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Daar is de lente, daar is de zon

Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen

De fallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen

M’n vrouw en m’n kat zijn allebei krols

Het valt me moeilijk ze rustig te houden

Ik zal binnenkort weer een heleboel

Nesten moeten bouwen, want

De bloembotten barsten open met een 

Knal en de meisjes ontbloten de kuiten

De bouwvakkers hebben na een nare tijd

Weer iets om naar te fluiten, want 

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal ko-

men

De fallus impudicus staat al in bloei

En de klokken vertrekken naar 

Rome
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D E WIJNPRESS

Organiseer je een activiteit?  Staat er iets leuks / unieks / 
origineels te gebeuren in je les?  Heb je Wijnpersnieuws?
Laat het weten aan M. Kicken of leen een fototoestel uit en leg het vast 
op foto!
Al dit fijne nieuws posten we op
FACEBOOK (+ schoolwebsite)

Enkele cijfers:
• 724 likes
• Per week komen er gemiddeld 10 
nieuwe likes bij
• 1.515 mensen bezoeken weke-
lijks de pagina 
• Heel wat mensen, leerlingen, om-
wonenden, oud-studenten appreci-
eren de pagina!

Kicken M.
 kickenm@dewijnpers.be

Het tweede trimester zit er weer op. 
Er werd hard gewerkt. De hele derde graad 
is ondertussen op stage geweest. We heb-
ben een drukke, maar leerrijke periode ach-
ter de rug. De activiteiten volgden elkaar in 
snel tempo op: Eindejaarscorrida, doeda-
gen, talentendagen, doebeurs te Haasrode 
en in het Redingenhof te Leuven, bezoek 
aan Artefact, bezoek aan Sid-In in Haasro-
de, observatiestage voor de vijfdes, doesta-
ge voor 6 bio, driedaagse naar Amsterdam, 
uitstap naar Museum M, uitstap naar Brus-
sel naar het nieuwe fin-de-siècle museum, 
naar het Magrit-
te museum, naar 
de prestigieuze 

retrospectieve gewijd aan het werk van 
Borremans, toneelvoorstellingen, uitstap 
naar Breendonk, Urania-mobiel, Weg met 
de dichters, restaurantdag en zoveel meer, 
verkoop van koekjes, pannenkoeken om 
meerdaagse reizen te sponsoren, Dikket-
ruiendag, de aanwezigheid van Bartel van 
Riet voor het Een programma GROENLAND, 
een pedagogische studiedag met heel wat 
interessante workshops, … 
Te veel om in één Wijnpress op te nemen. 
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URANIA
door JANNES THIELEMANS en SOFIE LURQUIN, 5 TNG

Op woensdag 22 januari 2014 kon-
den de vijfdes genieten van een 
boeiende uitleg in verband met 
onze sterren. Deze activiteit vond 
plaats op onze school zelf in het 
kader van de lessen aardrijkskun-
de.
Wat is Urania Mobiel?

Sterrenkunde, weerkunde, ruim-
tevaart en aanverwante weten-
schappen lenen zich uitstekend 
tot een aanschouwelijke uiteen-
zetting. Deze takken van de we-
tenschap zijn de laatste jaren in 
een stroomversnelling geraakt, en 
door de vooruitgang van de mo-
derne communicatiemiddelen is 
er heel wat informatie beschikbaar 
op pc, dvd, internet enzovoort.
Voor veel scholen en verenigingen 
is een bezoek aan een sterren-
wacht of planetarium echter niet 
altijd mogelijk wegens organisa-
torische en/of logistieke moeilijk-
heden. Wie graag een op maat 
gesneden voorstelling over ster-

