
Het jaar is alweer meer dan
halverwege. Hoog tijd
dus voor een tweede

Regenboog. Ook deze keer een
mooie mengeling van tekstjes en
foto’s, zowel door leerkrachten,
ouders als leerlingen. Je kunt zien
dat het jaar al heel wat gebracht
heeft: de eerste klassers kunnen
goed schrijven, de zevende
klassers hebben zich andere
tekentechnieken eigen gemaakt.
Ook in de handwerk- en
expressievakken hebben de
kinderen grote stappen gezet!
Geniet alvast van deze
vernieuwde uitgave en vergeet
vooral niet de zoekertjes te
raadplegen en te kijken of onze
sponsors je misschien van dienst
kunnen zijn!
En dan wordt het nu uitkijken
naar een voorjaar met
verschillende feesten, een
opendeurdag, presentaties van
eindwerken en hopelijk veel zon
die op onze zonnewijzer schijnt.

De regenboogredactie

Metaalbewerking
in de negende klas

In de negende klas 
leren de leerlingen koperslagen.

Dit is het koud smeden, of drijven van 
een metaal. De leerlingen vertrekken van
een vlakke plaat die ze met bolhamer en
vlakhamer bewerken. Het resultaat is een

mooie kandelaar die nog van pas kan
komen als de stroom uitvalt. 

Bjorn Debeer 

‘Fantasiedier’
van Morena,
klas 7

de Regenboog

Mien, juf Erendira

Ayla, klas 1

Yona, klas 8
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Bij de vierdeklasser treedt het reflectief vermogen op. 
De kinderen zijn in staat om vanop afstand naar de
dingen te kijken. Ze worden kritisch, er ontstaat

antipathie. Er ontstaat een afstand tussen zichzelf en de
wereld. Er ontstaan oordelen. De mens- en dierkunde helpt om
dit proces te ondergaan. Karakteristieken worden duidelijker,
zonder scherp te worden. Deze periode draait rond
waarnemen, zonder te oordelen.
De kerngedachte doorheen de periode: Hoe zitten ik en de
anderen als mens in elkaar? De drieledigheid van de mens:
denken/voelen/willen. Waar ben ik zelf zoals een dier? 
Waar herken ik stukjes van een dier in mezelf?

Een gedicht uit onze menskunde:

Mijn gedachten, mallemolen, 
beschermd door een schild.

Kon je ze maar eens horen.
Soms schreeuwen ze erg wild.
Soms kabbelen ze rustig en vree aan de dag voorbij.
En wat ze dan bedoelen, vertellen ze enkel mij.

Kon je ze maar eens zien.
Soms staan ze keurig, flink bijeen.
Dan staan ze recht en stevig. 
Verdwalen doet geen één.
Soms zijn ze grijs, soms zijn ze roze, soms kleuren ze het bont.
Dan nemen ze een loopje en gaan aan’t  dansen, druk  in’t rond!

Kon je ze maar eens voelen.
Soms zijn ze als een mes,  vlijmscherp.
Soms zijn ze bot en kort van stof en roepen ze
“Ander onderwerp!”.
Soms voelen ze heel melig
en uitermate zacht.
Donzig, lieflijk, aardig, 
of schaapachtig van vacht.

Kon je ze maar eens proeven.
Soms zijn ze heel erg lekker, romig en zeemzoet.
Soms zijn ze zuur en bitter.
Geen idee wat ik er dan mee moet.

Kon je ze maar eens ruiken.
Als rozen geurig fris.
Maar als ze wat gaan rotten
loopt het grondig mis. 

Mijn hoofd is als een keizer
gedragen door een koets.
Mijn zintuigen als gids
Mijn gedachten richting(s)wijzer.

Juf Femke, klas 4

20 maart: start inschrijvingen klas 7 voorrang
broers en zussen

21 maart: Corsicaquiz met klas 12
23 maart: ouderavond klas 12
24 maart: ouderavond klas 7
26 maart: evaluatiedag middelbare school
27 maart: palmpasen

✽

1 tot 3 april: inschrijvingsperiode basisschool voor
kinderen van personeelsleden

2 april: ouderavond klas 1
3 april: rapport voor de middelbare school
4 tot 19 april: paasvakantie
21 april tot 6 mei: start inschrijvingen klas 7, voor
alle kinderen en voorrangsperiode

indicatorleerlingen

23 april: info-avond de zonnewijzer
25 april: opendeurdag de zonnewijzer
28 april: ouderavond klas 3
29 april: ouderavond juf Inneke
30 april: ouderavond klas 10
✽
1 mei: vrije dag
4 tot 22 mei: inschrijvingsperiode basisschool voor
alle kinderen, voorrangsperiode

indicatorleerlingen

6 mei: schoolraad
7 mei: ouderavond juf Erendira
8 en 9 mei: eindwerkpresentaties klas 12
11 mei: ouderavonden juf Hilde en klas 4
11 mei: start inschrijvingen 
middelbare school zonder voorrangsregels

12 mei: ouderavond klas 2
13 mei: toneel klas 1
13 mei tot 22 mei: eindreis naar 
Corsica klas 12

22 mei: Pinksterfeest
25 mei: Pinkstermaandag
26 mei: Predeliberatie voor 
de middelbare school

✽
1 juni: start inschrijvingsperiode 
basisschool zonder voorrangsregels

4 juni: ouderavonden juf Marie en klas 11
15 tot 19 juni: projectweek klas 7 en 8
19 juni: Sint-jansfeest
26 juni: afscheid klas 12
30 juni: afhalen getuigschriften
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Kalender  En wat deden jullie vandaag op school?

Mens- en dierkunde
met juf Femke in klas 4

Carnaval

Elke donderdagmorgen,
wandeldag bij de kleuters

Redactieploeg: Greet Vermeire, 
Nina Fluit, Lieve Cappelle
Lay-out: Liesje Mentens
Druk: Drukkerij Rubbens
Fotografie: Ouders en medewerkers van
Steinerschool De Zonnewijzer 
Sponsoring:
lieve.cappelle@steinerschoolleuven.be

Colofon  
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Pindakaas maken 
in de kleuterschool Recept om zelf pindakaas te maken

stap 1: dop de pindanootjes (kleuterhanden

kunnen dat het best ;-)  ).

stap 2: rooster de nootjes in een oude pan.

stap 3: maal de pindanootjes fijn (best met een

blender).

stap 4: doe er een lepel olie en wat zout bij en

KLAAR!

