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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Dag juf Joke! Je bent al 
jaren een bekend ge-
zicht voor de ouders en 
de kleuters van de Pe-
zelschool. Kun je jezelf 
even voorstellen aan de 
kindjes uit de hoofd-
school die jou minder 
goed kennen? 
Ik ben gestart aan mijn 
vijfentwintigste school-
jaar in de eerste kleuter-
klas.  
Van die vijfentwintig jaar werk ik twintig jaar in 
de Pezelschool waar ik naast de eerste kleuter-
tjes ook de peutertjes onder m’n vleugels neem. 
Ook mijn eigen kinderen Fien en Daan zaten 
op de Pezelschool. 
De inschrijving van de nieuwe peutertjes ge-
beurt in mijn klas. Het is voor mij telkens span-
nend om de nieuwe peuters en hun ouders te 
verwelkomen en te leren kennen.  
Ik probeer  de kleuters  een veilig  en geborgen 
gevoel te geven. Ook breng ik hen zoveel moge-
lijk kennis en zelfstandigheid bij. Het voor-
naamste is dat ze graag naar school komen. 
 
Welk momenten vind jij de leukste op ‘t Pe-
zeltje?  
Ik vind het derde trimester een leuke periode in 
de Pezelschool. Die fijne periode start met de 
lammetjes die in de tuin van de school aanko-
men. De kindjes genieten van het nieuwe leven. 
Er is hier een grote groene zone waar de kleu-
ters naar hartenlust onder de bomen kunnen 
spelen. Elk jaar geven we een kinderbarbecue 
en dan eten we met zijn allen gezellig samen in 
de tuin. 
Ik vind het contact met de ouders héél fijn. Er 
heerst hier steeds een gezellige sfeer. We zijn 
één grote familie. Ik kijk al uit naar het school-
feest dit jaar  in de Pezelschool. Het wordt weer 
een knalfeest! We vinden het ook leuk om elke 
week een ander Pezelkindje in de kijker te zet-
ten. Dan hangen we aan de ingang een foto van 
dat kindje met daarbij enkele leuke weetjes.  
 

Wat is je tofste herinnering 
aan de tijd toen je zelf naar 
de lagere school of kleuter-
klas ging? 
Ik vond de knutsel– en sport-
lessen erg leuk. Als kleuterjuf 
komen m’ knutseltalenten me 
nog altijd goed van pas. Ook 
het sportieve zit er nog altijd 
in.  Ik loop twee keer per 
week met de loopclub en ik 
ben lid van twee wielerclubs 
waar ik tijdens het seizoen 

ook twee keer per week mee train. Ik doe ook 
aan spinning. Ik heb een hele sportieve fami-
lie. Mijn papa was sportleraar in het College 
en mijn broer is sportleraar in het OLVI.  
 
Stel je voor dat je geen kleuterjuf was gewor-
den. Wat was je dan graag geworden? 
Dan was ik graag sportleerkracht geworden. En 
dat ben ik eigenlijk ook tijdens de vakanties. 
In de zomervakantie begeleid ik een aantal 
weken kleutersportkampen. In de krokusva-
kantie ga ik mee op skireis waar ik skilessen 
geef aan kleuters. Ondertussen geeft m’n 
vriend skilessen aan jongeren en volwassenen. 
Het is fijn om dit samen te kunnen doen. Ik 
heb ook acht jaar lang zwemlessen gegeven en 
ik was trainster in de Poperingse zwemclub. 
Het is fijn om mijn twee favoriete jobs op deze 
manier toch te kunnen uitoefenen.  
  
Waar kijk je naar uit in de kerstvakantie? 
Heb je nog een vakantietip voor de Knetter-
krantlezers? 
Als ik denk aan kerstvakantie, dan denk ik aan 
de gezellige momenten wanneer we met onze 
dierbaren samen zijn. Wij gaan onder andere 
op weekend met onze beste vrienden.  
Ik hoop dat jullie ook allemaal op en top kun-
nen genieten van de gezellige feestdagen met 
jullie familie. Ik wens jullie een fantastisch 
nieuw jaar vol spannende avonturen toe!  
 

Alyssia Maerten & Fenna Vanhuysse 
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Muzikale leerkrachten samen op het podium! 