renkunde wil, hoeft niet langer te 
zoeken: Urania Mobiel komt im-
mers naar je toe! Sinds zijn oprich-
ting in 1996 maakte Urania Mobiel 
op meer dan 7 jaar tijd ruim 100 
000 mensen wegwijs in de sterren-
kunde. Met de modernste techni-
sche middelen (dvd en computer), 
de allerrecentste beelden en en-
kele traditionele didactische attri-
buten (Baader-planetarium, tele-
scopen en sterrenkaarten) geven 
de ervaren lesgevers van Urania je 
een boeiende uiteenzetting over 
een onderwerp naar keuze.
Wat hebben we onthouden?
Gedurende eeuwen was het oog 
het enige hulpmiddel bij astro-
nomische waarnemingen, tot 
Galilei, in 1609, voor het eerst de 
pas uitgevonden telescoop naar 
de hemel richtte. Hiermee open-
de hij een nieuw tijdperk in de 
geschiedenis van de astronomie. 
Het kijkertje van Galilei was echter 
slechts een heel eenvoudig instru-
ment. Mettertijd hebben zich hier-
uit verschillende meer verfijnde 
types telescopen ontwikkeld, ter-
wijl ook de kwaliteit van de lenzen 
stelselmatig verbeterde.

ruimtetelescopen 
Buiten zichtbaar licht en radiostra-

ling dringen de andere vormen 
van straling niet of zeer moeilijk 
door in de atmosfeer. Ook waarne-
mingen in zichtbaar licht kunnen 
beter worden verricht zonder de 
storende invloed van onze damp-
kring. Om die reden stuurt men te-
genwoordig geregeld telescopen 
de ruimte in.

De bekendste ruimtetelescoop is 
zonder twijfel de Hubble-ruimte-
telescoop, die observaties in wit 
licht en infrarood kan verrichten. 
De hoofdspiegel van 2.4 m pres-
teert daarbij beter dan de grootste 
telescopen op aarde. Daarnaast 
zijn er ook al gamma-, röntgen-, ul-
traviolet- en infraroodtelescopen 
gelanceerd. Het grootste nadeel 
van ruimtetelescopen is echter 
hun prijskaartje, waarvoor men 
vele aardse telescopen kan bou-
wen.

De persoon die ons de presenta-
tie kwam geven heeft met behulp 
van een programma alle sterren 
aan ons laten zien die ’s nachts op 
te merken zijn en hij toonde ons 
hoe alle sterrenbeelden te vinden 
zijn. We kwamen ook te weten wat 
er gebeurt als sterren sterven (zo-
als ook de zon) en ook hoe zwar-
te gaten ontstaan in het heelal en 
wat ze doen. 
De zon is veruit het belangrijkste 
hemellichaam in ons zonnestelsel. 
Niet alleen is ze het grootste (ze 
bevat 99.9 % van alle massa van 
het zonnestelsel) maar ze was ook 
cruciaal bij het ontstaan van het 

zonnestelsel en in het ontstaan en 
onderhouden van leven op de aar-
de.  De zon bestaat al 4.5 miljard 
jaar. De berekende levensduur van 
een ster als de zon, dat wil zeggen 
de tijd waarin kernreacties haar 
van energie voorzien, bedraagt 10 
miljard jaar. De zon zal eindigen 
als een witte dwerg. Deze dwerg 
zal langzaam al zijn energie gaan 
verliezen. Uiteindelijk dooft de 
ster uit.

Hij liet ook prachtige animaties 
zien waarop we zagen hoe de zon 
tegenover de aarde staat maar 
ook hoe heel ons zonnestelsel be-
weegt. Hij liet ook een filmpje zien 
over de lancering van “Curiosity” 
dit is een rijdend voertuig dat werd 
ontwikkeld om onderzoek te doen 
op de planeet Mars en na te kijken 
of er leven mogelijk is op Mars. Zo 
een lancering gaat duidelijk niet 
vanzelf en heeft veel risico’s want 
deze toch wel kwetsbare robot 
moet succesvol op de planeet 
aankomen en daar perfect landen. 
Maar dit liep perfect bij “Curiosity”.