Je kan de pindakaas tot 2 weken in de koelkast

bewaren.  Je kan dit ook met andere noten

doen of doe er enkele rozijnen bij – heerlijk!

Haken
met juf Greet in klas 2

Tuin
met juf Mieke in klas 5

En wat deden jullie vandaag op school?

Klas 5

rijst • couscous • komkommer  • mozzarella •  

ajuin • olijfolie • pijnboompitten • aardappelen •

appel • kruiden : knoflook, bieslook, droge

rozemarijn en koriander

stap 1: Snij de komkommer, mozzarella,

aardappelen, appel, bieslook en ajuin.

stap 2: Pak een grote kom.

stap 3: Doe de komkommer, mozzarella en

appel in de kom met de ajuin.

stap 4: Kook de couscous, aardappelen en rijst.

stap 5: Doe de couscous, blokjes aardappelen

en rijst in de kom.

stap 6: Bak de pijnboompitten en de knoflook.

stap 7: Doe de pijnboompitten en de knoflook in

de kom.

stap 8: Doe de kruiden en olijfolie erop.

stap 9: Roer een beetje en klaar! Smullen maar!

Stijn en Mathieu 30/01/2015

In de tweede klas proberen de kinderen het haken in de vingers te krijgen.

Bij het begin van de les warmen we de vingers op met een spreukje om

daarna aan het werk te gaan. Haken is een moeilijke techniek, omdat het

een goede coördinatie vraagt van alle vingers van beide handen. Eerst dus

oefenen om een ketting te maken (die diende als rijgtouw voor het

handwerkzakje dat de ouders maakten). Daarna werd in samenspraak met de

klasjuf besloten om een zak te maken om een bal in te steken (kan ook als

boodschappentasje gebruikt worden). Het is belangrijk dat de kinderen aan

een project kunnen werken dat een bruikbaar resultaat oplevert. Sommigen

hebben hun zakje al af en haken nu met moeilijkere steken aan een vierkant

lapje dat een klein zakje wordt.

Juf Greet

‘Improvisatiesalade’ 

Recept In de 
eerste 
klas
In de eerste klas zijn we druk in

de weer. We hebben onze
tweede periode heemkunde.

Aan de hand van verhaaltjes,
toneel en liedjes over de planten,
dieren, de zon en de maan, de
regendruppels,… halen we de
lente binnen in de klas. We
maakten kaboutertuintjes en
zaaiden allerlei zaden en wachten
nu geduldig tot onze klas
verandert in een groene oase. Op
onze vele wandelingen zagen we
de lente ontluiken, de bijen die uit
hun kasten komen, de kip die
weer eitjes legt waarmee wij
allerlei lekkers kunnen maken,…
Een hele mooie periode waarin
het beleven centraal staat.

Juf Marieke Tousseyn (klas 1)
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Wanneer we buiten spelen samen met de grote kleuters is er
heel veel te beleven. Lopen, springen, in de zandbak
kastelen bouwen of gewoon kijken. Er is dan ook erg veel

te zien!  Na het spel is het tijd om terug naar onze eigen klas terug te
gaan. Een plek die vertrouwd is, een plek waar we tot rust kunnen
komen. 
Een hele week hebben we in onze klas gespeeld. Popjes werden
verzorgd, gevoed en te slapen gelegd. Sommige gingen zelfs mee op
reis op de schommelpaarden. 
Treinsporen werden steeds langer, treinen reden door tunnels en over
bruggen. Bakken werden omgetoverd tot boten, toren, huizen of een
trap. Samen met het spel evolueerden ze mee. Paarden droegen ons
op verre reizen. Ook de stoeltjes hadden het druk, in de kring, aan
tafel, als kamp of in een parcours, soms werden ze een wei, dan weer
een appelboom. De peuters kropen er onderdoor, sprongen er af of ze
verstopten zich er achter. 
Na een week vol leven is het dan ook tijd om deze week af ronden.
Hoe kunnen we dat beter doen dan dankbaar al het speelgoed te
poetsen? 
We komen met alle peuters samen in de kring. Onder leiding van het
lied ‘De wasvrouwtjes’ komen we in de bewegingen van het poetsen. 
Dan is het tijd om echt aan het werk te gaan. Mouwen worden naar
boven gerold, poetsdoekjes uitgedeeld. Iedereen begint met zijn of
haar eigen stoel. Wanneer deze gepoetst is komen we los van de vorm
van de kleine kring, een uitademing. Dan is het tijd om de klas in te
gaan. Iedereen neemt een taak op zich en begint te poetsen. Wanneer
het nodig is wordt er terug naar de kring gegaan om het doekje te
spoelen én uit te wringen, best moeilijk!

Na een tijd wordt er gezongen...

“Laat zien jullie voeten, laat zien jullie schoen, 

laat zien wat die vlijtige wasvrouwtjes doen. 

Ze hangen, ze hangen, ze hangen de hele dag, 

Ze hangen, ze hangen, ze hangen de hele dag.”

Voor ons een teken om het poetsen af te ronden, de doekje op het
droogrek te drogen te leggen en terug te keren naar de kring, voor een
prachtig verhaal. 
Dankjewel, popjes. Dankjewel, stoeltjes. Dankjewel bakken, treinen,
paarden en zoveel meer. 
Maar vooral, dankjewel lieve peuters. 

Juf Erendira 

Lhasa

Mika

Roman

Vrijdag, 
poetsdag 

Opdracht: Fragment uit ‘Jakob’: 

Rebekka met de linzensoep.

Techniek: Opbouw in driehoeken.

Tekenen klas 3
De zesdeklassers maken een pop. Om dit jaarproject tot een
goed einde te brengen komen alle technieken die ze doorheen
de lagere school leerden van pas. Het belangrijkste is echter
wel het mooi naaien, waarbij ze verschillende steken
uitproberen, leren aan en afhechten van draad en vooral zo
netjes mogelijk werken. Het resultaat na 6 maanden werk mag
er zijn!

Juf Greet

En wat deden jullie vandaag op school?

Hannah

Handwerk 
juf Greet in klas 6

Gedichtendag 
op 29 januari in klas 7

Woorden als kogels, treffen mijn hart.

Geschoten door iedereen die maar wil

Het is makkelijk voor hen, maar niet voor mij.

