv_reAhXEK1AKHWFmC2oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181129_03998227&psig=AOvVaw3hjPrLfYblIqKLOBiS2ndL&ust=1543611575034352
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf18PdwvreAhVLLVAKHe7vC5kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jommeke.be/jommeke-co&psig=AOvVaw3FGbSDM2W3WjTqJPe9wGJl&ust=1543612456612760


 

 

…onze kinderen weer heel erg hun best gedaan hebben op de scholenveldloop 21 

september. Een dikke proficiat. 

 Volgende kinderen behaalden een podiumplaats: 

- Warre De Boeck (1ste plaats):  uit het eerste leerjaar 

- Maxime Van den Steen (2de plaats): uit het derde leerjaar 

- Esmée Van den Steen (1ste plaats): uit het vierde leerjaar 

- Charlotte Depestel (1ste plaats): uit het vijfde leerjaar 

- Lore Broodtaerts (2de plaats): uit het vijfde leerjaar 

- Lente Goossens (1ste plaats): uit het 6de leerjaar 

… er op woensdag 14 november op onze school de eerstesteenlegging plaats vond. 

Na een toespraak van Willy Price, de voorzitter van het bestuurscomité, en de directeur 

Christoph De Smedt, werd er gedronken op de vorderingen van de werken. 

 

… er 700 plantjes verkocht werden ten voordele van de sneeuwklassen.  Bedankt aan alle 

kopers en verkopers. 

Op zaterdag 1 en zondag 2 december werd er op de kerstmarkt te Opwijk, door enkel 

vrijwilligers van de sneeuwklassen, een kraampje opengehouden.  De opbrengst hiervan gaat 

ook integraal naar de sneeuwklassen. Bedankt hoor. 

… de spaghettiavond op 20 november, die georganiseerd werd door ons oudercomité weer 

een succes was.  Bedankt aan alle medewerkers en ook aan de ouders, sympathisanten, die 

kwamen eten. Door jullie heeft het oudercomité wat meer mogelijkheden om de school 

financieel bij te springen bij bepaalde activiteiten (Sinterklaas, communies, Pasen, 

sneeuwklassen, …) 

… we met de kinderen van de lagere school naar een super interessante tentoonstelling over 

WO I te Droeshou t gingen. Een dikke proficiat voor alle gidsen en medewerkers van de 

tentoonstelling. 

… we met onze school meedoen aan de flitsactie tijdens de donkere maanden: Wordt je kind 

gezien in het verkeer en verplaatst je kind zich veilig, dan verdient jullie kind een sticker.  Een 

dikke proficiat aan alle ouders en grootouders die er zo voor zorgen dat het aan onze 

schoolpoort veiliger wordt voor de kinderen. 

… dat je ons oudercomité kan steunen door je aankopen te doen via Trooper. Ga eens een 
kijkje nemen op: https://www.trooper.be/deknipoogmazenzele en alvast bedankt hoor. 

Geboortes: Friso Vastenavondt op 15 november: broer van Milan Van de Velde uit de 3
de

 

kleuterklas en Liv Boulpaep op 30 oktober: zus van Robbe (2
de

 kleuterklas) en Mila (2
de

 

leerjaar) 

Wist je dat? 

https://www.trooper.be/deknipoogmazenzele


 

 

 

Ik kreeg de eer om in het Brugske een artikel te schrijven over mijn richting. 

Ik zit nu in het derde middelbaar in de richting: sociaal en technische wetenschappen. Deze 

keuze heb ik gemaakt omdat ik vind dat ik heel sociaal ben. Ik doe deze richting supergraag.  

Het is een richting die me interesseert omdat er veel natuurwetenschappen in voorkomt. De 

leerkrachten daar zijn ook heel fijn om les van te krijgen. Ik zou graag nog meer over de 

natuur willen leren en nog meer over dieren. Het komt ook goed overeen met wat ik later 

wil doen maar daar hebben mijn klasgenoten en ik nog wel tijd voor . 

Veel groetjes 

Laure Eliat 

 

Ik zit momenteel in mijn zevende jaar kinderzorg en studeer dit aan het VKO te Opwijk. In 

het zevende jaar is het de bedoeling dat je een keuze maakt tussen kinderzorg of thuis- en 

bejaardenzorg. Mijn keuze was hierbij heel snel gemaakt. 😊  

Wat ik zo leuk vind aan deze richting, is dat we niet enkel theorielessen hebben. We krijgen 

ook de kans om op stage te gaan in kinderdagverblijven, Ibo’s en kleuterscholen 

(keuzestage). Zo leer je het in de praktijk en weet je direct of het je ligt of niet.  