Dit is het ISS (internationale ruim-
testation, International Space Sta-
tion)
Wat ook zeer interessant was, was 
toen hij liet zien hoe het er eigen-

lijk in een ruimtestation aan toe 
gaat en hoe astronauten er leven. 
Wat mij fascineerde is hoe deze 
mensen een redelijk lange tijd in 
zo een toestel kunnen zitten.
We zagen ook van dichtbij hoe 
een meteorietinslag op aarde eruit 
ziet via een filmpje en we kregen 
informatie over het poollicht. De 
kans op poollicht is het grootst in 
jaren met grote activiteit op het 
oppervlak van de zon. Om de elf 
jaar maakt de zon zo’n actieve pe-
riode door (het laatst in 2011), wat 
zich uit in een groter aantal zonne-
vlekken. Wanneer zo’n zonnevlek 

naar de aarde is gericht kunnen 
de geladen deeltjes die bij de 
uitbarsting vrijkomen de aardse 
atmosfeer bereiken en poollicht 
veroorzaken. Het rode licht is van 
veraf te zien omdat het hoger 
ligt en het groene is te zien als je 
dichter bij de polen bent.

Het was zeer leerzaam en inte-
ressant omdat je van een gepas-
sioneerd man uitleg kreeg. Het 
werd heel goed uitgelegd, alles 
was duidelijk. 

See more at: http://www.urania.be/urania/ura-
nia_mobiel#sthash.Eu1Epat1.dpuf

Creatief Schrijven 
Bedenk tien Afrikaans-klinkende woorden
Leila wandelt op een mooie zomerdag door 
een bont gekleurd veld tulpen. In het veld 
naast haar ziet ze een graansnijder het graan 
afsnijden. Een beetje verder komt ze aan 
een bescheiden woning waar een tuinier de 
haag aan het snoeien is met een  knip-knip. 
Ze maakt een snel praatje met hem tot ze 
naar huis moet omdat het al avond wordt. 
Eens thuis aangekomen kijkt ze nog een 
halfuurtje naar de  anderewereldkast  voor 
ze zich gaat wassen in de regenmaker. Hier 
wast ze zich met een  lichaams-schoner. 
Als ze klaar is, droogt ze zich af en gaat ze 
naar haar kamer om hier nog even te chat-
ten op haar  meeneem –computer  voor ze 

in haar bed kruipt en na enkele minuten in 
slaap valt. De volgende ochtend wordt ze 
gewekt door het alarm van haar  tik-tak. Ze 
springt uit haar bed en gaat naar de keuken 
om een warmbroodje te maken in de brood-
warmmaker. Hier smeert ze wat jam op, ze 
schrokt dit snel naar binnen omdat ze an-
ders te laat is voor de groepsauto. Ze maakt 
heel snel haar  schrifttas en vertrekt. Ze rijdt 
voorbij een veld vol gele  zonnenvolgers  en 
een blinklach verschijnt op haar gezicht. Wat 
is ze blij dat het zomer is.

Wimjan Nitelet, 6TBKA

Beschrijving woorden:
Graansnijder: ....................................... maaidorser
Knip-knip: ............................................... hegschaar
Anderewereldkast: .............................................. tv
Regenmaker: ...............................................douche
Lichaams-schoner: ................................ shampoo
Meeneem-computer: ................................ laptop
Tik-tak: .................................................digital alarm
Warmbroodje: ................................................. toast
Broodwarmmaker: ..................................... toaster
Groepsauto: .........................................................bus
Schrifttas: ...................................................... rugzak
Zonnenvolgers:  ......................... zonnebloemen
Blinklach: ...........................................................smile

Kinepolis Louvain dégagé 
for a second after bommel-
ding 
LEUVEN – The bomb alert mercredi soir 
in het Kinepolisgebouw aan de Leuvense 
Bondgenotenlaan is levé. A search in the 
hele gebouw a rien de suspect opgeleverd 
and the 300 personnes die geëvacueerd wa-
ren, peut opnieuw inwards. Dat meldt the 
Leuven Police.
The alarm was rond 23.00 proposé après 
een melding was walked there in het Kine-
polis-building une bombe zou liggen. La 
police nam geen risico et décidé the whole 

building te evacueren. Zowat 300 personnes 
die naar een movie zaten te regarder of aan 
het travail waren, devait the building verla-
ten, so the police l’ensemble du bâtiment 
kon doorzoeken. Die zoekactie donné rien 
de suspect op and around 01.00 uur kwam 
de message dat everybody weer naar bin-
nen mocht. The police gaat maintenant à la 
recherche to the person who’s responsible 
voor la menace de fausse alerte à la bombe.  
Die riskeert niet alleen a criminal conviction 