Ik voel me slecht, bang, koud en kil.

Wonden die niet genezen,

niet door woorden of door tijd.

En niemand merkt dat ik hier lijd.

Het doet pijn om te zien, te weten en te voelen

En nog niemand die mij begrijpt.

Thorquato klas 7

Uma, klas 8

Tekening Ilori
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Het uitgangspunt van de steinerpedagogie is dat het
kind zich als volledige mens kan ontplooien tot een
vrij individu. In de middelbare school heeft men als
doel de jonge mens te helpen om zijn eigen weg te

ontdekken en de competenties te verwerven om die te
realiseren. De leerinhouden en leermethodes zijn hieraan
ondergeschikt en hierop afgestemd. In die zin wordt er op een
welbepaalde manier gekeken naar het leerproces en de
leermethodes van de leerling enerzijds, de leerstof en de
leerdoelstellingen van het curriculumaanbod anderzijds. Zo kan
de leerstof nooit een doel op zich zijn en moet er in het brede
curriculum voldoende ruimte zijn voor kunstzinnige activiteiten
en ervaringsgericht werken met de handen.

Hieronder lichten we enkele belangrijke
aspecten toe die bijdragen tot deze
veelzijdige manier van leren en van

ontwikkelen.

Specifieke vakken: 

Kunstzinnige en praktische vorming
Een van de basisprincipes van de steinerpedagogie in de
middelbare school is dat jonge mensen naast cognitieve vakken
ook praktische en kunstzinnige vakken aangeboden krijgen. Dit
zijn vakken die niet enkel het waarnemingsvermogen
aanscherpen, men leert er ook omgaan met open processen,
waarnemingsgestuurd handelen, esthetisch oordelen, reflecteren
en elkaar op een andere manier ontmoeten. Deze vakken
stimuleren de creativiteit en dragen bij tot de vorming van een
evenwichtige persoonlijkheid. Hierbij is het ontwikkelen van

competentiegericht leren 
competenties van groot belang. Wie deskundig en succesvol kan
handelen, geldt als ‘competent’. Als we competentie
beschouwen als het vermogen om complexe vragen in een
specifieke context aan te kunnen, dan veronderstelt competent
presteren het mobiliseren van kennis, van cognitieve en
praktische vaardigheden in samenhang met sociale
bekwaamheden. Een creatieve persoon valt op, doordat hij in
onvoorziene omstandigheden nieuwe, verder reikende
handelingen uitvoert of misschien ook verrassende oplossingen
vindt. Die noodzakelijke beweeglijkheid en openheid worden
enkel bereikt door ontwikkelingsprocessen die niet in eerste
instantie prestatiegericht zijn, maar wel erop gericht zijn die
talenten tevoorschijn te halen, die overeenkomstige prestaties
opleveren. Dergelijke talenten laten zich als competenties
kenmerken. Ze zijn in de eerste plaats gecentreerd op het
individu en niet direct testbaar. Dit individueel leerproces is één
van de redenen waarom kunstzinnige en praktische vakken een
essentieel deel uitmaken van het curriculum van een
steinerschoolleerling. 

Specifieke pedagogische methodes:

Modulair leren
De leerlingen in de steinerschool krijgen welbepaalde vakken in
modules onderwezen gedurende een periode van een 3-tal
weken, en dit telkens de eerste twee lesuren van de dag. Dit wil
zeggen dat vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, chemie,
fysica, biologie en deels ook wiskunde en Nederlands geen
vakuur zijn doorheen het hele schooljaar. Deze methode maakt
het mogelijk om zeer intensief met een vak bezig te zijn en de
behandelde leerstof grondig uit te diepen. Dit concept biedt
heel wat voordelen die het leren en het leerproces bevorderen.
Zo is het een middel om het concentratievermogen van de
leerlingen te verhogen en versnippering tegen te gaan. Het
periodesysteem geeft de mogelijkheid om grote samenhangen
te behandelen binnen een realistische en overzienbare
tijdsspanne, waardoor deze samenhangen dan ook langer
beklijven. Door deze specifieke pedagogische methode ervaren
de leerlingen al vanaf de volgende dag dat ze nieuwe
vaardigheden en kennis hebben verworven, die al dan niet
rechtstreeks betrekking hebben op het specifieke vak. Ze
kunnen op zeer korte termijn ervaren dat ze hun competenties
hebben uitgebreid, wat van groot belang is om leerlingen te

motiveren om hun kennis en vaardigheden verder te vergroten.
De behandelde leerstof verwerken de leerlingen voor
verschillende vakken in een periodeschrift of portfolio. Dit schrift
of portfolio is in feite een persoonlijk werkstuk van elke leerling.
Hij vat er leerstof in samen, maakt proefbeschrijvingen, schrijft
notities uit en zorgt voor illustraties en een kunstzinnige
vormgeving. Het is een uitstekend instrument voor de
persoonlijke verdieping van de leerstof. Een periode wordt
gewoonlijk afgesloten met een toets die dienst doet als een
soort eindexamen en/of het indienen van het portfolio. Beide
aspecten worden samen met het dagelijks werk in rekening
genomen bij de eindevaluatie van het vak.

Specifiek ervaringsgericht leren: 

Extra-murosweken
Hierbij geldt het uitgangspunt dat leren van en over het leven
het best gebeurt in het leven zelf. De leerlingen krijgen hiertoe
de kans tijdens ervaringsgerichte extra-murosweken, die op die
manier het dagdagelijks lespatroon doorbreken. Het ruim
algemeen vormend aspect van de richting steinerpedagogie
komt hier helemaal tot zijn recht. De jongeren worden niet alleen
opgevoed tot kritische en vrij denkende jonge volwassenen,
maar ook tot praktisch handelende en sociaal voelende mensen.
In de tweede en derde graad maken de leerlingen kennis met
enkele fundamenteel mensgerichte activiteiten, die bepalend
kunnen zijn voor hun latere studie- en/of beroepskeuze. Deze
werkweken zijn bedoeld om sociaal-economische aspecten van
onze maatschappij te leren beoordelen vanuit kennis, beoefening
en waardering. Verder is het individueel inrichten van deze
weken een middel om de leerlingen te helpen bij het
ontwikkelen van hun zelfstandigheid. De leerlingen zoeken
immers zelf een practicumplaats, leggen de nodige contacten,
doen individuele praktijkervaring op en maken een persoonlijk
verslag verwerkt in een practicumportfolio. Bij het beëindigen
van de middelbare school hebben de leerlingen praktijkgerichte
ervaring opgedaan in de land- en tuinbouwsector, de kleinhandel
en de verzorgende en/of dienstverlenende sector. 
Competentiegewijs zou men kunnen stellen dat, op middellange
termijn, de middelbare school de premissen aanreikt voor het
verwerken van belangrijke uitdagingen. Het is immers van groot
belang dat in de loop van de schooltijd steeds weer nieuwe
aanleidingen ontstaan, om dat wat daarvoor aangeleerd werd,

