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We “gaan” een leuke paasvakantie tegemoet!
Het is bijna lente en dat betekent dat het weer mooier
wordt. Een leuke activiteit voor dit weer is eens goed gaan
wandelen. Lekker door het bos of door de velden, dat
doet iedereen goed. Dankzij meneer Karel hebben we
enkele tips meegekregen om je wandeltocht zo leuk
mogelijk te maken!
Het leuke aan wandelen is dat je je eigen wandelniveau
kunt kiezen. Beginners kunnen best 5 kilometer
wandelen, gemiddelde wandelaars kunnen tussen 5
kilometer en 15 kilometer wandelen en de sportieve
wandelaars kunnen een goede 20 kilometer wandelen. Je
kan wandelroutes volgen via wandelpaaltjes in het bos of
een route zoeken via een website.
Het materiaal dat je nodig hebt zijn stevige
wandelschoenen, een rugzakje met een flesje water,
eventueel een stuk fruit en een regenjas. Ervaring is
gelukkig niet nodig, alleen de kracht om door te kunnen
bijten. Bovendien leer je veel meer met de natuur in
contact te komen en zo de seizoenen te kennen. Een doel
is niet perse nodig maar het maakt het wandelen wel
leuker en gemakkelijker.

I choose you, Geocache!
Als wandelen toch een beetje saai lijkt, dan is Geocachen
misschien iets voor jou. Bij Geocachen ga je op zoek naar
“caches” (doosjes met een verrassing) die verstopt zijn
door andere spelers. Je kan met een app op de gsm
coördinaten ontvangen om de caches te vinden. De caches
kunnen verschillende formaten hebben. Wanneer je een
cache gevonden hebt, kan je kiezen om de verrassing te
laten liggen of het mee te nemen. Indien je die meeneemt,
moet je wel een andere in de plaats verstoppen, zodat de
volgende wandelaar hem kan vinden.
Hopelijk doet iedereen zijn beste wandelschoenen of
laarzen aan en gaan jullie de buitenlucht in. Er zijn heel wat
alternatieven dan de hele vakantie binnen zitten.

V eilig over straat
Op 24 februari konden de leerlingen van de tweede graad
een veiligheidsdag volgen op school met behulp van de
leerkrachten.
Om de leerlingen te informeren over veiligheid is er een
groepje met leerkrachten die de veiligheidsdagen hebben
voorbereid. Zij hebben workshops omtrent veiligheid
opgesteld die door die leerkrachten elk lesuur gegeven
werden op school.
Zo moesten we bijvoorbeeld een bril aandoen die je
zogezegd dronken maakt, hebben we een documentaire
bekeken en hebben we een klasgesprek gehouden. De
veiligheidsdagen zijn kosteloos voorbereid voor de
leerlingen. Door Covid-19 konden er geen externe
personen komen helpen, maar onze leerkrachten van
oASSe hebben de workshops goed gegeven.
Deze dagen hebben ons veel bijgebracht. Hopelijk kunnen
we nu allemaal veilig door het verkeer!

SOS VEILIGHEIDSDAGEN
Wanneer?
De veiligheidsdagen werden georganiseerd op 23 en 24
februari 2022. Dit zowel voor de leerlingen van de eerste
graad als deze van de tweede graad van OASSE OV4.
Wat?
De veiligheidsdagen waren dagen waar je van alles moest
doen. We konden bijvoorbeeld verschillende brillen
opzetten. Zo kon je beleven hoe het zou zijn als je dronken
was. We oefenden met een AED-toestel, we leerden over
de gevaren van de dode hoek en we deden nog veel meer.
Wie?
De hele school deed er aan mee. Alleen had de eerste
graad twee veiligheidsdagen en de tweede graad maar
één dag.
Waarom?
De veiligheidsdagen waren er voor de leerlingen, o m
verschillende zaken en gevaren te leren kennen.

De wetenschapsdagen in oASSe

Op 31 januari en 1 februari werden er in oASSe OV4
wetenschapsdagen georganiseerd. Er werden talloze
wetenschappelijke activiteiten georganiseerd. Wij
interviewden een leerkracht die meewerkte aan de
organisatie van deze dagen, mevr. Tessa.
Waarom hebben jullie dit project bedacht?
Alle leerlingen moeten wetenschappelijke doelstellingen
behalen. Doordat we dit in een project gieten, kunnen we
hier op een leuke manier aan werken.
Wat kunnen we er uit leren?
Door de proefjes uit te voeren, leer
wetenschappelijke verschijnselen ontstaan.

je

hoe

Vinden jullie deze dagen ook leuk?
Ik kan enkel zeggen of ik dit leuk vind. Wetenschap is niet
mijn sterkste kant en dus moest ik mezelf ook bijscholen.
Welk thema vond jij het leukste?
Ik vond het proefje met de raket wel erg leuk om te doen.
Wat zou je volgende keer anders doen?
We hebben zelf gemerkt dat de dagen voor de leerlingen
zeer vermoeiend waren. We zouden het programma in de
toekomst dan ook inkorten.
De leerlingen vonden deze wetenschapsdagen erg leuk.
Ze kijken er naar uit om volgend jaar nieuwe en nog meer
uitdagende proefjes te doen.

Hier is een heerlijk paasrecept voor jou!

We hebben dankzij meneer Herman (leerkracht bakkerij)
een overheerlijk recept gekregen voor bij jullie
paasbrunch. Het is een recept voor paasbrood. Het recept
is voor één persoon en de moeilijkheidsgraad is een 3 op
een schaal van 1 tot en met 5.
Dit zijn de benodigdheden:
•
•
•
•
•

Gist 35 gr
Verbeteraar (luctor) 60 gr
Bloem 500 gr
Vetstof 60 gr
Eieren 1 stuk (hard gekookt)

Suiker 25 gr
Water/melk 250 ml
Zout 8 gr
Amandelschilfers (optioneel)

Zo ga je te werk :
• Meng alle ingrediënten in een kom (bloem, gist,
verbeteraar, vetstof, suiker, zout en water/melk).
• Kneed het mengsel tot een soepel deeg.
• Geef het deeg een rustpauze van ongeveer 15 min.
• Maak vervolgens van het deeg een bol met een kuiltje
voor het gekookte ei.
• Voeg eventueel wat amandelschilfers toe.
• Verwarm de oven voor op de hoogste stand. Zet het
broodje er in voor 10 minuten. Haal het broodje er
daarna uit en leg er tenslotte het hard gekookt ei op.
Geniet van je recept, veel bakplezier en smakelijk!

En om af te sluiten, nog een paar paasmopjes!

Een vrolijk Pasen
en een fijne vakantie gewenst
aan iedereen!

Dankjewel iedereen om mee te helpen om het maken
van dit boekje tot een goed einde te brengen!
Dankzij deze toppers is er weer een prachtige editie
van het Dageblaadje verschenen:
3OL: Linde, Maite & Thibaut: het paasrecept
3OL: Matisse & Sander: wandeltips & Geocaching
3Bak: Andrea, Ben, Jurgen, Lander & Leen:
artikel wetenschapsdagen
3ZW: Alissa & Helder: artikel veiligheidsdagen
3Elek: Rune: artikel veiligheidsdagen
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Mevrouw Sofie, mevrouw Karolien, mevrouw Lucinda
en mevrouw Joyce voor de opdrachten
Meneer Herman, meneer Karel, mevrouw Marijne &
mevrouw Tessa voor de interviews
Meneer Senne voor de lay-out van het boekje