mais sera probablement ook moeten op-
draaien pour les coûts die zijn valse melding 
heeft caused. Mogelijk zal ook Kinepolis da-
mage on his or her willen verhalen.
Nina Plantefève, 6TBKb, 7 november 2013
TAAK: Creatief schrijven: Zuid-Afrikaans
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Zuiddag
C. Decoster, leerkracht niet-confessio-
nele zedenleer, heeft dit schooljaar haar 
schouders onder het project Zuiddag 
gezet. Onder de slogan Work for Change 
gaan Vlaamse en Brusselse scholieren 
jaarlijks tijdens de schooluren één dag 
werken. Hun loon staan ze af aan een 
jongerenproject in het Zuiden. Vooraf 
maken ze kennis met de leefwereld van 
hun Zuiderse leeftijdsgenoten die in Bel-
gië op tournee zijn in de deelnemende 
scholen en steden. Leerkrachten en leer-
lingen krijgen een educatieve lesmap, 
een jongerenmagazine en filmpjes ter 
verduidelijking van het jaarlijks verko-
zen project en thema. Op onze school 
mochten de vierdes deelnemen aan dit 
project.
Op donderdag 17 oktober ging de acht-
ste editie door van Zuiddag.  Meer dan 
twaalfduizend leerlingen gingen die dag 
aan de slag voor het Zuiden. Het land in 
de kijker was Peru en de koffieboeren. 

See more at: http://zuiddag.be/overzicht/proef%20je%20
passie/all#sthash.Vfxq7fxD.dpuf

Matthias De Vos kon een job als directeur 
versieren…
Mijn job als directeur begon met het 
begroeten van sommige opvoeders en 
leerkrachten. Daarna heb ik een verga-
dering bijgewoond. De vergadering was 
nogal moeilijk te volgen, maar wel zeer 
leerrijk. Toen de vergadering afgelopen 
was, mocht ik in het nieuwe gebouw een 
kijkje gaan nemen.
Daarna ben ik bij een klas een les gaan 
observeren, en heb ik de betrokken leer-
kracht mogen beoordelen. Na de mid-
dag ben ik nieuwe banken en stoelen 
mogen gaan uitkiezen. Toen ik terug-
kwam was het al bijna tijd om naar huis 
te gaan. Uiteindelijk was het een leuke 
dag en heb ik veel bijgeleerd. 

Koken met 
Wijnpersgroenten

Zelfs in de winter heb je een mooi aanbod van seizoens-
groenten. Met spruiten, rapen, savooikool, wortelen, uien 
en pastinaak kun je uiteraard een klassieker als hutsepot 
maken. Wil je het origineler, bereid eens broodsmeersel 
op basis van wintergroenten. Probeer bijvoorbeeld prei-
beleg: kook een paar eieren en stoom intussen de fijnge-
sneden prei gaar. Laat alles afkoelen. Prak de eieren en 
meng ze met de prei, een eetlepel mayonaise en yoghurt, 
wat peper en zout en een snuifje kerrie. Heerlijk!

Raad eens
Verdeel het getal 75 op zo’n manier in 4 delen dat het eer-
ste getal plus 4, het tweede getal min 4, het derde maal 4 
en het vierde gedeeld door 4 allemaal dezelfde uitkomst 
geven.

Feestzaal De Wijnpers kreeg unieke en energie- 
zuinige verlichting
14 november 2013