toe te passen, want enkel door concrete toepassing ervaren
leerlingen hun eigen competentie. Omgekeerd werkt het
demotiverend wanneer leerlingen herhaaldelijk de ervaring
hebben dat hun werkresultaten nutteloos blijven voor latere
inspanningen en ontwikkelingsstappen. Zo wordt zuivere
examenkennis, die aansluitend niet opnieuw toegepast kan
worden, als weinig zinvol ervaren. Het principe van de extra-
murosweken sluit hier volledig bij aan. In de eerste graad is er
bijvoorbeeld een Ardennenweek en een zeilreis, in de tweede
graad is er een landbouw- of bosbouwweek en een
topografieweek. In de derde graad staan er cultureel-historische
reizen op het programma. Tijdens deze klassikale weken wordt
er, naast het in praktijk brengen van kennis en theorie, telkens
veel aandacht besteed aan sociale groepsprocessen en
intermenselijke relaties. Oud-leerlingen geven vaak aan dat ze
tijdens deze individuele en klassikale extra-murosweken het
meest ‘echt’ geleerd hebben…  

Tot slot nog dit: Volgens de Britse psycholoog Michael Rutter
zijn het in mindere mate de concrete leerinhouden, maar veeleer
het groeiende zelfbewustzijn via het gesterkte zelfvertrouwen,
het algemeen competentiegevoel, de positieve instelling tot
leren en de positieve interactie tussen de leerling en de leraar,
die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Het is
aan de scholen om de voorwaarden te scheppen, die een sfeer
van vertrouwen in de eigen mogelijkheden en een duurzame
verwerving van de competenties begunstigen.

An De Vogelaere
Pedagogisch gevolmachtigde Middelbare Steinerschool Leuven

Bronnen:

• Govaerts, Werner, De middelbare school volgens de Rudolf Steinerpedagogie,

Rudolf Steineracademie, Antwerpen, 1999

• Werner Govaerts en Peter Loebell, Competentiegericht denken in het ASO,

Brochure reflectiedag secundaire steinerscholen, Federatie Steinerscholen, 

2009, www.steinerscholen.be 

1 Rudolf Steiner, Idee und Praxis der Waldorfschule, Rudolf Steinerverlag, 

Dornach 1998

Dit artikel verscheen eind vorig schooljaar in het magazine Breedbeeld (jg 6 n° 4)
–  Breedbeeld is het tijdschrift van het VVKSO voor directieteams, middenkaders,
leraren, opvoeders en alle andere geïnteresseerden in het secundair onderwijs.

“… in een school dient het kind 
te leren van het leven te leren, 
zodat het niet ophoudt (…) 
in het latere bestaan van het 

leven te leren.” 1

in de middelbare steinerschool

Artikel An De Vogelaere

Een specifieke blik op
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De leerlingenraad van de middelbare school is
een enthousiaste bende klasafgevaardigden
van de klas 7 tot en met klas 12. We

vergaderen om de week op donderdagmiddag en
bespreken dan wat er leeft in de school. Er worden
allerlei ideeën besproken en uitgewerkt. Zo wordt er
elke donderdagavond soep gemaakt door de
leerlingenraad die dan op vrijdag verkocht wordt. De
leerlingenraad spaart voor een pingpongtafel en wil
tegen de lente verschillende middagactiviteiten
uitwerken.
Voor Sint Maarten installeerden de leerlingen een
weggeef- en meeneemkast in de gang van de school.
Het is een idee dat in vele steden en dorpen leeft en
waar plaats voor wordt voorzien.
Eind november gingen we met de leerlingenraad op
uitstap naar de Steinerschool in Brugge voor een
Leerlingenradendag met alle Vlaamse Steinerscholen.
Deze dag werd georganiseerd door oud-leerlingen van
de leerlingenraden van verschillende Steinerscholen,
o.a Boris Johannes De Keyzer, die jaren geleden bij ons
op school zat en de ambitie had de leerlingenraad
beter te laten functioneren. Het werd een lange maar
heel gezellige dag vol spelletjes en activiteiten. Er
werden veel ideeën, vergadertechnieken en informatie
uitgewisseld en het was leuk om te zien dat de zaal
gevuld was met een jonge, dynamische, geëngageerde
bende.
Voor de krokusvakantie deden de leerlingen van de
leerlingenraad nog een ‘Valentijnsactie’, zo konden de
leerlingen een roosje bestellen en hier een boodschap
laten bijsteken. Deze roosjes werden afgegeven op
vrijdag 13 februari. Het werd een groot succes.
Tegen de lente hopen we de pingpong-tafels te kunnen
aankopen zodat er meer middagactiviteiten zijn voor
de midden- en bovenbouw.

Annelies Vanhaverbeke, begeleider ‘leerlingenraad’

leerlingenraad 
De

op onze school

Containerhuis Lander, klas 12

In de tweede klas  daagde ik de kinderen uit
met een ‘rijk’ rekenprobleem. Vertrekpunt van
een rijk rekenprobleem is een verhaal binnen
een context waar de kinderen zich een levendig
beeld van kunnen maken. Dit is niet te
vergelijken met een verhaaltje met een som erin
verstopt. Het is een complexer vraagstuk
waarmee de kinderen uitgenodigd worden om
op onderzoek te gaan en waarbij een beroep
wordt gedaan op hun eigen rekenvermogens.
Alle niveaus kunnen hierop aangesproken
worden. De kinderen gaan als vanzelf al aan het
rekenen doordat ze vanuit de context gaan
bedenken hoe het probleem kan worden
opgelost. Verder werken de kinderen bij een rijk
rekenprobleem samen in het oplossingsproces.
De rol van de leerkracht is ook anders. Hij of zij
is niet de persoon die uitleg geeft, maar meer
een coach die het proces begeleidt en zo nodig
af en toe een interventie doet om de kinderen
eventueel verder te helpen.