Dat er heel wat talentvolle leerlingen op onze 
school zitten, dat wisten we al. Maar ook heel 
wat leerkrachten hebben talenten die ze af en 
toe graag laten zien. Zo waren er begin decem-
ber drie leerkrachten van onze school op het 
podium in de feestzaal van het OLVI terug te 
vinden.  Alyssia en Fenna gingen hun licht 
opsteken. 
 
Juf Ineke, juf Greet en meester Frede-
rik, jullie stonden afgelopen weekend 
samen op een podium. Wat deden jullie 
daar precies? 
De Koninklijke Poperingse Harmonie 
Sint-Cecilia gaf een concert. Juf Greet en 
ik (juf Ineke) zaten als muzikanten op het 
podium. Meester Frederik stond er als 
zanger.  
 
Hoe bereiden jullie zich voor op zo'n 
optreden? Wat is het moeilijkste aan die 
voorbereidingen?  
Wij repeteren elke vrijdagavond van 20u 
tot 22u. Wij worden dan geleid door een 
dirigent die dat zeer goed doet. Elk week 
blijven we maar herhalen en herhalen 
waardoor een muziekstuk steeds beter 
gaat klinken. Meester Frederik kwam 

tijdens de repetities langs om de liedjes 
samen met de harmonie in te oefenen. 
Het moeilijkste is om mooi samen te 
spelen. Wij kunnen apart ons muziek-
stukje nog zo mooi spelen, het moet na-
tuurlijk samen ook mooi klinken. Dat is 
niet altijd zo simpel.  
 
Wat vinden jullie het leukste aan op een 
podium staan?  
Ik (juf Ineke) sta niet graag alleen op een 
podium. Maar als je als groep op een 
podium staat, heb je elkaar. Er wordt niet 
alleen naar jou gekeken, maar naar de 
hele groep. Je bent fier als je aan een zaal 
vol volk het werk van zoveel maanden 
kunt laten horen. Een groep van 70 muzi-
kanten samen laten spelen is niet zo mak-
kelijk. Als dat toch lukt, ben je erg trots 
op jezelf en de groep natuurlijk.  
Voor meester Frederik was dat nog an-
ders want hij stond daar alleen als zanger 
vooraan. De mensen keken vooral naar 
hem waardoor hij toch wel wat nerveuzer 
was toen hij het podium op kwam.  
 
Op onze school bespelen heel wat kinde-
ren een instrument. Als ze moeten op-

treden, kunnen ze hiervoor erg zenuw-
achtig zijn. Wat doen jullie om de zenu-
wen in bedwang te houden?  
Het hangt ervan af wat je moet spelen. 
Juf Ineke en ik (juf Greet) bespelen alle-
bei een solo-instrument waardoor we 
regelmatig een stukje alleen moeten spe-
len: een solo. Daar voel je je wat nerveu-
zer voor. Maar hoe meer je dat stukje 
oefent, hoe beter je het kan waardoor de 
zenuwen dan wat minder zijn.  
Meester Frederik voelde zich erg zenuw-
achtig omdat hij voor de eerste keer in 
z’n eigen stad mocht zingen en daarenbo-
ven nog eens in het Frans! Die zenuwen 
waren nergens voor nodig want het werd 
een spetterend concert!   
 
Nog een leuk weetje voor de muzikanten 
onder jullie: misschien is ‘Précilia’ wel 
iets voor jou? Précilia is de 
'instapharmonie', waarin kinderen of 
volwassenen, die één jaar een instru-
ment bespelen, kunnen aanslui-
ten. Geïnteresseerd? Spreek juf Greet 
of juf Ineke er gerust over aan!  
 

Alyssia Maerten & Fenna Vanhuysse 
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Onze praatzuil ziet er sinds enkele weken weer wat 
anders uit. Eerst hadden we de actie met de papier-
prop (kreuken in je hart na een ruzie kunnen lang 
pijn doen), de goeie voornemens in een bol en nu… 
de slinger! Elke leerling schreef op een strookje hoe 
hij/zij ervoor kan zorgen dat de speelplaats een fijne 
plek is voor iedereen. Per klas werd hiervan een slin-
ger gemaakt. Nadat elke klas een paar van hun voor-
nemens had voorgelezen, werden de slingers in de 
praatzuil gestopt. We zijn dan symbolisch hand in 
hand door de school gestapt op het lied: ‘Ik hou van 
u’! 
 