Renovatie vereist
De verlichting van de feestzaal van 
de provinciale school De Wijnpers 
in Leuven was dringend toe aan 
vernieuwing. Het verlichtingsni-
veau was ondermaats en de elek-
trische installatie voldeed niet 
meer aan de reglementering. Ook 
het plafond was niet meer brand-
stabiel. De school koos daarom 
voor een nieuw, energiezuinig, 
aangenaam en dimbaar verlich-
tingssysteem voor haar feestzaal 
van 280 m² groot, met een plafond 
van 4,5 m hoog.
De technische onderhoudsploeg 
van de provincie Vlaams-Brabant 

installeerde zelf dit uniek verlich-
tingssysteem. Zij volgden daar-
voor opleidingen bij de gekozen 
leveranciers van het plafond en 
het verlichtingssysteem: LCC Pla-
fonds, Philips België en Schneider 
Electric. De opleidingen waren 
niet alleen een meerwaarde voor 
dit project. Het installeren van de 
nieuwe verlichtingsinstallatie was 
tegelijk een goede ervaring voor 
eventuele toekomstige renovaties 
van provinciale gebouwen.
Technische details
De keuze voor het nieuwe verlich-
tingssysteem viel op:
Voor de verlichting: 63 LED-arma-

turen met elk een vermogen van 
29,5 W
Goed voor een verlichtingsni-
veau van 430 lux
Goed voor een kleurtempera-
tuur van 3000° Kelvin
Resultaat is een warm wit licht
Voor de lichtsturing en -dim-
ming: 
DALI-systeem van Schneider 
Electric
DALI (Digital Adressable Lighting 

Interface) laat toe om alle aange-
sloten armaturen te schakelen of 
te dimmen
Voor het plafond: Brandstabiliteit 

van minimaal 30 minuten
Uitstekende akoestiek
Resultaat: een duurzaam en ge-
bruiksvriendelijk verlichtingssys-
teem
Het plafond is brandveilig en de 
zaal heeft een optimale akoestiek.
Het verlichtingsniveau is hoger, de 
besturing gebruiksvriendelijker en 
het onderhoud beperkt.
Het verbruik van de LED-verlich-
ting is 1,6W/m²/100 lux. Dit is 20 
% lager dan de richtwaarde voor 
energiezuinige verlichting en 80% 
lager dan het verbruik voor de re-
novatie.

Luna Goiris - 4 BAK A

Jérémy Grooten - 5 TBK A

NIEUW: 

DE TAKENBUS
Laat het duidelijk wezen: 
de bedoeling is eigenlijk dat jullie TIJDIG taken indienen.

Lukt dit een keertje niet: 
dan kan je je taak vanaf nu kwijt in de TAKENBUS in de hal van het hoofd-
gebouw. 

Niet meer aankloppen en afgeven in de lerarenkamer!

Denk eraan: 
een dag te laat betekent automatisch - 20 % op je behaalde score.

Vermeld duidelijk: je naam, je klas, het vak en de leerkracht voor wie het 
document bedoeld is.
De takenbus wordt dagelijks om 13.40 uur gelicht! Documenten die je 
later post, zijn dus twee dagen te laat...jammer!
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Vervolgverhaal Laboratory
Liefde is onsterfelijk. Vertrouwen is een eeuwigheid waard.
Het is het jaar 2030, Juliet Nox is een normale tiener van 17 jaar oud. Tenminste, dat is wat de mensen rondom haar denken. Wanneer Juliet 
een missie krijgt, is ze geschokt dat haar jeugdvriend, op wie ze verliefd was, verwikkeld is in een schandaal, een schandaal dat zij moet 
oplossen. Wat zou er gebeuren als zij dat ene doet dat strikt verboden is? Verliefd worden.
In aflevering 7.1 konden jullie reeds het eerste deel lezen. Hier volgt het derde hoofdstuk. Veel leesplezier!