De verhoudingen van het rekenprobleem dat ik
aan ze gaf waren bewust niet evident: 
Het gezin van Jonas bakt altijd zelf brood. Ze
kopen een grote zak meel van 25kg. Elke week
bakken ze voor 3kg meel brood. Kunnen jullie
uitzoeken voor hoeveel weken ze meel hebben?
Ik had een zak meel van 1kg meegenomen en
een van 5 kg. De kinderen mochten zich eerst
voorstellen hoe een zak van 25kg eruit zou zien.
“Zoooo groot” zei Wolf en ging op zijn stoel
staan. Brecht meteen: “Vijf keer zo groot als die
van 5kg”, enzovoort.

De kinderen gingen in groepen uit elkaar. Ze
kregen grote posters waar ze hun onderzoek op
konden tekenen en noteren. Verder mochten ze
rekenmateriaal gebruiken. Ze gingen vol
motivatie ijverig aan de slag. 
Brecht zei meteen zijn hoofd schuddend: “maar
juf dat kan niet!” 
“Wat kan niet?” 
“25!” 

Deze slogan stond op de tas van mijn
rekendocente. “Begrijp je het wel?”
vroeg ze toen streng aan mij. Ze is een

befaamde rekenautoriteit en ik was doodsbang
voor haar, maar in een geestesflits antwoordde
ik schuchter: “Ik reken, dus ik ben”. Tot mijn
stille genoegen begreep zij niet meteen mijn
Cartesiaanse kronkel. Zij doelde op de
woordspeling met een grammaticafout (als i.p.v.
dan), bedoeld als een oproep om
rekenonderwijs te geven waarbij het denken
van de kinderen op een creatieve en zinvolle
manier gestimuleerd wordt. Wat ik ermee
bedoelde had een meer existentiële lading: als
je leert echt te denken bij het rekenen dan ben
je. Want hoe vaak had ik niet kinderen met
rekenproblemen meegemaakt die zich
minderwaardig voelden en zich zelf daardoor als
‘stom’ veroordeelden? Dat lag meestal niet aan
hen maar aan het rekenonderwijs met een
mechanistische aanpak waarbij het
oplossingsgericht denken weinig van pas komt.
Op die manier hadden ze geen inzicht kunnen
ontwikkelen en vervolgens hadden ze de boot
gemist. 

Goed rekenonderwijs vraagt dus om de
activering van een eigen oplossingsstrategie.
Dit roept de vraag op, hoe je het eigen denken
van de leerling kunt inzetten in het
rekenonderwijs, of: hoe breng je het kind tot
inzicht in de rekenaanpak?

In de onderbouw wordt vanuit de directe
leefomgeving van het kind gewerkt, waarbij de
ontwikkeling van het gevoel centraal staat. In
het rekenonderwijs wordt uitgegaan van een
beleven van de reële wereld. Zoals Rudolf
Steiner het uitdrukt: “Het rekenen moet zich
aan de wereld ontwikkelen.” Een sterke
verbinding met deze wereld om ons heen daagt
dus uit tot rekenen. Hierdoor wordt de
belangstelling gewekt en wordt de wil tot leren
wakker. En dan is rekenen leuk!

Rekenen
“Hoezo niet?” 
“Omdat je die niet door 3 kan delen!” 
“Maar kan het gezin dan geen brood bakken
van de 25kg meel?” 
“Ja wel” 
“Nou, zoek het dan maar uit!”

De groep met Hanne, Sione, Leah en Erin
begon meteen de grote zak meel te tekenen
om zich op de 25kg te oriënteren en om dan
3kg pakjes erin te tekenen.  Sione zette
daaronder een getallenlijn met 8 boogjes van 3
en een sprong van 1. Het aantal weken zette ze
op de 8  boogjes. Uiteindelijk leidden ze de som
af: 8 x 3+1= 25

Juliette, Robbe en Elias tekenden broden van
elk 3 kg. Ze tekenden 8 broden maar bij het
laatste was er een probleem want er was nog
maar 1kg en niet genoeg voor een heel brood.
Dus moest van dat brood een stuk afgesneden
worden. Een rest. Ook zij bedachten dezelfde
som. Kira en Djurre hadden 8 pakjes van 3
getekend en geconcludeerd 25 : 3 = 8.

Brecht, Wolf, Luca en Jacques hadden de zak
getekend met daaruit 5 stralen waaronder
telkens het getal 3 stond. Resultaat van hun
onderzoek was: 8 week en 1 kg over. Laura ging
in haar eentje werken en had 8 pakjes van 3
getekend en een dun pakje van 1. Helder
antwoord: 8 weken.

De volgende dag hadden we een nabespreking
waarbij de kinderen zelf konden verwoorden
hoe ze te werk zijn gegaan. Ik bekeek
nauwkeurig de tekeningen en vroeg wat het
allemaal te betekenen had: “8 broden, waar
staan die dan voor?” “Waar kan ik zien voor
hoeveel weken ze brood hebben?” Niet alleen
de strategie werd helder maar ook
onduidelijkheden of de ‘rekenkronkels’ werden
ontward. 

“Dat was een leuke les, juf!” “ Ja, rekenen is
leuker als je denkt!”   

Juf Julia

leuker als je 

Klas 2

Juf Julia, klas 2denkt !
=

Een leraar vertelt Een leraar vertelt

Grote overzichten horen bij de 12de klas. Voor het vak
esthetica doen we dat kijkend door de bril van de architect.
Wat bezielde de megalithische mens om met die

reusachtige stenen te gaan sjouwen? De Egyptenaren deden dat
ook maar op een totaal andere wijze. Waarom werd de
vroegchristelijke basilica een ruimtelijke tegenpool van de Griekse
tempel? Waarom werd de harmonie van de romaanse dom zo vurig
doorbroken in de gotiek? Waarom werd de menselijke maat van de
vroegrenaissance ingeruild voor de macht , illusie en bewogenheid
van de barok?  Welke kiemen voor de moderne architectuur zijn er
te ontdekken onder het tapijt van neostijlen in de 19de eeuw? Wat
zochten de pioniers van de eenvoud in het modernisme en wat
waren ze vergeten? Wat voegt de organische architectuur toe?
Omdat de mens een op zich ontwikkelend wezen is, doorloopt zijn
architectuur ook een machtige ontwikkeling doorheen ruimte en
tijd!
Met 5000 jaar architectuur als achtergrond kunnen de leerlingen in
de ontwerpperiode nu zelf aan de slag. Ze worden uitgedaagd om
in hun eigen toekomst te kijken en hun droomwoning te ontwerpen,
rekening houdend met omgeving en milieu in de 21ste eeuw. De
kunst is om het vage en nog beweeglijke droombeeld in
onverbiddelijk concrete en exacte plannen en maquettes om te
zetten.  

