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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Sinds september staan in 4B twee juffen voor de klas: 
juf Kirby en juf Nel. Omdat juf Nel een nieuw ge-
zicht is op school, legden twee van haar leerlingen 
haar op de rooster. Isis en Amber trokken hun stoute 
schoenen aan en vroegen haar de kleren van het lijf! 
 
Dag juf Nel. Sinds september ben jij een 
nieuw gezicht op onze school en in onze klas. 
Kun je jezelf eventjes aan ons voorstellen? 
Graag! Ik ben 25 jaar, in december word ik 26. 
Vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd als logope-
diste. Vorig jaar heb ik samen met m’n vriend 
David een huis gekocht in Geluwe, waar we 
samen wonen met onze poes Perth. Mijn    
hobby’s zijn uitgaan met m’n vrienden, fitness, 
lezen en lopen.  
 
Je bent eigenlijk logopediste van opleiding. 
Bevalt het leven op een school je? Wat vind je 
leuk? Wat mis je van je vorige job? 
Het leven op een school bevalt me zeer goed. Ik 
vind het leuk om samen met juffrouw Kirby 
voor de klas te staan. Het is fijn om je andere 
collega’s te zien tijdens de pauze. Bij m’n werk 
als logopediste zat ik meestal alleen te werken 
en dan zie je niet zoveel volk, behalve dan het 
kindje waarmee je aan het werk bent. Ik heb 
zowel in het buitengewoon onderwijs gewerkt, 
maar ook als zelfstandig logopediste in een 
groepspraktijk. Ik mis de kindjes wel waar ik 
toen mee werkte. Je bouwt snel een band met 
hen op omdat je dan telkens met één kindje 
tegelijk werkt. 
 

Wat zijn jouw taken in onze klas? 
Die zijn heel uiteenlopend. Als juf Kirby uitleg 
geeft, loop ik rond in de klas zodat jullie extra 
uitleg kunnen vragen als het nodig is. Ik kijk 
ook of iedereen goed aan het meevolgen is. 
Tijdens contractwerk komen groepjes die 
moeite hebben met een taak bij mij langs. Dan 
krijgen ze nog eens de uitleg en dan maken ze 
de oefeningen samen met mij. Daarnaast doe 
ik ook de taken die juf Kirby doet: verbeteren, 
zoeken naar dingen waardoor we jullie nog 
beter kunnen helpen, de klaswanden in orde 
maken, materiaal maken,… 
 
Hoe is het om met twee juffen tegelijk aan 
het werk te zijn? 
Ik vind dat heel leuk. In het begin vroeg ik me 
wel af of dat ging lukken om heel de tijd met 
twee juffen aan het werk te zijn in dezelfde 
klas. Maar toen maakten juf Kirby en ik tijdens 
de grote vakantie kennis met elkaar tijdens een 
koffieklets en aangezien het vanaf toen al klik-
te, had ik er alle vertrouwen in. Omdat ik logo-
pediste ben en niet gewend ben om voor de 
klas te staan, vind ik het fijn om dan bij juf 
Kirby terecht te kunnen. 
 
Op woensdag ben je niet in onze klas. Waar 
ben je dan en wat doe je daar precies? 
Op woensdag kom ik samen met de andere co-
teachers. We vertellen dan aan elkaar hoe het 
gaat in de klas, we wisselen tips uit, we bespre-
ken taken die we vooraf moesten maken. Af en 
toe moeten juf Kirby en ik ook samen naar een 
vorming waar we meer leren over het co-
teachen.  
 
Heb je nog een leuke nieuwjaarswens voor 
onze Knetterkrantlezers? 
Ik hoop dat jullie na het harde werk tijdens de 
proefwerken, stevig kunnen genieten van de 
twee weken vakantie waarin je samen met je 
familie de feestdagen kunt vieren. Ik kijk er 
alvast naar uit om jullie na die twee weken 
terug te zien! 
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Infoavond door de ogen van 
ouders 

Op 10 september ging de jaarlijkse infoavond door voor de ouders van de leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Wolfhard en Ciel 
uit 4A informeerden bij hun ouders hoe ze dat ervaren hebben. 