Hoofdstuk 3: Flashback Hoofdstuk
*flashback*
Ik wandelde door de gang op school. Sinds ik 
geadopteerd werd door mijn pleegouders, ge-
beurden er rare dingen. Ze kregen vaak zwarte 
briefomslagen, ze lazen de brieven en annu-
leerden elke afspraak die ze hadden, zelfs een 
familiediner. Eerst schonk ik er niet zoveel aan-
dacht aan, ik was nog jong. Maar toen ik ouder 
werd, werd ik toch nieuwsgieriger. Op een dag 
kreeg mijn moeder een zwarte omslag. Door 
mijn tekenlessen op school wist ik dat zwart 
geen kleur was en vaak gebruikt werd voor 
sombere dingen. Ik dacht dat er iemand dood 
was aangezien ik de enveloppe linkte aan de 
klederdracht op een begrafenis. Ik opende de 
brief en las het hele geval. Mijn moeder was 
een huurmoordenaar! Ze zag dat ik de brief 
gelezen had en schreeuwde tegen me. Ze zei 
dat ik te jong was om het al te weten. Maar shit 
happens en ik ging naar een privéschool tot 
ik tien jaar oud was. Ik leerde de basiskunstjes 
van het Premiejagers leventje, zo noemde ik 
het, trainde veel in de sportzaal om gezond en 
sterk te blijven. Ik at altijd braafjes mijn groen-
ten en ik at ze meer dan mijn leeftijdsgenoten. 
Nikki stopte plots met wandelen en ik werd uit 
mijn gedachtegang getrokken.
Een jongen met donker haar, waarschijnlijk 
dicht bij zwart, stond te schreeuwen tegen een 
cheerleader. Natuurlijk deed het mij en Nikki 
niet veel, omdat sommigen soms echt als een 
bitch uit de hoek kwamen. Vooral als je een 
nerd was. De jongen stond daar te schreeuwen 
en het meisje keek hem aan met een gecho-
queerde uitdrukking op haar gezicht. Ik zag 
haar vriendje naar de jongen stappen, die 
prompt stopte met schreeuwen voor meneer 
de bodybuilder hem een mep kon verkopen. 
Hij passeerde ons, nauwelijks een centimeter 
van mij verwijderd en ik kon zijn deodorant rui-
ken. Het was een aangename geur, licht. Niet 
zoals de vreselijke geuren die sommige jon-
gens droegen van het merk Lexon. Ik haatte die 
geuren met een passie! Ze roken naar uitwerp-
selen of erger. Maar zijn geur was aangenaam, 
koel, fris en het deed me denken aan een bos 
of oceaan. Ik keek hem na en mijn ogen dwaal-
den af naar de zakken van zijn broek. Ik kwijlde 
bijna, kijkend naar zijn lekkere kontje en Nik-
ki sloeg speels mijn arm “Juliet, alsjeblieft. Niet 
kwijlen, ze moeten de vloer nog schoon krijgen 
en hij is vandaag net redelijk proper.” Ik keek 
haar aan en ze stapte traag achteruit. Ik 
ben altijd al de death glare koningin ge-
weest, dat wist ze. Ze wist ook wat ik 
was maar ik zei nooit één woord 
over de missies. Ik wou haar niet in 

gevaar brengen door mijn toedoen. 
Dus tijdens het vijfde lesuur zat er eindelijk ie-
mand naast me. Ik keek vanuit mijn ooghoek 
naar de persoon om te zien wie het was en ik 
was verrast om te zien dat het Ky was. De jon-
gen met het donkere haar. Ik bloosde en keek 
weg, veel te rap. Hij had het gezien en grinnik-
te. Ik bloosde nog harder! Ky en ik praatten dat 
lesuur ronduit over van alles en nog wat. Hoe 
meer ik met hem praatte, hoe sneller mijn hart 
ging kloppen. Hij vroeg mijn mobiele nummer 
en noemde me JuJu. Wat ik eigenlijk haatte, 
omdat de bijnaam klonk alsof ik een meisje van 
zes was. Die zijn schattig totdat ze in de bijtfa-
se komen of 16 worden. Uiteindelijk werd ik de 
bijnaam gewoon.
Zoals elke avond ging ik naar de training. Mijn 
coach kwam op het prachtidee om de avond 
af te trappen met tien rondjes lopen. Daarna 
deden we wat yoga om te relaxen. Na de yoga 
was het tijd voor het echte werk. Toen we klaar 
waren, brandde mijn lichaam van de inspan-
ningen en drupte het zweet van mijn neus. Het 
liep zelfs omlaag langs mijn rug. Coach gooi-
de een handdoek naar me en zei: “Neem thuis 
een douche, je stinkt!” ik stak mijn tong uit en 
antwoordde: “Het is altijd leuk om met jou te pra-
ten.” Ik droogde de natte stukken haar en mijn 
nek. Ik dronk een waterflesje van een halve li-
ter leeg. Ik wenste mijn coach een goede nacht 
en wandelde naar huis. Halverwege werd ik 
aangevallen door één van die gemuteerde 
dingen. Als ze niet langer hun krachten onder 
controle konden houden veranderden ze in 
gemuteerde mutant-zombies. Het ding gooide 
me op straat en ik viel met een klap met mijn 
rug op het asfalt. Ik raakte het zo hard dat ik 
bloed proefde in mijn mond toen ik naar adem 
hapte. Het ding verdween, in het niets. Het vol-
gende moment knalde ik tegen een boom aan 
de overkant van de straat. Had ik gezegd dat ze 
verdomd snel waren? Ik kon nauwelijks op mijn 
benen staan toen ik terug probeerde overeind 
te komen. Ik pakte mijn dolk en rende op het 
ding af. Ik sneed het hoofd van het ding af en 
bloed kleurde het asfalt rood. Het levenloze li-
chaam van het ding viel op de grond 
neer. Ik keek ernaar en belde 
de Opruimers, die s n e l 
arriveerden en zich van het 