Jan Verlooy, leraar Architecturale vormgeving

Architectuurgeschiedenis 
& woningontwerp 

Architectuur 
klas 12

Het Louvre in Parijs
getekend door
Rianne, klas 12
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Artikel over de 
Steinerschool in 
Mijn Leuven
In het kader van zakelijk schrijven binnen de
lessen Nederlands namen de leerlingen van
klas 11 deel aan een redactioneel project
van mijnLeuven. Onder leiding van
journaliste Johanna Laurent (De Morgen)
werkten ze samen aan een artikel over onze
Steinerschool in Wijgmaal. Het resultaat
verschijnt in de eerstvolgende editie van het
Leuvense jongerenmagazine, Mijn Leuven! 

Ruben Vanhee (leraar Nederlands) 
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DE ONVERVALSTE WAARHEID OVER STEINERSCHOOL 

MISVERSTANDEN EN WEETJES

Heel weinig mensen weten wat er 
juist op onze school gebeurt, waar-
door er geregeld misverstanden 
ontstaan. Zo denken mensen vaak 
dat we dom zijn en niets doen. Of 
dat we alleen maar wat in de tuin 
werken. Sommige mensen denken 
zelfs dat we op het einde van ons 
laatste jaar niet genoeg leerstof 
kennen om verder te studeren. Ze 
denken dat we naar de Steiner-
school komen om niet te moeten 
werken. Wel, niets is minder waar. 
Hieronder enkele weetjes die wél 
kloppen. 

Wist je dat...
...er bij ons geen regels over kle-
ding bestaan? De enige regel die 
er bestaat, is er eentje die zegt dat 
we onze schoenen moeten aan-
houden. Omwille van de veiligheid. 
...we geen PMD gebruiken op 
school? In de plaats daarvan staat 
er in iedere klas een keuken waar 
we drinkbussen en glazen kunnen 
nemen en vullen. 
...de speelplaats van het mid-
delbaar simpelweg bestaat uit een 
open dreef?
...we iedere ochtend starten 
met een ochtendspreuk en iedere 
avond eindigen met een avond-
spreuk?

Mandenvlechters, bomenknuffelaars of nazi's: het zijn etiketten die we allemaal ooit 
wel eens opgeplakt kregen. Slechts weinigen weten hoe het er hier, op Steinerschool 
De Zonnerwijzer in Wijgmaal, echt aan toe gaat. Wij, de leerlingen van klas 11, doen 
jullie met plezier alle geheimen van Steiner uit de doeken! 

“De Steinerschool, is  dat geen sekte?”

MET DANK AAN: AMBER , AMORE, ANNA, BAREND, BRAM, CHIARA, ELEANOR , EMMA D., EMMA V., 
GITHA, IAN, JONAS, KESS, LIESL , LOUIS, MATHILDE, MÉLANIE, ORGIL , RAPHAËL , RAVEN, ROBERT, 
RUTH, SAM, SEPPE, TIM, VALENTIN EN VINCENT VAN KLAS 11 (HET 5DE MIDDELBAAR , RED.) 
VAN STEINERSCHOOL DE ZONNEWIJZER IN WIJGMAAL. / BEGELEIDING: JOHANNA LAURENT

EEN TYPISCHE SCHOOLWEEK 
1. KUNSTVAKKEN
Iedere week volgen we 3 uur aan 
kunstvakken. Tijdens deze uren krijgen 
we schilderen, tekenen of boetseren. Zo 
kunnen we onze talenten ook op andere 
vlakken ontwikkelen.  
2. PRAKTIJKVAKKEN 
In de Steinerschool wordt er veel belang 
gehecht aan praktijkvakken zoals koken, 
tuinbouw, textiel, grafiek en houtbe-
werking. Tijdens de eerste en tweede 
graad konden we van al deze vakken 
proeven, maar nu we in de derde graad 
zitten, hebben we moeten kiezen met 
welk vak we verder willen. Tijdens onze 
praktijkuren werken we dan een project 
uit, waar we twee jaar lang mee bezig 
zijn. “Iedereen werkt een verschillend 
project uit”, zegt Vincent uit klas 11. “Mijn 
project is dat ik iedere week een Zuid-
Amerikaans gerecht maak.”

3. TRADITIONELE VAKKEN 
Dit zijn vakken die ook op andere scholen 
gegeven worden, zoals wiskunde en 
Frans. Hier hoort ook 3 uur muziek bij, 
waaronder één uur koor en twee uur 
muzikale opvoeding (M.O.). Belangrijk 
detail: wij krijgen periodeonderwijs. Dat 
betekent dat we drie weken lang elke 
dag hetzelfde vak krijgen tijdens de eer-
ste twee uren van de dag. Op het einde 
van die periode hebben we dan examen. 
Zo hebben we op het einde van het jaar 
alleen maar examens van vakken die we 
doorheen het hele jaar krijgen, zoals taal 
en wiskunde.
4. SCHOOLREIZEN 
Terwijl traditionele scholen op skiva-
kantie of citytrip gaan, trekken wij op 
landmeet- of zeilweek. Tijdens die peri-
odes leren we ook e�ectief landmeten 
of zeilen.

STEINER, ZEG JE?
De Steinerscholen zijn opge-
richt door Rudolf Steiner, een 
Oostenrijker. In de meeste scholen 
moeten leerlingen vooral cognitief 
werken, wat wil zeggen dat ze 
vooral focussen op het vanbuiten 
leren van leerstof. Ook dat gebeurt 
in een Steinerschool. Maar het 
ontwikkelen van een persoonlijk-
heid en sociale vaardigheden zijn 
minstens even belangrijk. Het is 
de bedoeling dat er een harmo-
nieuze ontwikkeling ontstaat 
tussen het hoofd (verstand), het 
hart (gevoel) en de handen (daad- 
en scheppingskracht). Wie hier 
afstudeert, krijgt net zo goed een 
ASO diploma waarmee je naar de 
hogeschool of universiteit kan. 

