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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Toen ik in september 2010 aan de slag 
ging op onze school, kreeg ik samen met 
juf Ann-Sophie de vraag of we samen met 
enkele leerlingen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar aan een schoolkrantje wil-
den werken. We krabden toch even fa-
meus in ons haar, want hoe begin je daar 
in godsnaam aan? Welke onderwerpen 
kiezen we? Hoe zullen we het krantje noe-
men? Wat houdt de taak van de leerlingen 
precies in? In december van datzelfde jaar 
werd het eerste krantje boven de doop-
vont gehouden. Je kon een interview lezen 
met mevrouw Kathy die toen pas haar 
taak als directie had opgenomen, de digi-
tale borden hadden net hun intrede ge-
daan in het zesde leerjaar en je kon tal van 
avonturen lezen over sportdagen, toneel-
voorstellingen en medische toezichten. 
Ondertussen houden jullie al het elfde 
Knetterkrantje in jullie handen. De Knet-
terkrantwedstrijd en de Knetterkrantre-
ceptie zijn ondertussen ook een vast en 
succesvol onderdeel van de Knetterkrant 
geworden. Het blijft een leuk en voldaan 
gevoel geven om een afgewerkt krantje in 
je handen te houden. Het is nog altijd een 
krantje voor en door leerlingen en daar 
ben ik ongelooflijk trots op!  Ik hoop er 
dan ook nog heel wat jaargangen aan te 
mogen breien! Een grote dank je wel aan 
alle leerlingen die in de voorbije jaren 
hebben meegewerkt aan dit krantje. Zon-
der jullie hadden we nu geen vijf kaarsjes 
kunnen uitblazen!  Ik wens jullie allemaal 
een zonnige & deugddoende vakantie toe! 
 

Juf Kirby 

Zomerse cocktail 
Niet alleen op een verjaardag moet geklonken worden! 
Ook op een zomers terras kan een lekkere cocktail 
smaken! De cocktail van mama of papa laat je mis-
schien best nog even voor wat het is. Toch jaloers op 
dat kleurrijke drankje van mama of papa? Probeer dan 
Marthe haar receptje eens voor een alcoholvrije cock-
tail! 

 

Dit heb je nodig: 

 Fruitsap 
 Spuitwater 
 Rode grenadine 

1. Giet je glas voor de helft vol met 
fruitsap. 

2. Doe er 3 cm grenadine bij. 

3. Doe er tot slot 2 centimeter spuit-
water bij. 

Marthe Regheere 
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StB’ers vliegen uit…  

Dag Wim! Kun je ons  iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Wim Sergier. Ik ben 44 jaar en ik werk hier als 
klusjesman. 
 
Wat zijn jouw taken hier bij ons op school? 
Van ontstoppen van toiletten tot het vervangen van rui-
ten, papier rapen,… Alles wat je maar kunt bedenken 
neem ik voor m’n rekening. 
Wat vind je plezant aan je job als klusjesman? 
Ik vind alles plezant. 
 
Is er iets wat wij als leerlingen kunnen doen om je job 
gemakkelijker en aangenamer te maken? 
Zeker! Zo kunnen jullie bijvoorbeeld tijdens de speeltijd 
zoveel mogelijk zelf jullie papiertjes oprapen. Kijk ook 
goed op het blad dat uithangt om te zien wie de speel-
plaatsorde heeft. Dat zou m’n werk aangenamer maken. 
 
Ging je zelf graag naar school? Waarom wel/niet? 
Ja ik ging graag naar school. Ik heb er veel bijgeleerd. Je 
moet wel lang naar school, maar achteraf bekeken is dat 
de mooiste tijd die je hebt. Eens je moet gaan werken, 
moet je aan veel meer denken. 

Wat zijn jouw vakantieplannen? 
Ik vertrek op 18 juli op reis naar Hongarije. 
 
Veel plezier in Hongarije, Wim! Bedankt voor dit inter-
view! 

 
Nell Liebert & Thibault Parreyn 

Op vrijdag 26 juni vindt de jaarlijkse proclamatie van het zesde leerjaar plaats.  
Silke, Lytha, Marthe & Emma informeerden bij enkele klasgenootjes naar hun leukste momenten. 

 Wat zal je missen? Welke gebeurtenis zal je nooit 
vergeten? 

Wat zou je willen meenemen 
naar je nieuwe school? 

Louise Mijn vriendinnen. 
Ik vond Durbuy toch één van de 
tofste dingen die ik nooit zal 
vergeten. 

Mijn vriendinnen. 

Dorien Mijn vrienden en vriendinnen. 

Ik zal nooit de dingen vergeten 
die we in Durbuy gedaan heb-
ben. Naar de proclamatie kijk ik 
ook uit. 

Mijn vrienden, vriendinnen en 
al de leuke herinneringen. 

Athina 
Alle leuke dingen die ik heb 
beleefd in de klas. 