De zuil werd verplaatst naast de nieuwe arena, omdat dit een mooie plaats is om een ruzie uit te praten. 
Hier kun je ook naartoe om klasgesprekken te houden.  
Naast de praatzuil zien we sinds kort ook een spandoek hangen met de titel ‘De keuze is aan jou!’. Het is de bedoeling dat 
deze banner een oplossing kan bieden bij een ruzie.  Er staan negen mogelijke oplossingen op: even afkoelen en tellen tot 
10, de ruzie uitpraten, sorry zeggen,… Het zijn allemaal goede manieren om met een ruzie om te gaan. 
Een handdruk en een ‘sorry’ kan voor de ander al heel wat betekenen. 
Pas nadat je alles geprobeerd hebt en de ruzie raakt niet opgelost, kun je de hulp van de juf of meester inroepen. Die kan 
via een gesprekje mee zoeken naar een oplossing. 

Axelle Huyghe & Yoran Laenens 
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Geheime plekjes op StB 
Op school zijn er enkele plaatsen waar we als leerlingen zelden of nooit komen. Mevrouw Kathy nam ons mee op sleeptouw doorheen de 

school en toonde ons enkele van die ‘geheime’ plekjes.  
Marie Langouche & Britt Pareyn 

In dit lokaaltje in het nieuwe gebouw vind 
je Wim (de ICT’er) terug als er problemen 
zijn met het internet of als er camerabeel-
den opgevraagd moeten worden. Een 
reservebatterij zorgt ervoor dat deze instal-
latie vanzelf weer opstart als de elektrici-
teit uitvalt.  

Deze wirwar van buizen zorgt er samen 
met de verwarmingsketel voor dat we 
het lekker warm hebben in de nieuw-
bouw. Als er zich hier een storing voor-
doet, krijgt mevrouw Kathy hiervan 
meteen een melding op haar computer. 
Ook de bediening van de airco-
installatie bevindt zich hier. 

Op de kleuterspeelplaats bevindt zich een 
rode deur die toegang verleent tot de kel-
der. Daar ontdekten we onder andere de 
voorraad speelplaatsballen en een aantal 
potten verf. Hier is ook een fris drankje te 
vinden als we bezoekers hebben op school. 

Dit was ons favoriete ‘geheime’ plekje op 
school: de voorraadkamer! Hier staat al 
het knutsel– en schoolgerief verzameld. 
Als leerkrachten materiaal nodig hebben, 
vragen ze dit aan Carine of Maaike. Zij 
houden nauwkeurig de voorraad bij: verf, 
parels, gekleurd papier, stiften, glitters, 
stempels,... Hier zouden we ons wel eens 
een dagje willen uitleven! 

Hier komen de leerkrachten samen 
tijdens de speeltijden en vergaderingen: 
de studio! Hier kunnen de juffen en 
meesters met elkaar een babbeltje slaan 
terwijl ze genieten van een dampend 
kopje koffie of een lekker tasje soep.  

Boven de lokalen waar vroeger het eerste 
leerjaar zat, vinden we de ‘kattenzolder’. 
Niemand die weet waar die naam van-
daan komt. Hier komt de klusjesman als 
er banken of stoelen te kort zijn in een 
klas. 

Er gaat geen hoekje verloren in het 
nieuwe gebouw! Deze ‘verloren’ ruimte 
werd ingericht als opslagruimte. Toilet-
papier komen we in ieder geval niet 
snel te kort! 



Veiligheid boven, ook aan de schoolpoort!  

Cathérine en Laetitiajullie zijn elke mor-
gen de vertrouwde gezichten aan onze 
schoolpoort. Wat is daar jullie taak? 
Cathérine: Ik kijk onder andere of iedere 
leerling bij aankomst op school z’n fluojas 
draagt. Ik hou een oogje in het zeil zodat 
niemand de school opnieuw verlaat eens ze 
op school zijn aangekomen. Kortom: ik let 
erop dat de leerlingen zich veilig gedragen 
rond de schoolpoort. 
Laetitia: Ik sta aan het zebrapad als ge-
machtigd opzichter en zorg ervoor dat de 
leerlingen veilig kunnen oversteken. Ik hou 
ook in de gaten of iedere leerling in de 
richting van Cathérine loopt nadat ze over 
zijn gestoken.  
 
