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Start van het schooljaar 
 

Je zou het bijna niet meer zeggen met het koudere weer, maar op 1 september 

gingen we van start met het nieuwe schooljaar. Het was een zonnige dag met 

heel wat blije gezichten. Elke leerling kreeg een steen en wist zo in welke klas hij 

of zij zat. Er waren groene, roze, gele, zwarte, oranje en blauwe stenen.  

 

   

          Groene stenen klas eiland      Klas van de matrozen naast de zeepaardjes 
  

 

              

    De piraten zijn blauw en de zeesterren oranje Gele stenen voor de schelpjesklas 
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Een blik in de kookles 
 

Tijdens de kookles maken we heel wat lekkere 

dingen klaar zoals pannenkoeken met appels uit 

onze school-tuin. Daarvoor gebruiken we heel 

wat materiaal. We leren een mes gebruiken en 

leren ook wat we kunnen doen met een mixer en 

een vuur. Juf Anne-Mie leert ons ook dat we 

voorzichtig moeten zijn met het keukenmateriaal 

want het kan natuurlijk gevaarlijk zijn. 
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Appels plukken uit het tuintje 
 

 
 

Het is belangrijk om zo veel mogelijk fruit en groenten van het seizoen te 

gebruiken. Een andere naam hiervoor is seizoensfruit of seizoensgroente. Zo 

zorgen we voor onze planeet. De leerlingen van onze school weten het al heel 

goed. Ze plukken de rijpe appels van de boom. Opgelet dat jullie niet van de 

ladder vallen! 

 

Ken jij een paar seizoensgroenten van de herfst? 

                                                              .  

 

…............................................. ….............................................. …............................................. 
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Een heerlijk recept om zelf te proberen 
Eierkoeken    
Wat heb je nodig: 

3 eieren 

150 gr suiker 

1 zakje vanillesuiker 

150 gr bloem 

1 koffielepel bakpoeder  

Snuifje zout 

Oven 

1 weegschaal 

1 mengkom 

1 klopper 

2 eetlepels 

1 koffielepel 

Bakplaat met een vel bakpapierbakpapier 

 

Hoe ga je te werk: 

1. De oven voorverwarmen op 175°. 

2. Bloem afwegen. 

3. Bakboter toevoegen en mengen. 

4. Suiker afwegen. 

5. Vanillesuiker toevoegen en mengen. 

6. De drie eieren in de kom breken. 

7. Suiker toevoegen. 

8. Opkloppen tot een luchtig, lichtgeel beslag. 

9. Voorzichtig lepel per lepel de bloem toevoegen en goed mengen. 

10. Het deeg met twee soeplepels in hoopjes op bakpapier leggen. 

11. Niet te dicht bij elkaar, het deeg loopt nog wat open. 

12. Bakken gedurende 12 minuten. 

13. Koeken op de rooster leggen om af te koelen. 

 

 

Tip: 

Lekker met boterroom of slagroom tussen twee koeken.       
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Herfstwandeling met de schelpjesklas 
 

Op vrijdag 7 oktober maakten we in de namiddag met de schelpjesklas een korte 

herfstwandeling in de omgeving van de school. 

De kinderen genoten van de buitenlucht en keken vol verwondering naar de vele 

herfstmaterialen die we onderweg zagen. 

Als afsluiter van onze herfstwandeling mochten de kinderen nog eventjes buiten 

spelen in het tuintje van de school. Het was een geslaagde namiddag. 
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Startviering  
 

Zoals elk jaar vieren we de start van het schooljaar met een startviering. 

Allemaal gezellig samen in het kinélokaal. 

Dit jaar gebruiken we het thema KEISTERK, STEENGOED! We maakten een mooie 

tegel met gekleurde keien van elke leerling en juf/meester. We luisterden samen 

naar een mooi verhaal en leuke liedjes. Gezellig samen zijn, dat is toch het 

leukste wat er is? 
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De campagne 
 

Op dinsdag 20 september zijn klas eiland en klas matrozen naar de 

kinderboerderij “de campagne” geweest. We maakten een wandeling in het bos 

en hielpen zo het verjaardagsfeest van Daan de duif organiseren. 

 

 .         

 

 



Nieuwslijn juni 2022 – Styrka lager onderwijs @ waterkant 
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Herfstwandeling in de Brielmeersen 

 

Op vrijdag 7 oktober ging klas zeester naar de Brielmeersen in Deinze.   

 

In het begin van het wandelpad kregen de kinderen twee speciale doosjes van 

David de boskabouter. Hun opdracht was om verschillend dingen van in de 

natuur (blaadje, veer, eikel, kastanje, bolster,…) te verzamelen want David de 

boskabouter was zijn verzameling verloren in het grote bos. De kinderen 

stonden de springen om David te helpen want er hing natuurlijk een beloning 

aan vast als ze alles terugvonden...namelijk een schatkist!   

 

Tijdens onze zoektocht in het bos 

maakten we ook kennis met 

verschillende dieren, aten we lekkere 

rabarber taart en dronken we 

heerlijke chocolademelk. Natuurlijk 

was er ook even tijd om op de grote 

speeltuin te spelen...joepiee!   
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Opeens vond Zeno een schatkist die 

verborgen lag op de speeltuin...we deden 

de kist open en wat zat erin...?! Heerlijke 

limonade en chips! De perfecte 

combinatie voor een aperitiefje. We aten 

nadien nog onze boterhammen op in het 

zonnetje en reden terug naar school. 

 
   

 

 
 

 

 


