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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Nadat we het verhaal achter de Mongoolse gerbils van juf 
Barbara en de carnavalsfiguren van meester Frederik had-
den ontdekt, trokken we voor onze curieuzeneuzenrubriek 
van dit krantje naar de klas van juf Ann in de Pezel. Zij 
heeft sinds eind vorig schooljaar namelijk een lighthouse 
staan in haar klas. Acey en Elise uit 4B gingen op onder-
zoek en probeerden die mysterieuze lighthouse uit.  
 
Dag juf Ann. Sinds eind vorig jaar heb je een 
'lighthouse' in de klas. Kun je aan de Knetterkrant-
lezers uitleggen wat dit precies is? 
Een lighthouse of een ‘interactieve vloerprojector’ is 

een kleine kast met daarin een computer en een projector. Hiermee kan je oefeningen, filmpjes, 
verhalen,… op de grond projecteren. Met een speciale pen tikken de kleuters bepaalde zaken die 
geprojecteerd worden aan. Je kunt het vergelijken met een grote tablet die op de grond wordt gepro-
jecteerd. Het grote voordeel is dat er meer kindjes tegelijk aan de slag kunnen dan bij een tablet of 
iPad.  
 
Welke activiteiten met het lighthouse vinden de kleuters het leukste om te doen? 
De kleuters vinden het heel leuk om verhaaltjes te beluisteren en de bijhorende spelletjes te spelen: 
een memoryspel, een schaduwspel, een domino, kleurplaten inkleuren, puzzelen,...  
 
Hoe vaak gebruik je het lighthouse? 
Ik gebruik het lighthouse minstens één keer per week. Er kunnen een vijftal kindjes tegelijk aan de 
slag met het lighthouse waardoor iedereen eens aan de beurt kan komen.  
 
Zou je het lighthouse nog kunnen missen? Waarom wel/niet? 
Ik zou het niet meer kunnen missen want het ondersteunt mij in mijn lesgeven. De verhalen worden 
door verschillende stemmen ingesproken en er zit beweging in de tekeningen. Ik merk dat de kleu-
ters op die manier meer van de verhalen onthouden. De kleuters leren samenwerken en het ziet er 
heel gezellig uit als ze met een groepje rond de tafel zitten om met het lighthouse te werken.  
 
Sinds je afgestudeerd bent, is er al enorm veel 
veranderd op vlak van media en ICT in het onder-
wijs. Nu mag je er eens op los fantaseren, alles 
kan en mag. Wat zou je op vlak van media en ICT 
nog super vinden in je klas? 
Ik zag een tijdje geleden op tv hoe een wateropper-
vlak met visjes op de grond werd geprojecteerd. 
Toen de kinderen de visjes aanraakten, zwommen 
ze weg. Als ze het wateroppervlak aanraakten, ver-
schenen er rimpels in het wateroppervlak. Dat lijkt 
mij enorm rustgevend voor kleuters die hier nood 
aan hebben. Daar ben ik dus nog naar op zoek.  
 

Elise Vermes & Acey Hauspie  

De kleutertjes van juf Ann aan de slag  met 
de lighthouse. 

Elise & Acey, twee van onze redactieleden, 
testten de lighthouse  maar al te graag uit!  
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4B op visite in het O.L.V. Gasthuis te Poperinge 

4B deed dit schooljaar voor de eerste keer mee aan het project ‘Visite—de tekenklas op verplaatsing’.  
Tijdens hun proefwerk creatief schrijven, penden de leerlingen uit deze klas hun gedachtes en belevingen over deze activiteit neer.  
We bundelden de mooiste zinnen samen in onderstaande verslagje. 
 
Op dinsdag 13 november gingen wij, klas 4B, samen met onze juffen, naar het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis. We waren door de 
bejaarden uitgenodigd: we hadden een kaartje gekregen om te vragen of we op visite kwamen. Samen hebben we leuke activiteiten gedaan: 
schilderen, tekenen, … op grote borden. De borden schoven telkens van groep naar groep. Elke groep van twee of drie kinderen uit de 
klas en één bejaarde kreeg de tijd om de opdrachten uit te voeren. Op het einde werden de borden bij elkaar gezet en vormden ze het 
woord ‘VISITE’. En bij visite hoort natuurlijk taart: we smulden van lekkere taart en fruitsap (voor de bejaarden koffie). We konden eens 
voelen hoe het is in een rusthuis. We hebben veel met de bewoners van het RVT gepraat om over hun leven te horen. Het was een heel 
speciale namiddag!   
 