Wat ik graag nog zou willen leren in deze richting is hoe je het best met de ouders kunt 

omgaan indien er problemen zouden zijn.  

Als ik ben afgestudeerd in mijn zevende jaar kinderzorg, wil ik graag nog verder studeren 

voor kleuterjuf. Dit is al heel lang mijn droom en ik wil deze dus ook graag laten uitkomen.  

Linde Verdoodt 

 

Welke richting doe je? 

STEM 

Wat vind je leuk aan deze richting? 

Leren programmeren binnen het vak STEM ICT. De verschillende wetenschappelijke proefjes die 

we elke week uitvoeren. 

Wat zou je nog graag leren in deze richting? 

Hoe je een treintje over een spoor laat rijden zonder dat je het moet duwen. Een rollercoaster 

(een soort van knikkerbaan) maken. Dit komt nog aan bod in het verdere verloop van het 

schooljaar. 

Iets leuk dat je gedaan hebt in die richting? 

We maken voor een onderdeel van het examen van STEM een bootje op zonnepanelen. 

Phoebe Van Buggenhout 

  

Oud-leerlingen aan het woord over hun studiekeuze 



 

 

Op 14-11-2018 was het eindelijk zover: de eerste steenlegging van de nieuwbouw van de 

Knipoog. Willy Price, voorzitter van het bestuurscomité van de Knipoog en voorzitter van de 

Raad van Bestuur van de Katholieke basisscholen Opwijk, voorzag een mooie speech. Voor al 

degenen die niet konden aanwezig zijn, vinden jullie hier de speech terug. 

Goeie namiddag iedereen en welkom op deze symbolische eerstesteenlegging. 
Ik heb niet lang moeten zoeken naar één woord om deze toespraak te beginnen. 
En dat woord is: Eindelijk…! 
 
Eindelijk is het zo ver dat we gestart zijn met de nieuwbouw als uitbreiding van de school en 
met de renovatie en integratie van het Zusterhuis. 
Eindelijk: want het is zowat 20 jaar geleden dat we een Masterplan voor de school opstelden 
en het is zowat 18 jaar geleden dat er bij de Vlaamse Overheid een dossier werd ingediend. 
Eindelijk ook omdat het een lange en moeilijke weg is geweest met heel wat zorgen en veel 
problemen onderweg. 
 
Maar vandaag zijn we gelukkig dat alles vlot verloopt en dat we gunstige resultaten zien van 
onze gezamenlijke inspanningen. 
En dat is ook nodig: 
Onze school groeit en bloeit en barst letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen. 
De Knipoog heeft een zeer sterke reputatie op het vlak van kwaliteitsvol onderwijs en 
maximale aandacht en inzet voor de volle ontplooiing van elk kind. 
Deze nieuwe infrastructuur is een onmisbare schakel in een eigentijds beleid en moet mee 
ondersteuning geven in een aangepaste en moderne omgeving waarin iedereen zich 
gelukkig voelt. 
Eerst en vooral de kinderen zelf, maar ook het schoolteam, de ouders en de vele vrijwilligers. 
 
De komende maanden zullen jullie getuige zijn van de verdere opbouw: eerst wordt er nog 
een telescopische kraan bijgezet om de grote frontpanelen en de betonnen overspanningen 
te plaatsen. 
Waarna de verdere afwerking kan uitgevoerd worden. 
Het zusterhuis wordt volledig gerestaureerd en ook geïntegreerd in de nieuwbouw: aldus 
blijft de herinnering van en de waardering voor het prachtige werk van de Zusters van 
Opwijk verankerd in de verdere toekomst van deze school. 
We hopen de officiële opening te kunnen organiseren op zondag 1 september 2019. 
 
We hebben met ons team ook ingezet op maximale veiligheid voor iedereen tijdens de 
werken. 
Dat deze werken tijdelijk ongemak kunnen meebrengen is logisch: we hopen daarvoor te 
kunnen rekenen op het begrip en de consequente houding van iedereen voor veilig verkeer. 
We vragen nogmaals dat ouders of grootouders zich parkeren aan de kerkomgeving om de 
werfzone zo veel als mogelijk te ontlasten. 
Zeker de volgende weken als de grote onderdelen zullen geleverd worden. 
 