Onze school door de ogen van enkele nieuwe leerlingen 
In september mochten we weer wat nieuwe leerlingen op onze school verwelkomen. We vroegen ons af hoe ze het na enkele maanden op onze school stel-
den…  

Het huisje op de speelplaats is 
iets nieuws voor mij. Er zijn ook 
veel meer kinderen op deze 
school. Ik maakte al heel wat 
nieuwe vrienden waardoor ik me 
al helemaal thuis voel. Het spe-
len in de klas mis ik wel vanuit 
m’n oude school. De hinkelpar-
cours en de turnlessen vind ik 
hier erg leuk. Hanne uit 1B 

Hoe zit zo'n infoavond in elkaar? 
We verzamelden eerst allemaal in de bar waar mevrouw Kathy alle leerkrachten voorstelde. Daarna gingen we met de leer-
kracht van onze zoon of dochter naar de klas. Daar werden we verrast met een lief briefje van ons kind. Meester Frederik 
legde nauwkeurig het reilen en zeilen van het klasgebeuren uit. Hij deed dit fantastisch en gaf zeker voldoende uitleg en 
info. Na de uitleg in de klas, werden we uitgenodigd om een drankje te consumeren in de bar. 
 
Wat kom je tijdens zo'n infoavond allemaal te weten? 
Meester vertelde wat de leerlingen al gezien hebben en wat ze nog zullen zien in het komende schooljaar. 
 
Hebben jullie nog tips voor de infoavond: wat mis je nog tijdens zo'n infoavond?  
We kregen voldoende uitleg en zijn dus een tevreden ouder. Dikke duim voor meester Frederik! 
 
Wat zie je als mama of papa als een grote troef voor onze school? 
De infoavond vind ik een schitterend idee. Zo krijg je als ouder eens de klas te zien en weet je wat je kunt verwachten van 
het hele klasgebeuren in de loop van het schooljaar. De overgang naar het middelbaar zal voor onze zoon minder zwaar 
doorwegen vanuit deze school. 

Ciel Degraeve & Wolfhard De Croo 

Ik voel me al goed thuis op deze 
school. Dat komt omdat ik al 
veel vrienden gemaakt heb. Ik 
moest natuurlijk wel wat wen-
nen aan zoveel kinderen in het 
begin. Af en toe mis ik wel nog 
m’n vrienden uit m’n oude 
school. Maar nu heb ik een leu-
ke meester en heb ik veel vrien-
den. Wolfhard uit 4A 

Door de vele vrienden en een 
leuke juf, voel ik me al goed 
thuis op Sint-Benedictus! Naast 
de nieuwe leerlingen en leer-
krachten, moest ik ook wennen 
aan het feit dat er hier op vrij-
dagnamiddag nog speeltijd is. Ik 
vind alles fijn aan m’n nieuwe 
school. M’n vrienden uit m’n 
oude school mis ik wel.  
Silke uit 5A 

Ik zit wel met 10 leerlingen meer 
in de klas in vergelijking met 
m’n klas van vorig jaar. Ik vind 
het fijn om zoveel nieuwe vrien-
den te hebben. Ook de nieuwe 
leerkrachten vallen goed mee. Ik 
mis de meisjes uit m’n oude klas 
wel. Jana uit 6A 

Veel meisjes accepteerden 
me meteen waardoor ik 
me direct thuis voelde. Ik 
moest wennen aan de 
nieuwe werkboeken en het 
is hier wel twee keer zo 
groot dan op m’n oude 
school. Er zijn veel meer 
klassen. Ik mis de langere 
speeltijden uit m’n oude 
school. Ook de kinderen 
uit m’n klas mis ik af en 
toe. De leerkrachten zijn 
hier wel vriendelijker. 
Febe uit 6B 

Vervolgverhaal... 
Er was eens een tweeling: een jongen Karel en een meisje 
Kim. Ze waren 11 jaar. 
Ze lagen in bed, rustig naast elkaar te slapen. 
Plots werd Kim wakker. ‘Ik heb wat dorst!’, dacht ze bij zich-
zelf. Ze ging naar beneden om een slok water, maar toen ze 
terug boven kwam, was het bed van haar broer leeg. Waar 
zou hij zijn? Ze doorzocht het hele huis. Plots hoorde ze iets 
in de tuin. Ze keek uit het raam en zag iemand met een jon-
gen over zijn schouder lopen richting de oude fabriek. Ze 
ging er achteraan in haar pyjama. Ze haastte zich door het 
bos en door de struiken. Plots stond ze in de oude fabriek. 
Toen was ze hun spoor kwijt. BAM! Wat was me dat? 
Een geheime gang! Natuurlijk! Ze doorzocht de hele fabriek. 

