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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Meester Fries is sinds een aantal jaar een vaste waar-

de bij de oudste leerlingen op onze school. Amber en 

Isis legden hem met enkele vraagjes en een dictafoon 

bij de hand, het vuur aan de schenen... 

 

Wat vind je het leukste aan het lesgeven in het 

zesde leerjaar? 

Ik vind het fijn dat de kinderen in het zesde al 

erg zelfstandig kunnen werken. Het is leuk om 

ze op weg te zetten in hun laatste jaar van het 

lager om ze dan uit te kunnen zwaaien wanneer 

ze naar het middelbaar vertrekken. 

 

Hoe zag je schoolcarrière er tot nu toe uit? 

Waar ging je zelf naar school en waar heb je 

les gegeven? 

Ik volgde mijn lagere school in Proven, waar ik 

nu nog altijd woon. Daarna volgde ik les bij 

onze buren: het college. Ik studeerde voor on-

derwijzer in Brugge. Nadat ik daar afstudeerde, 

mocht ik hier in het vijfde leerjaar een half jaar 

aan de slag. Daarna werkte ik een half jaar in 

het Sint-Franciscusinstituut in het vijfde leer-

jaar. Het jaar erop werkte in Roesbrugge, ‘t 

Vogeltje en hier op school. Ik mocht hier blij-

ven en gaf hier een aantal jaar het vijfde leer-

jaar. Daarna startte ik in het zesde leerjaar, een 

leerjaar waar ik nu ondertussen al 6 jaar les aan 

geef. 

 

Welke gebeurtenis die je op school meemaak-

te, zal je nooit vergeten? 

Dat is een gebeurtenis die elk jaar terugkeert: 

de openluchtklassen in Durbuy. We leven daar 

het hele jaar naartoe en beleven daar dan vier 

avontuurlijke dagen vol sport en spel. We snui-

ven er ook wat cultuur op. 

 

Wat wil je verder nog over jezelf vertellen? 

Ik hou van sport, voornamelijk voetbal. Ik heb 

twee dochters: Dora is tien en Lien is 8. Ze 

zitten nu in het tweede en vierde leerjaar. Ik 

vind het heel fijn om te wonen in Proven.  

 

Heb je nog een leuke vakantietip voor ons?  

Mijn vakantietip is: vooral niet aan school den-

ken! Vakantie is vakantie en daar moet je van 

genieten: lang opblijven, dingen doen die je 

tijdens het schooljaar niet kan doen,… Op reis 

gaan naar een zwemparadijs met veel glijbanen 

is iets wat mijn eigen dochters alvast supertof 

vinden! 

 

 

Amber Verhaeghe en Isis Goussey 
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! Slaapklasjes op StB
! 

Eventjes juf of meester op de speelplaats!  

Dag mevrouw Kathy. We hoorden dat er in september een 
slaapklasje komt in de Pezelschool en bij ons op de hoofd-
school. Wat is dat precies? 

Een slaapklas is zoals het woord zegt: een klasje waar de  
allerkleinste kindjes, de peutertjes van onze school kunnen 
slapen. 

Hoe ziet zo'n slaapklasje eruit? 

In de Pezelschool zijn er tien bedjes, in de hoofdschool zijn 
er dat vijftien. Elk kindje heeft z’n eigen bedje, voorzien van 
een naamkaartje. De ruimtes zelf proberen we knus in te 
richten: in de Pezelschool wordt het plafond verlaagd en de 
klasjes worden van gezellige verlichting voorzien. We hangen 
er ook wat mobiles en zorgen voor wat snoezelmateriaal 
zodat het voor de kindjes aangenaam is als ze hier naartoe 
komen. Elke peuter heeft er zijn eigen slaapzakje dat samen 
met het beddengoed regelmatig naar de nieuwskuis gaat, 
zodat alles lekker fris en hygiënisch blijft. Ook een knuffel of 
fopspeen mag meegebracht worden. Dat wordt allemaal 
bewaard in een box die voor het bedje staat. Daar kunnen 
ook de pampertjes in bewaard worden. 

Waarom worden er zo'n slaapklasjes opgericht? 