Durbuy, natuurlijk! 
De leuke herinneringen. Ook 
Lytha, Silke en Ceres zou ik 
graag met me meenemen. 

Ine Mijn vriendinnen 
Avonturenklas, boerderijklas en 
bosklas. 

Mijn vrienden, de juffen en 
meesters omdat je in het middel-
baar ‘meneer’ en ‘mevrouw’ 
moet zeggen. Je hebt ze soms ook 
maar een uur en bij ons heb je 
dezelfde leerkracht de hele dag. 
Ik ga ook de mooie lokalen en 
de stille studie missen. 

Janus 
De  vrienden, de klassen en niet 
te vergeten de juffen en mees-
ters. 

De schoolreizen: Durbuy, boer-
derijklas,… Ook de eerste school-
dag toen ik iedereen leerde ken-
nen vond ik ook spannend. 

Mijn vrienden en de leerkrach-
ten. 

Silke Christiaen, Marthe Regheere, Lytha Brunfaut & Emma Samyn  



Wist-je-dat…? 

 … zowel juf Kirby als juf Maaike zwanger zijn van hun tweede kindje? 
 … we in de krant stonden met de Knetterkrant? 
 … we een nieuwe schoolwebsite hebben? Het adres bleef hetzelfde: benedictientje.kbrp.be. Bekijk zeker het filmpje bij ‘klassen’! 
 … er met de hulp van het oudercomité een volledig nieuw speeltoestel voor de kleuters werd geïnstalleerd in de groene zone? 
 … we ruim 1700 euro inzamelden voor de Zoutmijnkinderen? 
 … het schoolfeest een enorm succes was? Een grote dank je wel aan alle aanwezigen! 
 … het dit schooljaar al het vijfde schooljaar is dat mevrouw Kathy directie is op onze school? 
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Durbuy was top! 

In een school met een pak leerlin-
gen, is er ook elke dag een pak 
bureauwerk. Daarom is een 
extra paar handen altijd welkom 
op het hoofdbureau. Stagiairs uit 
het OLVI zijn om die reden 
uiteraard een welgekomen hulp. 
Jonas & Emma maakten kennis 
met Elisa, een studente  van het 
OLVI die al een tijdje stage doet 
bij ons op school. 
 
 

Hallo! Kun je jezelf eventjes voorstellen aan de Knetter-
krantlezer? 
Hallo! Ik ben Elisa Demeester. Ik woon in Poperinge en 
sinds januari doe ik hier m’n stage. 
 
Welke richting volg je? 
Ik volg in het OLVI m’n zevende jaar kantoor.  
 
Wat zijn jouw taken hier bij ons op school? 
Ik verdeel de brieven die meegegeven worden met jullie 

naar huis, ik neem de telefoon op, ik help bij de praktische 
voorbereidingen voor het schoolfeest en de opendeur. Als 
er brieven met de post opgestuurd moeten worden, ge-
beurt dit ook door mij. 
 
Wat vind je het plezantste aan deze school? 
De sfeer op deze school vind ik zeer leuk omdat iedereen 
hier meestal blij en gelukkig rondloopt. Iedereen praat 
tegen iedereen. Er is veel kleur op deze school. Naast de 
gewone lesuren doet deze school ook vaak mee aan andere 
activiteiten. Dat lijkt me leuk voor jullie als leerlingen. 
 
Wat zijn jouw vakantieplannen? 
Begin juli mag ik al meteen aan het werk op m’n nieuwe 
werkplek. Eind juli ga ik met m’n vriend op reis. 
 
Elisa, we wensen je heel veel succes met je nieuwe job & 
een fijne reis gewenst! 
 
 
 
 

Emma Bogaert & Jonas Adriaens 

Na onze plechtige communie op zondag, vertrokken we op maan-
dag al om kwart voor zes met de bus naar Durbuy. Toen we er 
aankwamen, bezochten we er een burcht. Toen ons bezoekje 
erop zat, vertrokken we naar LPM: onze verblijfplaats in Durbuy. 
We installeerden ons lekker in onze kamers. 
De tweede dag startte met een wandeling over een brug, op weg 
naar het avontuur: we waagden ons aan een deathride, we deden 
rappel, we liepen over een apenbrug en we deden aan rotsklim-
men. Dat laatste was niet zo simpel want soms zat je vast in één 
van de gaten. In de namiddag vonden we aan de hand van foto’s 
de weg naar een domein waar we een ander geloof leerden ken-
nen: de Hare Krishna. We sloten de dag af met een leuke quiz. 
Na een goede nachtrust vertrokken we met volle moed naar Wé-
ris waar we de dolmen bezochten. Na een stevige klim luisterden 
we met volle aandacht naar de legende van het Duivelsbed. Het 
Duivelsbed is een rotsblok in de vorm van een bed met een 

hoofdsteun. De legende vertelt dat de duivel daar ‘s nachts op ging uitrusten. ’s Middags propten we ons vol met stoofvlees, frietjes en 
lekkere sla. Het was nodig, want in de namiddag stond het kajakken op de Ourthe op het  programma!  We sloten onze derde dag af met 
een spetterende fuif. Iedereen ging los en zong met volle borst mee met de liedjes. Het was een leuke afsluiter van onze avonturenklas! 