Ondertussen was haar pyjama een hoopje vodden geworden. KLIK! Yes, 
de geheime gang! 
In de gang was het donker en er waren schimmen van griezelige tekenin-
gen. 
Wat zal er met Kim gebeuren? En hoe gaat het met Karel? Dat lees je in 
het tweede deel! 

Jade Sabbe & Lune Mazereel 



Wist-je-dat... 

 … juf Maaike bevallen is van een tweede dochtertje Phélies? 
 … juf Kirby bevallen is van een tweede zoontje Ferre? 
 … juf Barbara, juf Liesbeth Theeten, juf Cindy en juf Ineke zwanger zijn? 
 … er heel wat leerkrachten zijn die een leeftijd hebben uit de tafel van 5? De feestvarkens (meester Sven, juf Hilde, juf Ineke, juf 

Soraya, juf Trees, juf Ellen, juf Griet, juf Veerle en juf Julie) organiseerden hiervoor een feestje. Aan jullie om te raden hoe oud (of 
hoe jong) ze werden… 

 … Elias Gouwy uit 5B de tablet won tijdens het Brueghelmaal? 
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Door de talrijke activiteiten die door het oudercomité werden georganiseerd, konden weer heel wat centjes vergaard worden. Met die cent-
j e s  ko c h t e n  z e  e e n  g ro t e  p a r ac h u t e ,  2 1  s co o pse t s  e n  3 0  kee r  ‘ b a l  a a n  d e  voe t ’ .  
De kinderen zullen hiermee kunnen spelen tijdens speeltijd (speelplaatswerking) en/of sportlessen. Dank je wel! 

Nieuw spelmateriaal! 

Dag juf Linda. 
Je bent al jaren 
een vast gezicht 
in het eerste 
leerjaar. Kun je 
jezelf eventjes 
voorstellen? 
Ik ben 51 jaar, 
geboren en 
ge togen in 
Poperinge. Ik 
woon samen 
met mijn man 
Stef in de Waai-
erstraat. Mijn 

hobby’s zijn wandelen en spelen met 
de hond, op reis gaan, een mooie 
film in de cinema meepikken, een 
avondje uit op restaurant, winke-
len,… Je kunt ons ook vaak vinden in 
een cultureel centrum waar we graag 
een theatervoorstelling of een mu-
ziekoptreden bijwonen. Ik word blij 
van mooi weer, lekker eten en een 
glaasje wijn, toffe kindjes, warme 
vriendschappen, lekker lang uitsla-
pen, vakantie en nog veel meer! 
 
Hoe zag je eigen schoolcarrière er 
uit?  
Mijn schoolcarrière begon in onze 
eigen basisschool waar ik m’n kleuter 
–en lagere schooljaren doorbracht. 
Op 12 jaar trok ik naar het Sint-
Franciscusinstituut. Ik volgde er de 
moderne humaniora-richting weten-
schappelijke B zoals dat toen heette. 
Op m’n achttiende trok ik –na lang 

twijfelen over m’n beroepskeuze– 
naar de normaalschool in Tielt. Wij 
waren de laatste lichting die het di-
ploma onderwijzeres nog in 2 jaar 
konden behalen. Op m’n 20ste be-
gon ik mijn onderwijsloopbaan in ‘t 
Vogeltje, een interim van 9 maanden 
in de 2de graadsklas. Daarna volgden 
meerdere lange interims, op één na 
allemaal in onze school. En sedert 
vele jaren, ik schat ongeveer 26 jaar, 
heb ik mijn vaste stek in het 1ste 
leerjaar. 
 