Waarom is deze taak zo belangrijk? 
Cathérine: Het is voor de ouders belang-
rijk om te weten dat hun kind veilig aan-

komt op school. Voor de 
school is het nodig dat ze op 
iemand kunnen rekenen die 
de veiligheid van de leerlin-
gen in het oog houdt.  
Laetitia: Het is belangrijk dat 
iemand ervoor zorgt dat de 
auto’s wel degelijk stoppen 
om de kinderen over te laten. 
Voetgangers hebben voor-
rang, maar niet alle autobe-
stuurders respecteren dat.  

 
Wat vinden jullie zo fijn aan deze op-
dracht? 
Cathérine: Elke morgen ziet er anders uit. 
Je hebt veel contact met ouders die op deze 
manier sneller de kans krijgen om je iets te 
vragen. Ik vind het fijn om er voor hen te 
zijn als dat nodig is. 
Laetitia: Het is leuk om elke ochtend blije 
gezichtjes te zien. Heel wat ouders en kin-
deren zijn erg dankbaar en spreken je 
vriendelijk toe met een ‘goedemorgen’.Het 
geeft een fijn gevoel te weten dat je de kin-
deren veilig naar de schoolpoort kunt bren-
gen.  
 
Hoe ziet een perfecte ochtend aan de 
schoolpoort eruit voor jullie? 
Cathérine: Een perfecte ochtend is voor 
mij een ochtend waarin alle leerlingen 

aankomen op school met hun fluojas aan. 
Het is fijn als iedereen zich aan de verkeers-
regels houdt. Zo is het belangrijk dat elke 
bestuurder zijn/haar kind afzet op de voor-
ziene Kiss & Ride-zone en dat er geen  
auto’s oprijden naast het schoolgebouw. 
Laetitia: Inderdaad: oversteken op het 
zebrapad, het dragen van een fluojas en het 
luisteren naar m’n instructies zijn enorm 
belangrijk. Helaas verloopt niet elke och-
tend even vlot.  
 
Kan elke ouder de taak van gemachtigd 
opzichter op zich nemen? 
Met de juiste ingesteldheid, een portie 
enthousiasme  en na een korte opleiding 
kan dit zeker!  
 
Een grote dank je wel, dames! Onze schoolomge-
ving is een pak veiliger dankzij jullie aanwezig-
heid! 
 
 
Wie zich geroepen voelt om het team van 
de gemachtigd opzichters op onze school te 
versterken, mag hiervoor altijd contact 
opnemen met mevrouw Kathy! 
 
 
 
 

Dylan D’hondt & Stan Debyser 

Cathérine, Laetitia en Beverley zorgen ervoor dat we ons elke ochtend veilig kunnen 
voelen aan de schoolpoort. We spraken met twee van hen. 

De Curieuzeneuzenrubriek! 
Tijd voor een nieuwe rubriek in onze 
K n e t t e r k r a n t :  d e 
‘Curieuzeneuzenrubriek!’: de rubriek 
waarin de redactieleden gaan curieuze-
neuzen in een klas en het verhaal vertel-
len achter een voorwerp uit die klas.  

Niels en Stan gingen het deze keer niet 
ver zoeken en vertellen het verhaal achter 
hun klasdieren Zoetje en Petoetje… 

 

In 5A vind je twee bijzondere beestjes: Mongoolse gerbils. Ze kregen 
de namen Zoetje en Petoetje. De gerbils zijn ook beter bekend als 
renmuisjes omdat ze sneller kunnen lopen dan gewone muizen.  
Het zijn echte knaagdiertjes want we horen hen regelmatig knabbelen 
aan de wc-rolletjes of hun houten huisje in hun terrarium. Ze lijken 
een beetje op minikangoeroes: ze hebben stevige achterpoten waar-
mee ze goed kunnen springen. 
We zorgen met z’n allen samen in een beurtrol voor onze klasdiertjes. 
Ze zijn erg grappig wanneer ze zich uitrekken. Je zou ervan schrikken 
hoe lang ze dan worden! Ze zijn zo schattig dat we ze niet meer zou-
den kunnen missen.  
 

Stan Notebaert & Niels Devos 


