
 

Let it ‘pof’! 

Wat? De Groene School poft kastanjes. 

Wanneer? In de middagpauze van 15/11. 

Waarom? Lokale en seizoensgebonden voe-

ding is lekker, milieuvriendelijk én gezond! 

Wil je dit thuis (onder begeleiding) ook 

eens proberen? Kijk naar de video op 

http://www.een.be/programmas/groenland/

kastanjes-poffen! 
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The Great Flemish 

bake off @ MS 

Op woensdag 13 november verzamel-
den enkele culinaire creatievelingen 
van het groene kernteam in de didac-
tische keuken. Samen met de Groene 
Schoolleraren sloegen zij de handen 
uit de mouwen om halloweencupca-
kes te bakken, die de dagen erna 
verkocht werden in de Groene Toog.            

Ergonomie op 

school 

Op vraag van de leerlingenraad zal 
de Middenschool een 30-tal zitballen 
aankopen. Deze kunnen een goed 
alternatief zijn voor een gewone 
schoolstoel, zeker voor leerlingen 
met rugklachten. Je bent immers 
verplicht om er op een ‘actieve’ ma-
nier op te zitten, m.a.w. je moet 
constant de positie lichtjes corrige-
ren, wat gunstig is voor de wervelko-
lom en de omliggende spieren. 
 
Het is niet de bedoeling dat dezelfde 
leerling de hele dag gebruik maakt 
van dit ergonomisch alternatief want 
een volledige dag op een zitbal zitten 
is niet realistisch; onze rug houdt van 
variatie. De eenvoudige schoolstoel 
wordt dus niet afgeschreven! 
 
In de lessen LO kunnen zitballen ook 
goed aangewend worden om stabili-
satie– en spierversterkende oefenin-
gen uit te voeren. 
 
Op Smartschool zal bij het vaklokaal 

G r o e n e 
S c h o o l 
informatie 
te vinden 
zijn over 
hoe je het 
beste op 
zo’n zitbal 
zit. 

“Zit daar pompoen in?” was een veel-
gehoorde opmerking en de reden 
waarom sommigen aarzelden tot aan-
koop. Eens de eerste hap verorberd, 
was de meest sceptische proever 
overgehaald: ja, pompoen is lekker, 
ook in desserts! 
 
Wist je dat Columbus de pompoen 
meebracht naar Europa? En dat een 
uitgeholde, versierde pompoen een 
jack-o’-lantern wordt genoemd? En 
dat pompoenzaadjes kunnen geroos-
terd worden als gezonde snack? 

GEROOSTERDE POMPOENPITTEN OF ‘PEPITAS’ 

 

Spreid pompoenpitjes uit over een 
keukenhanddoek en laat 1 à 2 dagen 
drogen op kamertemperatuur. Doe 
ze in een kom, bestrooi met wat 
zeezout en sprenkel er olie over. 
Meng goed en leg ze uitgespreid op 
een bakplaat. Bak op 140° tot ze 
licht krokant zijn. Roer ze af en toe 
om. Lekker als snack en in soep of 
salades.                                                             
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MS Milieubewust! 
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I.family 
Enkele jaren geleden was Geraardsber-
gen een onderzoekslocatie van het Euro-
pese project IDEFICS, dat kinderen van 2 
tot 10 jaar onderzocht in kleuter– en 
lagere scholen. In opdracht van de Euro-
pese Commissie werd onlangs een ver-
volgproject opgestart: de I.Family-studie 
(www.ifamilystudy.eu). In I.Family wer-
den de oorspronkelijke IDEFICS-kinderen 
terug onderzocht, maar ditmaal indien 
mogelijk samen met hun ouders, broers 

en zussen. 

De bedoeling is een beter inzicht te krij-
gen in de voedingskeuze van jongeren en 
adolescenten en de invloed ervan op 
overgewicht, rekening houdend met 

zowel familiale als sociale invloeden.  

Medewerkers van de Universiteit Gent 
streken 3 dagen neer op onze campus. 
Bij de deelnemers van onze school maten 
ze de lichaamssamenstelling. Ook moes-
ten er enkele vragenlijsten door een 
ouder thuis ingevuld worden. Tot slot 
moesten alle deelnemers 3 dagen hun 
voedingsinname via een specifieke websi-
te invullen. Naast deze basismetingen 
gebeurden er nog enkele optionele me-
tingen, zoals het meten van de bloeddruk 

en het geven van een bloedstaal. 

Begin volgend kalenderjaar zullen de 
resultaten van alle deelnemende ge-
zinsleden per brief opgestuurd worden.  
Het betreft de resultaten voor lichaams-
samenstelling en de bloedresultaten. Ook 
zal bekend gemaakt worden wie in de 
prijzen is gevallen, want de organisato-
ren verloten 50 prijzen onder alle deel-

nemers aan deze studie. 

De Middenschool dankt alvast de deelne-

mende leerlingen en ouders! 