Welke gebeurtenis op school blijft 
in je geheugen gegrift? 
Er zijn natuurlijk heel veel mooie 
herinneringen. De vele dagdagelijkse, 
grappige momenten en anekdotes 
met 6-jarigen die nog zo onbevangen 
en vol be– en verwondering naar het 
leven kijken. Ook m’n jarenlange 
samenwerking met juf Ludwine zal 
altijd een mooie herinnering blijven. 
Ook het eensgezind protest van alle 
leerkrachten toen er een voorstel op 
tafel kwam om de kleuter –en de 
lagere school te splitsen, blijft me bij. 
Er zou 1 supergrote lagere school 
komen waar het College nu is, volle-
dig los van de bestaande kleuterscho-
len. Beeld je ook eens in: dan hadden 
we bijvoorbeeld 7 eerste leerjaren in 
1 school! Niet echt een school op 
kindermaat, hé! Gelukkig is het nooit 
zo ver gekomen. 
 
 

Je geeft al een heel aantal jaren les.  
Wat is er allemaal veranderd in ver-
gelijking met je beginjaren als juf? 
Natuurlijk is er heel veel veranderd in 
die 31 jaar! Toen ik begon was er nog 
geen gemengd onderwijs in de lagere 
school. Jongens gingen na hun kleu-
ter meestal naar het College. Ik gaf 
toen dus les aan allemaal meisjes. 
Ook de kinderen zijn wat geëvolu-
eerd. Ze zijn veel mondiger en asser-
tiever. Op zich is dat heel goed zolang 
ze hun mening op een gepaste, beleef-
de manier geven en respect tonen 
voor de anderen en hun omgeving. 
Handleidingen en werkboeken waren 
er toen niet. De juf maakte zelf al de 
lessen en oefeningen en schreef alles 
op het bord. De kinderen schreven 
zelf alles over in hun schrift. Dit had 
natuurlijk zijn voor– en nadelen. 
Ook de komst van de computer en 
het internet had een grote impact. 
Dit bestond nog allemaal niet toen ik 
zelf kind was of begon les te geven.  
 
Heb je nog een leuke nieuwjaars-
wens voor onze lezertjes? 
Zullen we elkaar als Nieuwjaarsca-
deau wat tijd geven? 
Tijd om te lachen en te wenen. 
Tijd om te denken en te doen. 
Tijd voor jezelf en voor de anderen. 
Tijd om te leven en veel te beleven! 
 

Emma Thibaut & Jelien Vermes 



Onze nieuwe mediajuf: juf Joke! 
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Dag juf Joke. 
Vorig school-
jaar was je 
pedagogische 
coördinator 
op onze 
school en 
d a a r n a a s t 
stond je ook 
nog een aan-

tal uur als extra juf in het vierde leerjaar. 
Dit schooljaar ontmoet elke leerling je 
wekelijks in het medialokaal. Waarom 
deze veranderingen? 
Ik ben dit schooljaar nog steeds pedago-
gisch coördinator op school maar ik sta 
inderdaad niet meer in het vierde maar 
geef wel mediales aan alle leerlingen van 
het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. Er is de 
voorbije jaren heel wat veranderd op 
school en ook wat de leerlingen moeten 
kennen i.v.m het gebruik van media is 
veranderd. Ik hou ervan om me hierin te 
verdiepen en meester Frederik zag een 
mogelijkheid om een eigen klas voor zijn 

rekening te nemen. Beiden hebben we 
meteen deze kans gegrepen. 
 
Waarin verschillen jouw lessen met de 
ICT-lessen die meester Frederik vroeger 
gaf? 
Er wordt in de derde graad meer nadruk 
gelegd op veilig en verantwoord internetge-
bruik: wat post je op internet: berichten, 
foto's, hoe maak je een sterk wachtwoord, 
hoe reageer je op bepaalde situaties, … We 
gaan ook regelmatig werken aan techniek: 
programmeren van robots zoals de beebot 
en de probot maar ook werken met makey-
makey en met lego mindstorms. Soms wor-
den ook lessen taal, wiskunde, wero of 
muzische verwerkt tijdens de mediales 
zoals in het derde leerjaar een les creatief 
schrijven: het ontwerpen van een geboorte-
kaartje of in het vierde leerjaar: een lijnge-
dicht ontwerpen voor de les muzische. 
 
Wat heb je tijdens je eerste weken als 
ICT-leerkracht geleerd? 
Dat leerlingen in staat zijn veel zelf te ont-

dekken en ook om elkaar te begeleiden. 
Meestal zijn de leerlingen heel enthousiast 
om aan een taak te beginnen en willen ze 
elkaar dan ook met plezier vooruit helpen. 
 