BEKENDE STEINERSTUDENTEN

 

 Bent Van Looy
 Frontman van 
 'Das Pop' 

 Jennifer Aniston
 Actrice, vooral bekend 
 van 'Friends' 

 Ruben Block 
 Frontman van  
 'Triggerfinger'

 Justin Theroux 
 Acteur, speelde o.a. in
 'Six Feet Under' en  
 'The Leftovers'

‘DE ZONNEWIJZER’

LEERLING IN DE KIJKER

Isabella Lefèvre, 
BELLA VOOR DE VRIENDEN, 18 JAAR, WOONT IN 
ROTSELAAR, MAAR KOMT UIT BRAZILIË VOOR  
EEN UITWISSELING
“Ook in Brazilië zit ik op een lokale Steiner-
school. Maar het verschil tussen mijn school 
in Brazilië en mijn school in Wijgmaal is groot. 
In Brazilië is de Steinerschool veel duurder, 
waardoor alleen de mensen met geld hun 
kinderen er naartoe kunnen sturen. Wie in 
Brazilië op de Steinerschool zit, leidt dan ook 
geen doorsnee Braziliaans leven. In België is 
het verschil tussen mensen die veel en wei-

nig geld hebben nauwelijks zichtbaar, terwijl arme en rijke Brazilianen  
zich nooit op dezelfde plaats zouden bevinden, laat staan op dezelfde 
school. Ik ga hier heel graag naar school, maar ik mis mijn klas in Bra-
zilië wel. We zijn allemaal goede vrienden en zelfs met de leerkrachten 
erbij gingen we vaak iets drinken.” 

Gloria Monserez
13 JAAR, WOONT IN WIJGMAAL
“Ik zit al van bij de kleuters op de Steiner-
school. In het eerste middelbaar ben ik 
weggegaan omdat ik Latijn wilde doen, maar 
na vijf maanden stond ik hier alweer terug. 
De mentaliteit op mijn andere school was 
zo anders. Het systeem was ook helemaal 
niet creatief en dat zijn net de vakken die 
ik graag doe. Vooral de toneelweken hier op 
school vind ik geweldig. Als ik Steiner in één 
woord zou moeten omschrijven, dan zou ik 
zeggen: chaos. Maar wel gezellige chaos!”

Een leraar vertelt Activiteiten op school

Bloed en liefde’ is het komische toneelstuk waarvan we
maandag 2 februari  mochten genieten op school. Het
toneelstuk werd geschreven door Godfried Bomans, en

geregisseerd door Sam Versweyveld, klastitularis van klas 10.
Meneer Versweyveld zorgde ook voor de muziek. 
Het verhaal speelt zich af in Brussel en Madrid, tijdens de
middeleeuwen, en gaat over hertog Philips van Bourgondië,
die verliefd is op Jacoba van Beieren. Telkens als hij zijn liefde
aan haar wil verklaren, is er iets dat dit verhindert. Tot
overmaat van ramp wordt Jacoba ontvoerd door Karel de 5de

van Spanje. Uiteraard wil Philips zijn Jacoba gaan bevrijden,
maar er zit een verrader in het spel. Het verhaal kent een
levenloos einde. 
Claire en Parel kregen de eer om het hoofdpersonage te
mogen spelen: Philips van Bourgondië.  Karel de 5de werd tot
leven gebracht door Istvan en Arne.  Uiteraard mogen we
Jacoba van Beieren ook niet vergeten, gespeeld door
Dorothee en Lieselotte. De kleinere - maar daarom niet minder
belangrijke - rollen werden gespeeld door de andere leerlingen
van klas 10. Ook het decor, de kledij en de belichting werd
door hen verzorgd. 
Ik vond het een heel fijn toneelstuk om naar te kijken.
Bovendien was ik aangenaam verrast door enkele leerlingen,

Recensie toneel klas 10 
‘Bloed en Liefde’ 

omdat ik niet wist dat ze zo goed konden acteren. Het decor
was mooi verzorgd en afgewerkt. Ze hadden oog voor detail,
bijvoorbeeld de wijn of het voedsel aan tafel. Je zag dat ze er
veel tijd hadden ingestoken, en dat iedereen zijn best deed. Je
zag dat aan dit toneelstuk gewerkt werd door een hechte
groep.  
Ik vond het ook fijn dat meneer Versweyveld, als klastitularis,
piano speelde.  Het begin was erg origineel, met twee mensen
die het toneelstuk inleidden, terwijl er op de achtergrond een
soort fluisterende echo kwam. Dit zorgde voor een mooi effect.
Buiten het feit dat het toneelstuk wat van lange duur was, vond
ik het echt geslaagd, en zou ik het zeker nog eens willen zien! 

Emma Vanvlasselaer, klas 11

De achtste klas stond dit schooljaar voor een nieuwe
uitdaging die hun inventiviteit en doorzettingsvermogen
tot het uiterste zou testen. De uitdaging: een fietslamp

maken van zelfgemaakte onderdelen. Bovendien moest het
niet zomaar een fietslamp worden, wij gingen voor het neusje
van de zalm! Een fietslamp zonder batterij en zonder die
vervelende weerstand van een dynamo: we wilden een lamp
die aangedreven kon worden door magnetische inductie.
Van september tot januari was groep A van klas 8 aan de beurt
om de eerste prototypes te bedenken. Voor elk onderdeel
gingen we op zoek naar de beste manier om dit te
vervaardigen. Elke variatie werd bestudeerd en uiteindelijk,…
licht!
Hoewel de prototypes van groep A er al fantastisch uitzagen,
konden de lampjes nog wat meer power gebruiken. Gelukkig is
groep B ervan overtuigd dat ze het design nog verder kunnen

De achtste klas
heeft het 
licht gezien

Speksteen, de natuurlijke vorm van
talk, is een zacht gesteente dat

makkelijk te bewerken is.
Men kan het zagen, kerven, vijlen of

schuren en uiteindelijk polijsten.
Door het te polijsten komt de kleur van de
steen goed tot zijn recht en krijgt men een
object dat aangenaam is om aan te raken.
De leerlingen van klas 11 hadden de opdracht
gekregen om een menselijk figuur te maken en
zijn hierbij vertrokken van een ruwe brok steen.
Gaandeweg verwierven ze inzicht in het
sculpturen, namelijk het bekomen van een vorm
enkel door massa weg te nemen.
Hierbij werd hun fantasie, voorstellings-
vermogen en ruimtelijk inzicht op de proef
gesteld, maar vooral hun wilskracht om dit tot
een goed eind te brengen. 