Eerste steenlegging 



De realisatie van deze nieuwbouw en renovatie is niet eenvoudig, niet op technisch vlak, niet 
op organisatorisch vlak en zeker niet op financieel vlak met een prijskaartje van 2,5 miljoen 
euro. 
En wat dat laatste betreft (de financies) ben ik blij dat ondanks de beperktere middelen die 
het Katholiek Onderwijs heeft in vergelijking met de andere netten: dat hier toch een 
ongelooflijke prestatie wordt neergezet, waarop we met zijn allen terecht fier mogen zijn. 
Dit alles is slechts mogelijk omdat het niet gaat over de inspanning van 1 man of enkele 
mensen, maar wel over de maximale inzet van een heel team binnen De Knipoog. 
 
Als we hier vandaag feest vieren dan is dit ook te danken aan de inzet en het vertrouwen van 
andere mensen. 
 
Bedankt aan het schepencollege en gemeenteraad  voor de aankoop en gedeeltelijke 
doorverkoop van de grond hier achter mij. 
Wij hebben samen met jullie efficiënt en deugddoend gewerkt in de Werkgroep Masterplan 
Mazenzele. 
 
Bedankt ook aan de parochie voor het aankopen van diezelfde grond, zodat onze 
erfpachtovereenkomst kon uitgebreid worden met de nieuwe eigendom en een optimaal 
bouwplan mogelijk werd. 
 
Bedankt ook de mensen van de Guimardstraat (dat is de hoofdzetel van ons Katholiek 
Onderwijs) en met name Christa Van den Bossche voor de goede begeleiding van ons dossier 
bij het Agentschap voor Investeringen in het Onderwijs bij de Vlaamse Overheid. 
Zonder hun invloed en juiste aanpak zouden we hier vandaag niet staan. 
 
En een heel speciale dank aan onze architect Jean Herzeel, die ons uitermate vakkundig 
begeleidt en ons zeer gedreven loodst doorheen alle stappen van dit dossier en doorheen 
alle ingewikkelde en technische aspecten. 
 
Tenslotte gaat mijn dank als laatste maar niet in het minste ook uit naar het volledige 
schoolteam, zowel nu als dat van de voorbije jaren. 
De huidige directie en de vorige directie, de mensen van het oudercomité en het 
Bestuurscomité gedurende die 20 jaar, het personeel dat altijd gedreven zijn werk blijft 
uitvoeren ook al is het in een te warme of te koude container of te kleine of te weinig 
lokalen en tenslotte de vele vrijwilligers die actief zijn in deze school. 
 
Wij hebben die voorbije 20 jaar en zelfs veel langer gewerkt aan een unieke ploeggeest, aan 
een sterke reputatie van samen  plezier maken en samen geëngageerd zijn tot in het 
oneindige. 
En om er voor zorgen dat onze kinderen (zeker in deze tijden) belangrijke basiswaarden 
beleven en uitdragen, voor elkaar zorgen en elkaar graag zien. 
Dit alles maakt deze school zo sterk en zo groots. 
 
Dit werd nogmaals bewezen met de doorlichting van de Inspectie vanuit de Vlaamse 
Overheid die in september werd uitgevoerd. 
We haalden met onze school samen met Droeshout een waanzinnig hoge score: het is 
meteen de beste garantie voor u allen. 
 



En misschien wil ik deze toespraak eindigen met één wens:  
Ik wens dat iedereen in het team blijft dromen van een hoopvolle toekomst. 
Doorheen die 20 jaar zijn ook wij blijven dromen van de realisatie van dit bouwdossier met 
vallen en opstaan. 
Maar het is dankzij ons onverbiddelijk geloof in elkaar dat we vandaag dit kunnen 
meemaken. 
Laat ons op die weg voortgaan. 
 
Ik vertel nog even wat er nu volgt: 
Eerst is er de symbolische eerstesteenlegging: eigenlijk wel een emotioneel moment na zo’n 
lange tijd van hopen en dromen. 
Daarna zal directeur Christoph De Smedt uitleggen wat hier allemaal gebouwd wordt, wat de 
financiële consequenties zijn in zulk dossier en vooral hoe iedereen daarin zijn steentje kan 
bijdragen. 
Alice Van Lancker zal vervolgens namens het Bestuurscomité een gedenkbord onthullen dat 
later de gepaste plaats zal krijgen in het nieuwe gebouw. 
Tenslotte gaan we naar de turnzaal voor een receptie met een hapje en een drankje. 
 