Wat vind je fijn aan je job dit schooljaar? 
Er zit veel variatie in mijn job dit school-
jaar en dat vind ik wel fijn. Naast het uit-
werken van vergaderingen en pedagogische 
werkdagen, zit ik 's avonds Franse spelletjes 
in elkaar te knutselen voor de lessen “Frans 
spreken” en mag ik allerhande apps en 
programma's uitproberen op de Ipad en op 
pc. Ik vind het ook erg leuk om ALLE 
kinderen van de lagere school te leren ken-
nen al had ik het in het begin wel wat 
moeilijk met zoveel verschillende namen 
en gezichten. 
 
Heb je nog een leuke nieuwjaarswens 
voor onze lezers? 
Misschien een nieuwe app: wensapp? De 
beste wens voor al je vrienden! 

 
Charlotte Cauwelier & Luna Dehouck  

Dag mevrouw Kathy. Eind juni zat je nog met twee bouw-
werven die je moest opvolgen: eentje hier in de hoofdschool 
en eentje in de Pezel. De werken in de Pezel zijn ondertus-
sen afgelopen. Tevreden met het resultaat? 
Ik ben heel tevreden met de nieuwe klas die we konden inrich-
ten in de Pezel! Die klas heeft een terras waar de kleuters bui-
ten kunnen spelen in de zandbak of met hun fietsjes. Ook het 
sanitair werd helemaal vernieuwd: er zijn toiletjes van verschil-
lende hoogtes te vinden zodat alle peuters en kleuters comfor-
tabel naar het toilet kunnen. Er is ook een doucheruimte waar 
kleuters, die een ongelukje hebben gehad, helemaal opgefrist 
kunnen worden.  
 
Wat zijn de reacties van de juffen in de Pezelschool? Hoe 
zullen de veranderingen hun leven op school makkelijker 
maken? 
De juffen zijn erg dankbaar. Nu kunnen ze les geven in een 
aangename ruimte en ook naar de toiletten keken zowel de 
kleuters als de juffen al heel lang uit. 
 
Wat is de stand van zaken bij de bouwwerken op onze hoofd-
school? Welke werken zijn op school gebeurd tijdens de gro-
te vakantie? 
Door het bouwverlof is er niet zoveel gebeurd. Het buiten-
schrijnwerk werd geplaatst en ook de laatste metselwerken 
werden in orde gebracht. Nu zijn ze volop bezig met de sanitai-
re voorzieningen. Zo zullen jullie niet meer naar de kleuter-
speelplaats moeten komen als je naar het toilet moet. Er zullen 
toiletten bij het E-gebouw zijn. Ook met de elektriciteit en 

alles omtrent ICT zijn we bezig. 
 
Wat staat er voor de komende weken & maanden op het 
programma? 
Er staan veel vergaderingen met tal van aannemers op het pro-
gramma. Daarnaast staan nog twee belangrijke werken op til: 
het plaatsen van de lift en alle binnenschrijnwerk: kasten, meu-
bels,… 
 
Wat heb je tijdens het opvolgen van de twee bouwwerven 
ondertussen geleerd? Zijn er dingen die je de volgende keer 
anders zou doen? 
Ik heb heel wat nieuwe woorden en bouwtermen geleerd die ik 
voordien niet kende. Soms moesten ze me daar wat extra uitleg 
rond geven of ik zocht dit op op het internet zodat ik de juiste 
beslissingen kon nemen. Ik leerde ook goed communiceren 
met mensen. Dat is niet altijd even eenvoudig. Soms zeg je iets 
en begrijpt de andere het op een andere manier. Ik zag ook 
heel wat grote getallen passeren op de facturen die ik kreeg. 
Zo’n groot gebouw bouwen, kost enorm veel geld. 
Op de vraag wat ik anders zou doen, kan ik nog niet antwoor-
den. Ik denk dat het nieuwe gebouw daarvoor eerst een tijdje 
in gebruik moet zijn. Ik hoop dat ik over de bouwwerken op 
de hoofdschool even tevreden zal kunnen zijn als de bouwwer-
ken in de Pezel. Ik duim alvast dat we op 1 september 2016 
het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen! 
 

Michiel Delanghe & Lara Huyghe 