Bjorn Debeer, leraar Expressie

optimaliseren! We testen momenteel alles wat maar te testen
valt en onderzoeken hoe we het sterkste licht kunnen
opwekken. Het zal niet lang meer duren vooraleer de eerste
gebruiksvriendelijke en veilige fietslichtjes uit onze
productielijn rollen, stuk voor stuk gepersonaliseerd en
handgemaakt. 
De gelukkige bezitters van deze eerste generatie
Steinerfietslampen worden sterk aangeraden om hun lichtjes
goed te verzorgen. Dit wordt een hype en deze eerste
exemplaren zijn binnen enkele jaren vast en zeker een fortuin
waard als ‘collectors items’.  Bewaar ze goed!

Jasper Dewit, leraar Techniek
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Speksteen-
klas 11bewerking



T oen we in het begin van de herfst een weekje naar een
bungalowpark gingen, twijfelden we wat we bij
aankomst zouden doen. Praktisch zijn en eerst

uitpakken? Of het vakantiegevoel meteen inzetten en gaan
zwemmen in het subtropisch zwemparadijs? Onze Matthijs
(toen 4) kwam het huisje binnen, keek eens rond, zag de
salontafel en besliste resoluut:  “Eerst de koffers openmaken”.
Nu vindt Matthijs orde en netheid weliswaar belangrijker dan
zijn sloddervos-ouders, maar dat het al zo ver ging dat hij zelfs
het vooruitzicht om 15 keer na elkaar de glijbaan met papa af
te roetsjen minder aantrekkelijk vond dan het in kasten leggen
van kleren, baarde ons toch enigszins zorgen. 
Gelukkig ging het niet om een acute opruimopstoot. Matthijs
claimde enkele tetradoeken van kleine broer, drapeerde die
over de salontafel en zei plechtig: “ Dat is mijn seizoenstafel.
Gaan we buiten herfstschatten zoeken?”. We zijn die dag
uiteindelijk toch gaan zwemmen, gingen meer dan 20 keer van
de glijbaan, maar de hele week werden herfstschatten aan de
seizoenstafel toegevoegd… Kleine broer mocht er alleen naar
kijken en vooral niet aankomen (wat in huilbuien resulteerde…

van Matthijs als er toch een vinger richting tafel ging). De
ganse vakantie  bleef de seizoenstafel een prominente plaats
behouden en ook thuis  kreeg ze een plekje in onze
woonkamer. 
Het is heel fijn om te zien hoe een stukje van de klas op die
manier ook zijn plaats in onze woonkamer heeft gekregen. Van
de laatste verjaardagscentjes werd bv. Vrouw Holle gekocht. Ze
wordt in de versie van Matthijs weliswaar geflankeerd en
geholpen door een playmobil-trol die de sneeuw uit haar
kussen klopt met een knots (mooi om te zien hoe de jeugd van
tegenwoordig aan de ouderen van dage denkt). Sneeuwvlokjes
waren van juf gekregen, Matthijs had wat groen erbij gelegd
om de lente aan te kondigen. Het bankje waar hij met oma fruit
gaat eten bij mooi weer mocht ook niet ontbreken en de
brandweerauto moest net zoals brandweerman Sam paraat
staan om eventuele slachtoffers uit de nood te helpen…  Het is
alleszins geweldig om te zien hoe er iets van de klas ook thuis
aanwezig is. 

Michael Boelaert, papa Matthijs

Ouders vertellen

Seizoenstafel
ouder klas juf Inneke

Sint-
Maarten

Jaarfeest op school

Met zijn 3-tjes waren we, denk
ik, sorry als ik iemand
vergeet, met versterking van

Bart, mijn lieve partner. De foto’s als idee
die juf Julia ons doorstuurde waren
‘wauw’, en inspireerden ons toch wel:
krijgen wij dit gedaan? Geen idee, maar
we wilden er wel voor gaan. Saskia,
mama van Aliosha, had houtbewerkings-
materiaal, en het werk werd ineens een
pak eenvoudiger: een namiddagje
gezellig samenwerken met Radostina,
mama Jaak, Saskia, Bart en ik, en de
creaties ontstonden langzaam maar
zeker: inspirerend, gezellig, leuk,
creatief, ... we hebben ons geamuseerd
en het resultaat was echt mooi om te
zien.
Het feest zelf was mooi: het weer werkte
fijn mee, er was een gezellige drukte,
een fijne wandeling, met mooie kleine
tafereeltjes onderweg, een echt wel
‘echt bedelaarsvrouwtje’ was vooral voor
onze Yuki, speelklas Hilde, niet zo
makkelijk om te zien, traantjes kwamen
en ze was blij dat ze toch een appel kon
gaan geven om dat arme meisje te
helpen ... het liet een indruk na bij haar,
de man op de trappen met de gouden
munten stond er zeer overtuigd, de
muziek onderweg, ... de grotere
kinderen die konden genieten van het
donker ... een fijn feest, dankjewel aan
allen om dit samen maar weer eens te
creëren.

Karen Kippers, mama Roan (juf Femke), Kira (juf

Julia), Yuki (juf Hilde) en Tore (6 maand)

foto’s Marco Mertens
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ouder klas Hilde, 
klas 2 en klas 3



 

Hippe Tweedehandszaak 
Kledij van 0-16 jaar    Speelgoed   
Zwangerschapskledij   Babybenodigdheden  
Aarschotsesteenweg 453, Wilsele-Putkapel,  
www.tweetjes.be     

Bouwbiologisch advies 
en uitvoering

isolatie - interieur - meubelen - vloeren

www.mell-yrn.be
0475 76 20 24  

Frank Vernimmen en Elisabeth Winderickx

Zoekertje Dankjewel sponsors ! 

We willen thuis een omheining
maken voor kippen, konijnen
en schapen en willen dit crea-
tief oplossen qua budget. Wie
kan ons helpen met 
‘overblijvende’ materialen 
(kastanje hekjes, omheinings-
draad, kippengaas, tuinpalen
,…) die bij jou in de weg
staan?  

Mieke, 0495/685036
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