Sport à volonté 

Nieuw dit schooljaar is dat leerlingen 
de mogelijkheid hebben een extra 
uurtje sport te volgen in de week 
(om 15.15 u.). Maandelijks wordt de 
sport gewijzigd, zodat elke sporttak 
aan bod komt. Deze maand stond in 
het teken van gymnastiek.  

aarfdieël 

erfdeel 

bagaar 

ruzie 

dikken 

maat, makker 

èssiesj 

hersenen 

farsj 

grappig 

gaméllefrètter 

soldaat 

intasj 

op tijd 

jommer 

ja, maar… 

kacheln 

zich warmen 

lieken 

een liedje 

In ‘t Giesbaargs 
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Minivoetbaltornooi 

Op 20/11 zetten onze voetballers hun beste beentje voor tijdens de minivoetbaltornooien in sporthal De Veldmuis. 
Zowel het 1e als 2e jaar speelde 3 wedstrijden en kon er uiteindelijk 2 winnen. De sportievelingen behaalden dan ook 
een 2e plaats. Een dikke proficiat aan alle deelnemers! 

MS Sportief! 

MS Sportief! MS Gezond! 
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Projectonderwijs 
= een leermethode waarbij gewerkt wordt rond een 
thema en de leerlingen en het leerproces centraal 
staan. 

1B—Ontmoeten 

Maandag 9 september startte voor 
de leerlingen van 1B hun project-
week rond het thema ‘ontmoeten’. 
Het dagelijkse lessenrooster werd 
daarvoor aan de kant geschoven. In 
de plaats werden zij ondergedom-
peld in een bad van diverse activi-
teiten met als doel elkaar, de school 
en de schoolomgeving leren kennen. 
 
Op het programma stonden: leerrij-
ke spelen, hoekenwerk, groepswer-
ken, een stadwandeling, een sport-
dag waarbij diverse sportactiviteiten 
aan bod kwamen, bezoek aan de 
lokale brandweerkazerne, en zo veel 
meer.  

 
De leerlingen vonden het een ge-
slaagde week. Ze  maakten op een 
vlotte manier kennis met de school 
en haar leraren.  

Post-examenfilm 

Onze school heeft oog voor cultuur. 
Inmiddels is het een traditie gewor-
den om onze leerlingen vlak voor ze 
de kerstvakantie ingaan en na een 
vermoeiende reeks examens, kennis 
te laten maken met het werk van 
een hedendaagse, baanbrekende 
regisseur. 

Dit jaar viel ons oog op Wes Ander-
son, die met ‘The Fantastic Mr. Fox’ 
een zoveelste pareltje aan zijn oeu-
vre toevoegde. Met de verfilming 
van een boek van Roald Dahl week 
hij af van zijn gewoonte om het sce-
nario zelf te schrijven. Hij koos voor 
het arbeidsintensieve proces van 
stop motion. Verwonderen doet de-
ze keuze op zich niet. Anderson 
leunt zo dichter aan bij de ouder-
wetse ‘look en feel’ van het verhaal 
en personages dan bij de digitale 
hoogstandjes die volgens hem karak-
ter en diepgang missen. 
 

De boeken van Roald Dahl 
zijn klassiekers en wereldbe-
roemd. Ze werden ook vaak 
bekroond, in Vlaanderen o.a. 
door de Griffel– en de kinder– 
en jeugdjury. Ze zijn heel 

grappig en handelen over kinderen 
die in moeilijke omstandigheden 
niet opgeven en altijd als winnaar 
uit de strijd komen. De combinatie 
van humor, gruwel en fantasie is 
voor Dahl van het grootste belang. 
“Mijn geluk is dat ik om dezelfde 
grappen moet lachen als kinderen”, 
zegt hij. 
 
Met acteurs als George Clooney en 
Meryl Streep kan deze film niet 
meer stuk. Onze leerlingen genoten 
van de avonturen van de fantasti-
sche meneer Vos en leerden in één 
klap zowel het werk van een van de 
beste jeugdboekenschrijvers als dat 
van een talentvolle jonge regisseur 
kennen. Kers op de taart van het 
eerste deel van het schooljaar. 

BVL—Geuren & kleuren 

De projectweek van onze BVL’ers in november stond volledig in het teken 
van de zintuiglijke wereld van geuren en kleuren. De bedoeling was om de 
betekenis van geuren en kleuren te ontdekken in verschillende sectoren: 
voeding, natuur, techniek, wetenschap, taal en kunst. Ze namen kleuren en 
geuren waar in winkels en marktkramen, maakten kaarsenhouders en pom-
poensoep, bekeken de film ‘Crash’, bezochten het reclamebedrijf Grafido, 
ondervonden tijdens een herfstwandeling dat de natuur een omvangrijk pa-
let van kleuren en geuren omvat, kwamen te weten welke kleuren het beste 
bij hun persoonlijkheid passen, … Kortom: geuren en kleuren zijn alomte-
genwoordig in ons dagdagelijks leven! 

MS Projectmatig! MS Cultureel! 



 
   

   

   

Edingseweg 280 A - 9500 Moerbeke

Tel. 054 42 22 80

fietsenbroodcoorens@skynet.be

Patisserie - Confiserie 

De Clercq - De Vos
Grotestraat 21 - 9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 25 05

Specialiteit: Mattetaarten, Apfelstrudel, Roomijs, 

Banket & Pralines

 

Wij wensen al onze leerlin-

gen, ouders & sympathisan-

ten fijne kerstdagen & een 

vreugdevol nieuw jaar! 