We merken dat heel wat peutertjes het moeilijk hebben om 
een volledige dag op school te zijn. Sommige kindjes zijn 

hier al om half acht en moeten hier vaak blijven tot half zes 
omdat beide ouders en grootouders lang moeten werken. 
Voor de kinderen zijn dat dus superlange, vermoeiende da-
gen. Dan vallen ze soms in slaap op een bankje of in een 
hoekje op de speelplaats. Voor kindjes die dus nog nood 
hebben aan een dutje ‘s middags, is zo’n slaapklasje met een 
slaapjuf erg interessant. 

Wanneer kunnen de peutertjes hier naartoe? Wie zorgt dan 
voor hen?  

De peutertjes kunnen hier naartoe nadat ze boterhammetjes 
of warm hebben gegeten. Ze kunnen dan ongeveer een uurtje 
slapen of rusten. Als ze willen spelen, moeten ze naar de 
speelplaats. Een slaapjuf vangt hen daar op en ziet erop toe 
dat de peutertjes slapen of rusten. Haar opmerkingen be-
spreekt ze dan met de klasjuf of de ouders. Als een kindje 
liever speelt, dan hoeft het geen gebruik meer te maken van 
het slaapklasje. De slaapjuf frist de kindjes na hun dutje ook 
terug op: pampertjes uit, de haartjes kammen, schoentjes 
aan,... 

Hoeveel moeten de ouders betalen als ze graag willen dat 
hun peutertje in het slaapklasje een dutje doet? 
De ouders moeten hier helemaal niks voor betalen. De 
school investeert in de bedjes, het slaapmateriaal en de on-
kosten voor de slaapjuf. Het oudercomité is hierbij zo vrien-
delijk om 500 euro te sponsoren, waarvoor een grote dank je 
wel! Voor de ouders zelf is er geen meerkost. Wij bieden als 
school deze extra service aan zodat de peutertjes optimaal van 
hun lesdag op school kunnen genieten.  

 

Lana Room, Maïté Six, 

Om de verveling op de speelplaats tijdens de middagpauze tegen te gaan, worden er regelmatig activiteiten voorzien door verschillende leerkrachten van 
onze school. De leerkrachten kregen hierbij hulp van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Emma uit 6B en Charlotte uit 5A hielpen met plezier en 
vertelden mij enthousiast hoe dat allemaal in zijn werk ging: 
 
Wij werden tijdens de turnles door juf Gina uitgenodigd om mee te helpen met de speelplaatswerking bij de kleutertjes. 
We mochten kiezen welke spelletjes we met de kleutertjes speelden. ‘Ik koos ervoor om met kleine balletjes te spelen. Het was de bedoe-
ling dat ze de balletjes door een gat in een plank gooiden. Op het einde zorgden we voor een balletjesregenbui!’, vertelt Emma. 
‘Ik speelde ook met de bal, maar wij kozen ervoor om het rollen bij de kleutertjes te oefenen.’, vertelt Charlotte. 
De meisjes vonden het allebei fijn om te zien hoeveel plezier de kleutertjes hadden. Het feit dat de kleutertjes je graag een knuffel komen 
geven, is mooi meegenomen. 
Het enige wat ze wat minder vonden, was dat het opruimen niet zo vlot verliep en dat er kleutertjes zijn die zomaar in het midden van een 
spel weglopen. Toch is het voor herhaling vatbaar, vinden Emma en Charlotte.  Naast de balspelletjes, werd er tijdens andere middagpau-
zes gekrijt of werden de kleutertjes door enkele meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar omgetoverd in paashaasjes! 
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Galadag 

'Reken-, denk- en puzzelwedstrijd', dat is de kangoeroewed-
strijd. Meer dan 50 000 leerlingen in Vlaanderen schreven 
zich in en meer dan 6 miljoen wereldwijd! 
Met een groepje leerlingen van het 6de leerjaar namen we de 
uitdaging aan om 24 breinbrekers op te lossen in een tijdspan-
ne van 50 minuten. 
De wedstrijd ging door in het medialokaal. Als voorbereiding 
konden we op de computer oefenen en we hadden ook een 
bundel van 2015 om in te vullen. 
Vier leerlingen vielen in de prijzen en kregen een leuk denk-
spelletje: Milan Verpoort, Jonas Adriaens, Evy Verhaeghe en 
Margaux Kassel. 
Dit jaar kreeg de school voor de allereerste keer een “Provincie 
top 100”. Milan mag zich bij de eerste 100 van West-
Vlaanderen rekenen. Een heel dikke proficiat!! 
We stonden ook in de krant en het was een hele eer om er aan 
mee te doen. Proficiat aan iedereen die meedeed.  
 