Allemaal bedankt om er bij te zijn en nu dan de symbolisch eerste steen…! 
 

  



 

 

 

Jommeke beleeft in dit album maar liefst twee 

avonturen!Er is heel wat aan de hand in de 

school van Zonnedorp. Eerst is Meester Solie 

buiten strijd en moet Gobelijn hem vervangen. 

Maar de verstrooide professor zet - naar goede 

gewoonte - al gauw de hele school op stelten. 

Ook Anatool, Smosbol, Kwak en Boemel zijn toe 

aan een duchtig lesje. Hun mama’s steken de 

koppen bij elkaar en vragen aan Jommeke om 

de vier booswichten herop te voeden. 

Schoolpret verzekerd! Alhoewel... Niet voor 

iedereen. 

 

Waar kan je de boel zelf op stelten zetten? 

TIP 1: Springen tot je erbij neervalt in de 

Jumpfactory in Lebbeke 

Het trampolinepark in Lebbeke is alvast één van 

de grootste van het land, met een oppervlakte 

van 2.000 vierkante meter. The Jump Factory 

biedt naast een resem trampolines, ook lange versies voor flikflak of schroeven. Er is zelfs 

een heuse ‘ninja-track’ voorzien, een obstakelparcours.  

LINK: https://thejumpfactory.be/ 

 

TIP 2 : Op zoek naar goud in het vernieuwde museum Hof van Busleyden in Mechelen 

Treed binnen in dit groots en prachtig renaissance stadspaleis in Mechelen. Gezinnen met 

kinderen kunnen op een speelse manier het museum ontdekken met Het Gouden 

familieparcours. Hiëronymus Van Busleyden, verwelkomt gezinnen als bijzondere gasten in 

zijn paleis. Een routeplan met zestien scheurluikjes loodst de jongste bezoekers doorheen 

alle kamers van het museum. Achter elk luik zit een opdracht of verwijzing naar een van 

de gouden kubussen die in de museumzalen staan 

opgesteld. 

Er zijn ook winterworkshops:  

27.12.18: Nieuwjaarswensen uit het stadspaleis 

03.1.19 Een nieuw jaar, een nieuwe hoed 

Museum Hof van Busleyden, F. de Merodestraat 

65, 2800 Mechelen 

LINK: https://www.hofvanbusleyden.be/ 

 

 

Cultuur  

https://thejumpfactory.be/
https://www.hofvanbusleyden.be/


TIP 3: Sta zelf op de planken bij het Kindertheaterfestival Spekken in Gent 

Spekken brengt tijdens de kerstvakantie meer dan 40 theatervoorstellingen voor kindjes 

vanaf 2 jaar. Die vinden meestal plaats in het Tinnenpottheater in Gent.  

LINK: http://www.uitbureau.be/kindertheaterfestival-spekken 

 

TIP 4:  Bibberen bij het IJssculpturenfestival in Brugge 

Artiesten uit de hele wereld creëren een wondere 

wereld in ijs. 100 videoprojecties verlichten het 

panorama van 60 ijssculpturen, op een hoogte van 

minstens 4 meter, voor het plezier van alle 

bezoekers. Vanaf 24-11-2018 tot 06-01-2019. 

 

LINK: http://www.ijs.be/ 

 

TIP 5: Met het hele gezin naar de Winteravonden in Bokrijk 

In museumdelen Kempen en Haspengouw nemen nostalgische kermisattracties je terug in 

de tijd.  In de schiettent mik je met vaste hand op staafjes of op de roos en je kracht testen 

doe je op de Kop van Jut! Wie vindt de weg in het Spiegeldoolhof of durft de Cakewalk aan? 

Of liever een rustig ritje op het reuzenrad of de statige Grand Carousel, de kermisattracties 

staan garant voor uren familieplezier! Alles wordt opgeluisterd door muziek uit de 

draaiorgels en winterse hapjes en drankjes staan klaar. 

https://www.bokrijk.be/nl/evenementen/winteravonden-2018-2019 

 

TIP 6: Wat stenen over mensen vertellen: Gallo-Romeins museum Tongeren 

Stonehenge is wereldberoemd. Jaarlijks reizen meer dan 1,5 miljoen mensen naar het zuiden 

van Engeland om de mysterieuze steencirkel te bewonderen. In Tongeren vertellen ze het 

verhaal van de mensen achter de stenen.  