de leerlingen van 4B 

Rode Neuzen  
Begin september zagen we een mysterieuze caravan in de groene zone 
staan. Wat had dat te betekenen? Al snel kwam aan die geheimzin-
nigheid een eind toen we door mevrouw Kathy en juf Hilde bij de 
caravan werden verwacht. Met elk een Rode Neus op hun snoet, 
daagden ze ons uit voor de Rode-Neuzen-Challenge. Op school is het 
namelijk belangrijk dat we ook aandacht hebben voor de kinderen 
die zich niet altijd goed in hun vel voelen. Daarom steunden wij de 
Rode Neuzendag door in elke klas een kunstwerk te maken. Een 
paar weken geleden kwam een heuse kunstkenner (die verdacht veel 
op juf Hilde leek) ons kunstwerk beoordelen. Elke klas/leerjaar was 
geslaagd voor de uitdaging en dus schonk de school per leerling 2 
euro aan Rode Neuzendag. We konden maar liefst 854 euro over-
handigen. Elk kunstwerk kreeg een mooi plaatsje op school en alle 
ouders werden uitgenodigd om onze creaties te komen bewonderen. 

Het vijfde en zesde leerjaar maakte niet alleen een kunstwerk, maar 
ze trokken ook naar CC Ghybe om te luisteren naar enkele getuige-
nissen van kinderen die aan den lijve ondervonden hoe belangrijk 
het is om hulp te vragen wanneer je het moeilijk hebt.   
Alhoewel deze uitdaging tot een goed einde werd gebracht, blijft de 
werkgroep Gelukskunde niet stil zitten. Op donderdag 13 december 
trokken ze naar Mechelen om mee te dingen naar de ‘Pesten, dat 
kan niet’-prijs. Wordt vervolgd! 

 

Victor & Gerben 
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Doorgeefinterview 
In de eerste aflevering van ons doorgeefinterview stelde juf Liesbeth jou de volgende vraag: Juf Soraya, kan jij mij 
je top drie geven van jouw leukste gezinsactiviteiten of uitstapjes die je tijdens het weekend of vakanties doet?  
Op de eerste plaats staat een uitstapje naar Koksijde. Mijn schoonouders hebben daar namelijk een appartementje 
waar we af en toe gaan logeren. Aangezien wij een abonnement hebben voor Plopsaland en Bellewaerde, kun je ons 
daar ook regelmatig terugvinden. Tot slot boeken we elke herfstvakantie een midweek om de batterijtjes met ons 
gezin terug op te laden. Dit jaar trokken we naar Duitsland.  
 

Aan wie stel jij je volgende vraag en welke vraag is dat? 
Alderick, wat zijn de drie leukste werkjes die je als klusjesman doet op onze school?  
 

Zoë & Kjell 

Onze mediajuffen blikken terug op het voorbije trimester... 
Tot vorig schooljaar trok elke klas om 
de twee weken een uurtje naar de 
mediaklas. Dit schooljaar worden de 
medialessen anders georganiseerd. 
Vertel! 
Sinds dit schooljaar staan de mediajuf-
fen er niet meer alleen voor tijdens de 
mediales. De medialessen worden nu 
samen met de klasleraar gegeven. Er 
wordt dus regelmatig overlegd tussen 
de klasleraar en de mediajuf over het 
komende lesonderwerp dat vaak ook 
past bij de lessen die in de klas 
worden gegeven.  
 
Waarom werd er beslist om op 
deze manier te gaan werken? 
Op onze school doen we in elk 
leerjaar aan co-teaching: met twee 
leraren tegelijk voor de klas. We 
vonden het een goed idee om dit 
ook door te trekken in de media-
lessen. Wanneer je er tijdens deze 
lessen alleen voor staat, kom je 
namelijk vaak handen te kort. 
Daarnaast gaan wij binnenkort 
met een nieuw leerplan werken. 
Volgens dat nieuwe leerplan mag 
media geen vak apart meer zijn, 
maar moet het verwerkt worden 
in de andere vakken zoals wiskun-
de, taal, wero,… Als mediajuffen probe-
ren wij de juffen en meesters hierin te 
ondersteunen.  
 
