
Voor 5A… 

mocht het allemaal iets 

moeilijker en iets 

levensechter zijn.  

Zij konden kiezen uit: een 

water- en winddicht huis 

voor poes Minoes uit 

kosteloos materiaal, een 

brug tussen 2 dorpen 

bouwen of een huis 

metselen met ministenen. 

Het werd een project waarbij 

de kinderen oefenden in 

technisch inzicht, in logisch 

en crea!ef nadenken en 

vooral in samen bouwen, 

le"erlijk en figuurlijk.  

De resultaten mogen er zijn! 

Vorige maand kon u hier 

lezen hoe onze kleuters hun 

‘eigen’ huis bouwden.  

Zij zijn niet de enige met 

bouwplannen op onze 

school! 

 

De kinderen van 1B en 1C...  

volgen met nieuwsgierige en 

leergierige ogen de 

bouwwerken. Vanuit de 

gang hebben ze een extra 

goed zicht op de werken en 

op de bouwvakkers. 

Vandaar het idee om deze 

kapoenen zelf aan de slag te 

laten gaan. Met deze 

oefening konden ze een 

beetje inzicht verwerven in 

de bouwtechniek.  

Met poedersuiker en een 

klein beetje water maakten 

we suikermortel. 

Daarna gingen we aan het 

metselen met suikerklontjes. 

Dat was veel moeilijker dan 

onze bouwvakkertjes 

hadden gedacht!  

Vooral de hoeken maken 

met halve klontjes, het 

vormen van een raam en 

een deur, waren echte 

denkoefeningen in techniek. 

Maar het is gelukt en het 

resultaat mocht er zijn.   

 

Bouwvakkers in spe 

Bouwkroniek 
D E C E M B E R  2 0 1 4  J A A R G A N G  2 ,  N R  4  



December:  

de school groeit... 

Januari? 
De metselaar, hij metst verder, nog een beetje op het gelijkvloers en daarna 

de lokalen op de eerste verdieping. Maar eerst een beetje vakan!e. 

In de maand december 

zagen we dag na dag de 

muren van onze nieuwe 

vleugel groeien. 

Op 15 december 

staakten ‘onze’ 

werkmannen niet. 

Integendeel!  

De gewelven werden 

met de nodige precisie 

gelegd. 

En zo krijgen we al een 

echt klasgevoel. 