 

https://www.galloromeinsmuseum.be/uploads/images/SpotDefNL15secEEN_1.mp4 

 

 

 

http://www.uitbureau.be/kindertheaterfestival-spekken
http://www.ijs.be/
https://www.bokrijk.be/nl/evenementen/winteravonden-2018-2019
https://www.galloromeinsmuseum.be/uploads/images/SpotDefNL15secEEN_1.mp4


Hier moet de boel op stelten:  

 

TIP 7: Wilde woensdag in Lippelo 

Onder De Eiken is een speelbos in Lippelo, waar kinderen vrij kunnen spelen. Hier kunnen ze 

zich naar hartenlust vuil maken, in bomen klimmen, bramen plukken, kampen bouwen, 

roofvogels spotten of aan takken hangen. Kinderen kunnen hier zichzelf zijn en doen wat ze 

willen. Ze zijn de koning van hun eigen avontuur. De natuur daagt hen uit. Er zijn bosjes om 

zich in te verstoppen, roofvogels om te spotten, een modderpoel om in te springen, plantjes 

om te ontdekken, takken en hout om kampen mee te bouwen. Bedenk het maar. Het mag 

hier allemaal!  

Wilde woensdag op: ma 11/2 woe 20/3 van 9u tot 16u. 

https://www.onderdeeiken.be/ 

 

Staat de Melkweg soms op stelten? 

 

TIP 8: Volkssterrenwacht Mira  

In de loop der jaren is Mira uitgegroeid tot een echte aantrekkingspool voor al wie interesse 

heeft in wat er zich in het heelal afspeelt. De sterrenwacht beschikt over een uitgebreide 

tentoonstellings- en experimenteerruimte, verscheidene multimediazalen en wellicht het 

uitgebreidste astronomische instrumentarium van een Belgische volkssterrenwacht, met 

twee vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele verzameling 

grote en kleine verplaatsbare instrumenten. Ook een weerstation ontbreekt niet.  

  

https://www.onderdeeiken.be/


 

 

 

  
Eerste schooldag 

  
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het bos (2de graad) Naar het bos (kleuters) 

Uit de school geklapt 



  

Ballonplooier op bezoek (kleuters) Aap op bezoek (1ste lj.) 

 

 

Halloween: schminkcursus (3de graad)  De burgemeester op bezoek (5 de lj.) 

  

Tentoonstelling WO I (lagere school) 



 

 Voorleesweek (1ste graad) 
 

 Op bezoek in de tuinbouwschool naar aanleiding van 
dierendag (1ste lj.)  

Poppenkast door het 6de lj. 

 

 

Eerste steenlegging 



 

 De Knipoog in opbouw 

  Sint en zijn pieten (ook nepbouwpieten) in de Knipoog 

  



  

 

 
  

  

  

 

  



 

 

 

Zoek de 7 verschillen en geef deze tekening voor 31 januari af aan je juf op school. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wedstrijd voor de kleuters + 1ste en 2de leerjaar 



 

 

 

Binnenmuren van een woning worden vaak met zogenaamde ‘snelbouwstenen’ gebouwd. 

 

 

Waarom worden dit snelbouwstenen genoemd? 

 

A) Snelbouwstenen kun je snel grijpen door het grote gat in het midden. 

B) Snelbouwstenen kunnen sneller gemaakt worden door grote machines. 

C) Snelbouwstenen zijn groot maar toch licht, daarom kan je sneller een muur 

metselen. 

 

Mail je antwoord  A, B of C voor 31 januari naar schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com, 

vergeet niet je naam te vermelden! 

 

Naam: .......................................................................................................... 