Jelien Vermes 

Wie op woensdag 2 maart niet wist wat er bij ons op school aan de hand was, zal raar opgekeken hebben bij het zien van al die chique uitgedoste leerlin-
gen die langs de schoolpoort binnenstapten. Was er een nieuwe dresscode op school ingevoerd? Neen hoor… Tijdens de leerlingenraad was immers duidelijk 
geworden dat de leerlingen graag es een themadag hadden gehad op school. Zo gezegd, zo gedaan… Er werd een heuse galadag georganiseerd met alles erop 
en eraan! Amber uit 4B en Lune uit 5B vertellen jullie graag wat die galadag voor hun leerjaar inhield... 

Op galadag kregen we in het derde en vierde leerjaar bezoek van 
jongens en meisjes uit het OLVI. Ze verzorgden voor ons verschil-
lende workshops waarbij we ons haar konden laten doen, onze 
nagels lieten lakken, coole tattoos lieten zetten of een echte ge-
laatsverzorging kregen. 
Het was heel fijn omdat je zelf mocht kiezen hoe je je haar of je 
nagels deed. Zelfs enkele jongens waagden zich aan een nieuw 
kleurtje op hun nagels! 
Galadag was een leuk idee, iedereen heeft zich goed geamuseerd. 
Misschien kunnen we de volgende keer wat meer tijd maken om 
te dansen en te zingen en er echt galabal van te maken. 
Wat ik nog een leuk thema zou vinden zijn de Smurfen of de 
Rode Duivels. 
 

Amber Verhaeghe  

H a l l o  K n e t t e r k r a n t l e z e r s ! 
Weten jullie nog wat we deden op 2 maart? Misschien moeten we 
even jullie geheugen opfrissen… Het was… galadag! 
Iedereen mocht mooi gekleed naar school komen. Sommigen 
droegen zelfs mascara! We keken onze ogen uit. 
Het vijfde en zesde leerjaar trok naar de Kouter waar een leuke 
fuif op ons wachtte. Er was een fotoshoot waarbij we in gekke 
poses moesten staan. Daarna gingen we in een echte limousine 
terug naar school. Er was zelfs een bodyguard voorzien! 
De galadag is zeker voor herhaling vatbaar! 
 
 
 

Lune Mazereel 

Ook de eerste graad amuseerde zich kostelijk tijdens een clownshow in de Ghybe. Na de gala-activiteiten, kreeg elke klas nog een klasreceptie aangeboden. 



Project kinderrechten aan de universiteit van Gent 
Op 9 mei ging ik samen met nog drie andere meisjes van het 6de 
leerjaar mee naar de Universiteit van Gent om twee oud-studentes 
van Sint-Benedictus te helpen bij hun project rond de rechten van 
het kind. De oud-studentes ontwikkelden een educatief spel waar-
bij klassen de strijd aangaan om 'kinderrechtenkenner' te worden. 
Bij de voorstelling van hun project speelden wij een toneeltje 
waarbij we werkende straatkinderen uitbeeldden.  
Dit was zeker heel stresserend maar ook heel tof!  
De professor was echt supergrappig en probeerde ons ook gerust te 
stellen door te zeggen dat we echt geen stress moesten hebben. 
Het gaf een goed gevoel te weten dat je de studentes echt geholpen 
had. Ze waren erg trots op ons. 
 

Lara Huyghe 
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Ken je Karel en Kim nog?  De tweeling uit het verhaal dat Jade & Lune voor ons schreven in het Knetterkrantje van december? Het eerste deel 
van het verhaal eindigde toen erg spannend met Kim die een geheime gang had gevonden in een fabriek, tijdens de zoektocht naar haar broer 
Karel die ‘s nachts uit z’n bed verdwenen was. Benieuwd hoe het verhaal afloopt? Lees dan hieronder snel verder! 