 

Saïdja Verfaillie & Ginger Vuylsteker 



Hoe staat het met de bouwwerken op StB?  
Op de hoofdschool is de ruwbouw goed gevorderd. Je kan zo reeds de 8 klassen zien als je 
voor de bouw staat. Ook de overkapping met de muzische zolder zie je reeds mooi van buiten 
af. Binnenin is de trap reeds gebouwd en dit is echt indrukwekkend. De liftkoker zit er ook 
reeds in. Het buitenschrijnwerk zal nu algauw starten en de daarna volgt de  fase van de elek-
triciteitswerken. 
Dus volop werk aan dit groot complex. 
Als je de bouw binnengaat zie je ook reeds alle nutsvoorzieningen zitten voor het nieuwe sani-
tair. Een mooie sanitaire blok voor de meisjes en voor de jongens. Dit wordt echt een meer-
waarde voor de lagere afdeling die in het E-gebouw zit. 
We zullen ook blij zijn met de overdekte speelplaats, want in België is er toch af en toe wat 

regenweer en schuilen met z’n allen is niet altijd zo evident. 
Er zal ook nog een stukje speelplaats zijn in het verlengde van de overdekte speelplaats, zodat we bijna tot bij de groene zone komen. 
Dit zal dus 1 lang geheel worden : van huis 10  t.e.m. het asfalt net voor de groene zone ! 
Tijdens de zomervakantie wordt er eveneens aan de andere kant van de hoofdschool gewerkt : nl. aan de gaanderij van het 1ste lj en de 
stenen trap. 
Dit alles wordt behandeld conform de brandveiligheidsnormen.  Het betonrot wordt aangepakt en we krijgen een mooie kleurrijke gaan-
derij net voor de klassen van het huidige eerste leerjaar. De bouwfirma zal flink moeten doorwerken , want dit werk moet klaar zijn  voor 
dinsdag 1 september ! 

De pezelwerken ( nieuwe klas + nieuw sanitair ) zijn aan de verfijning toe en dit kan gebeuren door onze eigen klusjesman en enkele vrij-
willigers. 
De inhuldiging voorzien we in het eerste trimester ! 
Dus … je ziet volop bouwwerken op stb ! 
We bouwen mee aan jullie TOEKOMST ! 

Sc
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Op zaterdag 9 mei was het schoolfeest op onze school Sint-Benedictus. En ik 
kan je verzekeren dat het een echt FEEST was. Het was een namiddag waarop 
je je niet kon vervelen. Voor iedereen, jongens of meisjes, oud of jong was er 
wel iets te doen. Er was een eendjeskraam, een speelgoedrad, een springkasteel 
en bollo smitto, zelfs een draaimolen! De meisjes konden er als prinsessen of 
chique dames uitzien door naar de nagel- of schminkstudio te gaan. De jon-
gens konden voor een tattoo kiezen. De kinderen die meededen aan de dans-
jes en het circus hebben dat supergoed gedaan. 
Je kon pannenkoeken, popcakes of suikerspinnen eten, en met een sneukelrad 
en een candybar daarbovenop kon je absoluut geen honger hebben. Mmm-
mm, heerlijk. Met al dat lekkers in mijn buik, kon ik ’s avonds geen boterham-
men meer eten! 
Ik vond het erg leuk dat ik met vriendinnen kon afspreken om ergens naartoe 
te gaan of iets te doen. De bungee run vonden wij de max! 
 
 

Ena Claerhout 

Contractwerk 
Je kon er dit schooljaar niet naast kijken: in elke klas werd naarstig aan contractwerk gedaan. Josephine & Venna vertellen wat ze er in het 
vierde leerjaar  van vonden. 

We kunnen op ons 
eigen tempo werken. 

Juf heeft meer tijd om 
uitleg te geven. 

De tijd gaat sneller 
vooruit. 

We leren van elkaar 
als je per twee werkt. 

We werken vaker met 
computer & Smartga-

mes 

Je mag zelf de volgor-
de van de taken kie-

zen. 

Je moet goed kunnen 
plannen. 

Als de wachtkamers voor 
de computer, de Smartga-
mes, het dictee of het hard-
op lezen vol zitten, moet je 
eerst aan een andere taak 
beginnen. 

Je moet de opdracht 
goed lezen, anders 

maak je fouten. 

Je moet er je gedach-
ten goed bijhouden. 

Een hoofdtelefoon of 
afkijkborden kunnen 

daarbij helpen. Soms moet je samen-
werken met iemand 

die je niet zo ligt. 