  

Wedstrijd voor 3de tem 6de leerjaar 

mailto:schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com


 

 

 

 

1. Kerstvakantie  

VAN MAANDAG 24 DECEMBER 2018 TOT EN MET ZONDAG 6 JANUARI 2019 

 

2. Vrije dagen van het tweede trimester  

Pedagogische studiedag:  WOENSDAG 30 JANUARI 2019 

Facultatieve verlofdag:  MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 

Krokusvakantie:   VAN MAANDAG 4 MAART TOT EN MET ZONDAG  

10 MAART 2019 

3. Paasvakantie  

VAN MAANDAG 8 APRIL 2019 TOT EN MET MAANDAG 22 APRIL 2019 

 

4. Vrije dagen van het derde trimester  

Feest van de arbeid:  WOENSDAG 1 MEI 2019 

Lokale verlofdag:   WOENSDAG 29 MEI 2019 

Hemelvaartsdag:   DONDERDAG 30 MEI 2019 

Brugdag:    VRIJDAG 31 MEI 2019 

Pinkstermaandag:   MAANDAG 10 JUNI 2019 

Eetfestijn: VRIJDAG 15 FEBRUARI EN ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 

 

 

 

Eetfestijn VRIJDAG 15 FEBRUARI EN ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 

 

 

 

12 december ZATERDAG  
Belangrijke data 



 

 

 

Naam: Verhoeven Geraldien 

Geboortedatum: 2 juli 1996 

Adres: Kezeweide 40, 1730 Mollem 

 

Taak op school: Ik sta in het 

leerkrachtenplatform. De taken die ik uitvoer: 

vervangingen, co- teaching, zorg en turnen.  

 

Deze stripfiguur zou ik voor één dag willen 

zijn : Pipi Langkous 

omdat ik graag eens gek doe.  

 

Mijn ultieme droom: Een wereldreis maken. 

 

Zo maak ik mijn collega’s blij: Ik maak mijn collega’s blij door zelf met een grote glimlach op 

de school rond te lopen en hen te helpen waar nodig.  

 

In mijn vrije tijd ga ik sporten in de fitness.  

 

Hoe zou jij onze school op stelten zetten? Het zou wel eens grappig zijn om alles omgekeerd 

te doen: op handen en voeten de trap naar boven gaan, achterwaarts stappen, met de mond 

schrijven,…  

 

 

Naam: Heyvaert Annelies 

Geboortedatum: 07/07/1988 

Adres: Mechelstraat 20, 1745 Opwijk 

 

Taak op school: Leerkracht Muziek 

 

Mijn leukste herinnering aan mijn schooltijd: De toneeltjes 

die we zelf uitvonden tijdens de speeltijd (Kulderzipken, de 

teletijdsmachine) 

 

Deze stripfiguur lijkt het meest op mij: Na verschillende testen te doen op internet blijkt: 

 Pepe Le Pew ( Alias “Stinky”) 

omdat:  ik quoteer internet: Je bent een lieverd. Romantiek, bloemen en wijn is alles wat je 

nodig hebt om je te amuseren. Je bent toegewijd. Een familiepersoon. Je belt je moeder elke 

zondag, en vergeet geen enkele verjaardag. Oef... ik stink niet 

Onze nieuwe juffen 



 

De beste uitvinding ooit: Muziekinstrumenten! 

 

Dit vind ik graag onder de kerstboom: Oude muziekplaten met rustige jazz of rock ‘n roll 

muziek. 

 

Hoe zou jij onze school op stelten zetten? Iedereen mag verkleed komen naar school in wat 

hij/zij wil en we maken samen een prachtige musical op een groot podium! We nodigen alle 

mama’s en papa’s uit en alle mensen van Mazenzele om naar ons te komen kijken en 

luisteren terwijl we de zotste, grappigste en mooiste liedjes zingen/dansen/spelen… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nieuwbouw 



 

 

 
 

Nieuwbouw 



Het Brugske gaat virtueel 

Het Brugske gaat vanaf dit schooljaar volledig digitaal. 

Jullie kunnen het downloaden of lezen via onze 

schoolwebsite www.de-knipoog.be. Uiteraard worden jullie 

op de hoogte gesteld wanneer het Brugske gepubliceerd 

wordt. 

Willen jullie nog steeds een papieren versie? Dan kunnen 

jullie deze begin schooljaar bestellen via jullie kind. Er 

wordt dan 5 euro aangerekend via de schoolfactuur. 

 

 

 
 

 

Coördinator: Karin De Landtsheer 

Redactie: Liesbeth Van Biesen, Katrien Rottiers, Lotte Kerremans, Liesbeth De Mot, Stefanie 

Pieters, Katleen De Pauw, Karin De landtsheer, Christoph De Smedt 

Vormgeving (vacante betrekking) – interesse in de job? Mail naar 

christoph.de.smedt@hotmail.com  

http://www.de-knipoog.be/