Ook in de kleuterklassen zijn jullie 
actief. Welke media-activiteiten deden 
jullie daar al? 
In tegenstelling tot wat velen denken, 
is media meer dan alleen maar het 
gebruik van schermpjes zoals bij de 
computer en de iPad.  Zo is het voorle-
zen van een boek een voorbeeld van 
hoe media binnengebracht wordt in de 
kleuterklas. 

neer we info opzoeken op het internet. 
Tijdens de Codeweek gingen we pro-
grammeren met Scratch. In het eerste 
leerjaar zijn we vooral bezig geweest 
met het correct inloggen op Kweetet en 
het programmeren van de Beebot.   
Wie benieuwd is naar wat we nog meer 
rond media deden het voorbije trimes-
ter, kan op elke klasblog kijken onder 
het rubriekje ‘media’. 
 
Met welk gevoel kijken jullie als me-

diajuffen terug op het voorbije 
eerste trimester? Waarom?   
We vinden het erg fijn om met 
twee leraren de medialessen te 
geven. De ene kan demonstre-
ren terwijl de andere leraar 
rondloopt en helpt waar nodig. 
De lessen verlopen hierdoor 
veel vlotter. Daarnaast krijgen 
we ook dankbaarheid van de 
juffen en meesters die op deze 
manier ook veel bijleren.  
 
De kerstvakantie komt eraan. 
Hebben jullie een leuke medi-
atip voor ons? 
Ik hoorde van leerlingen uit 
het zesde leerjaar dat ze graag 
nog wat verder wilden werken 

met Scratch.  
Enkele leerjaren leerden mailtjes ver-
sturen. Nu je elkaar twee weken niet 
zult zien, kun je wel eens een mailtje 
sturen naar elkaar. 
Maar de belangrijkste tip is misschien 
wel om je beeldschermtijd te beperken 
en te genieten van de kerstsfeer en je 
familie tijdens de vakantie!  
 

Zoé & Yara 

 We werkten ook met pictogrammen 
rond het weer. Ik zocht een weerfoto 
op de iPad en de kleuters zochten er 
het passende pictogram bij.  
Ook om een brief naar de Sint te 
schrijven, gebruikten we pictogram-
men.  
  
Kunnen jullie een paar voorbeelden 
geven van zaken die de leerlingen uit 
onze lagere school leerden het voor-
bije trimester? 

In het vijfde leerjaar zijn we vooral 
bezig met de Google-accounts. Elke 
leerling kreeg een persoonlijk e-
mailadres dat gekoppeld is aan een 
eigen online opslagruimte. We leerden 
ons wachtwoord wijzigen, foto’s en 
documenten opslaan in die online 
opslagruimte, e-mails versturen, een 
Google-presentatie maken,… 
In het tweede leerjaar leerden ze vorige 
week werken met ‘Paint’, een tekenpro-
gramma. Daar maken we volgende 
week een kerstkaartje mee. In het zesde 
leerjaar leerden we kritisch zijn wan-

Onze redactrices Yara & Zoé bij onze mediajuffen juf Steffi, juf Greet 
en juf Ineke 
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Tim, in de grote vakantie kreeg onze school leuk nieuws  en daar 
zat jij voor iets tussen. Vertel! 
Ik heb een tekenwedstrijd van de Lidl gewonnen. Mijn tekening 
van een radijs is te zien op de verpakkingen van de snoepradijsjes. 
Door deze wedstrijd te winnen, kreeg onze school  9250 euro, waar-
mee we dit schooljaar fruit en groenten mogen aankopen in de 
Lidl.  
 
Welk gevoel geeft je dat als hier elke week een nieuwe lading fruit 
of groenten  aankomt op school?  
Dat geeft mij  een heel goed gevoel want kinderen spreken mij nog 
vaak aan  omdat ze het fruit of de groentjes zo lekker vinden.  
 
Heb je ondertussen nog aan andere wedstrijden meegedaan? 
Neen, ik heb nog geen interessante wedstrijden gevonden om aan 
mee te doen.  
 
Welke prijs zou je ooit nog willen winnen? 
Ik zou het liefst het gelukkigste leven willen winnen.   
 
Dankzij Tim hebben we niet alleen elke week een gezond tussendoortje 
tijdens de speeltijd, heel wat klassen konden het voorbije trimester extra 
activiteiten met groenten en fruit organiseren: milkshakes of fruitmonsters 
maken, weegactiviteiten met fruit, tellen met fruit, fruitbrochettes en groen-
tegezichten maken, appeltjes bakken in de pan of er appelmoes van maken, 
nieuwe fruitsoorten proeven, een gezonde wrap met veel groentjes berei-
den,… Heerlijk! 
 

Anna-Beau & Baptiste 

Puzzeltijd! 

Oplossingen: 1. Koksijde 2. Alderick 3. lighthouse 4. Gasthuis 5. Greet 6. visite 7. Tim 

Tiana & Fien 