Kim vond in de geheime gang een luik. Ze duwde het luik open en kwam in een donkere, zwarte kamer terecht. Echt alles was 
er zwart: de meubels, de muren, het tapijt, het plafond,… Het leek wel alsof hier iemand woonde in deze verlaten fabriek… 
Hoorde ze daar nu plots voetstappen? Ze verstopte zich snel achter de zetel. De voetstappen stopten voor de deur van de kamer. 
Kim hield haar adem in… Gelukkig hoorde ze de vreemde die voor de deur stond, terug weg gaan. Uit de kist die in de hoek 
van de kamer stond, kwam plots een vreemd geluid. Kim sloop naar de kist en tilde het zware deksel met veel moeite open. In 
het duister had ze eventjes tijd nodig om de schim die ze in de kist zag liggen, te herkennen… Karel! Haar broer sloeg trillend z’n 
armen rond z’n zus: ‘Kim, we moeten hier zo snel mogelijk weg! Ik heb je heel wat te vertellen als we terug thuis zijn!’ Zo snel als 
ze konden, holden ze naar huis. Ze doken snel hun bed in, zodat hun ouders niets zouden merken. Kim was enorm benieuwd 
naar Karel z’n avontuur. Maar net toen ze duizend en één vragen op hem wilde afvuren, hoorde ze haar broer snurken in bed. 
Die was na z’n spannende avontuur als een blok in slaap gevallen… Wat is er volgens jullie gebeurd? 

Lune Mazereel & Jade Sabbbe 

Conflicten oplossen 
Op school leren we niet alleen rekenen, 
lezen en schrijven, maar leren we ook 
hoe we met elkaar moeten omgaan. Dat 
dit niet altijd van een leien dakje loopt, 
moeten we jullie niet vertellen. Soms 
loopt het af en toe eens mis en ontstaat 
er ruzie. Ciel en Wolfhard uit 4A zoch-
ten wat tips over hoe je die ruzies kunt 
oplossen: 

1. De stappenkaart hiernaast kan 
een goede hulp zijn. 

2. Het is belangrijk om de leer-
kracht meteen te verwittigen als je 
de stapjes op de stappenkaart al 

hebt gevolgd en het probleem toch niet opgelost raakt. 
3. Van onze ouders verwachten we dat ze naar ons luisteren als 
we er thuis iets over vertellen, maar het is belangrijk dat we zelf 
de ruzie trachten op te lossen. Alleen zo leren we het. Het is ook 
fijn als ze zelf het goede voorbeeld geven. Zo zien we meteen hoe 
het moet.  

4. Het is belangrijk om goed het verschil te weten tussen plagen 
(gebeurt af en toe, gaat heen en weer, voor de lol) en pesten 
(gebeurt vaak en lang, één iemand speelt de baas, gemeen be-
doeld). Pesten moet je melden aan een volwassene. 

Ciel Degraeve & Wolfhard De Croo  

Een prins op onze school! 
Jentl, tijdens de afgelopen carnavalsfeesten in Poperinge werd jij 
jeugdprins Carnaval. Hoe word je dat? 
Er was een verkiezing waar je aan kon deelnemen. Je moet je dan in 
carnavalskledij verkleden en diegene die het mooist uitgedost is, wint. 
 
Welke taken heb je als jeugdprins? 
Meegaan naar verkiezingen. Ik liep ook op kop bij het verbreken van 
het wereldrecord polonaise dansen tijdens de kindercarnavalstoet en 
zat tijdens de gewone stoet op de prinsenwagen. 
 
Waarom wilde je graag jeugdprins worden? 
Mijn papa wilde graag Prins Carnaval worden. Ik wilde daarom graag 
de jeugdprins worden. 
 
Wat vond je leuk aan jeugdprins Carnaval zijn? 
Ik vier heel graag carnaval. Om dat als jeugdprins te kunnen doen, 
vond ik heel leuk.  

 
Welke tips heb je voor an-
dere kinderen die graag 
jeugdprins(es) carnaval wil-
len worden? 
Je wint makkelijker door gek 
te doen en door je eigen 
kostuum te maken. 

 
Luna Dehouck 


