
ontvangen zij u reeds graag 

in hun eetkamer.  Hee� u 

honger? Geen probleem, ze 

maken u graag een pizza 

klaar in hun keuken.   

Tijdens deze weken leerden 

de kinderen samen aan een 

project te werken. Al spelend 

met bouwdozen waren ze 

aan het meten, tellen, 

rekenen en nog zoveel meer. 

Hun huizen zijn een bezoekje 

zeker waard, dankzij de 

vrijwillige inzet van beide 

architecten, een hartelijk 

dankjewel! 

Is het werkelijk zo dat wij 

Belgen van jongs af aan 

bezig zijn met bouwen?  

Als u de kleuters van de Sint-

Mar'nusschool volgt, zegt u 

hierop zeker en vast ‘ja’.  

Als echte projectmanagers 

volgen zij met argusogen de 

werken en gaan zelfs ter 

plaatse controles uitvoeren.  

En denk maar niet dat ze 

geen kennis van zaken 

hebben! De voorbije weken 

nodigden de kinderen van 

de Poohklas en van de 

Pippoklas een architect uit.   

Elke klas ging aan de slag om 

hun droomhuis te 

ontwerpen. De kinderen 

lieten hun fantasie de vrije 

loop. Na het goedkeuren van 

de plannen gingen ze aan de 

slag.  

In de Pippoklas werkten ze 

hun droomhuis in miniatuur 

uit. Sommigen zagen het iets 

grootser en bouwden een 

heus appartementsblok. 

In de Poohklas ging men nog 

een stap verder.  

Zij bouwden een 

‘levensgroot’ huis in de klas. 

De afwerking is nog volop 

bezig maar ondertussen 

Kleuters bouwen?! 

Bouwkroniek 
N O V E M B E R  2 0 1 4  J A A R G A N G  2 ,  N R  3  



November:  

wat komt daar naar boven? 

December? 
Het gebouw rijst verder als een paddenstoel uit de grond ook al zal zwarte 

piet nog niet door de schoorsteen kunnen komen.   

De gang naar de li� in de kelder is afgewerkt met de eerste steen! 

Stevige fundamenten zijn uitgegraven, de nodige buizen voor afvoer,… zijn voorzien.  

Kijk daar, een metselaar. 

Hij bouwt onze school van steen. 

Alle stenen netjes naast elkaar. 

Een school voor iedereen. 

Stap voor stap,  

steen voor steen. 