lichaam ontde-
den.

De volgende morgen was mijn lichaam stijf 
van de nacht tevoren en natuurlijk moest Ky 
het gezien hebben. Ky bood me een schouder-
massage aan en ik zei: “Ja, graag”. Wat moest ik 
anders? Met stijve ledematen en pijnlijke spie-
ren blijven rondlopen? Ik dacht van niet! God! 
Zijn handen waren magisch!
My muscles relaxed and I moaned softly, cau-
sing people to look at us. I enjoyed the shoul-
der massage and when he stopped I felt so 
sad, I gave him a sad look. He chuckled and 
continued, making me smile. Ky and I became 
friends and sometimes we went to a diner for 
coffee. My feelings for him got stronger every 
day, but my heart got shattered when he mo-
ved to Switzerland... I cried so hard that night 
that I thought I was going to end up with no 
water in my body at all or at least with dry eyes. 
But I cried myself to sleep and when my grand-
father died one year later of old age, I noticed I 
could still cry which surprised me.
*Einde flashback*
Hoofdstuk 4: Ky POV
Ik zag Juliet naar haar kamer gaan. Ze smeet de 
deur met een klap dicht. Ik was blij dat ik haar 
terug zag na al die jaren, zij blijkbaar niet. Ik had 
al een tijdje een oogje op haar, eigenlijk sinds 
de dag dat we elkaar ontmoet hadden. Haar 
zacht golvende krullen die ze regelmatig stijl-
de met een stijltang en haar warme ogen die 
je elk moment konden opwarmen, brachten 
mij altijd in vervoering en deden mijn hart een 
slag sneller slaan. Ik had haar nooit verteld wat 
ik voor haar voelde omdat ik bang was dat het 
niet wederkerig was, ook al waren er tekenen. 
Ik verstopte mijn gevoelens voor Juliet zorg-
vuldig achter figuurlijke muren die ik als jon-
gen op een vroege leeftijd had ontwikkeld. Ze 
was er nooit achter gekomen en dat zou ze ook 
niet doen, behalve Nikki. Zij wist het. Ik had het 
Nikki een jaar geleden verteld. Nikki was ver-
liefd geworden op moeder natuur en was naar 
Zwitserland verhuisd vanwege de mooie ski-
pistes en de bossen. Nikki had altijd een plan 
B: een snowboard. Het deed verschrikkelijk 
veel pijn als dat tegen je benen kwam op hoge 
snelheid! Ik lachte naar haar en ze liet me bin-
nen, ze sloot de deur achter me. ‘Hoe gaat het 
in BioTech?’ vroeg ze me en ik zuchtte: ‘We zijn 
bestolen geweest. Het document met de werkne-
mers is weg en andere belangrijke documenten. 
Mijn baas is furieus!’ Nikki zat neer en bood me 

iets aan om te drinken. Ik zei dat ik genoegen 
nam met een glas water en ze kwam even 

later terug bij de keukentafel met een glas 
water en koffie voor zichzelf. I grinnikte 
toen ik haar in het oog kreeg. ‘Slechte 

ochtend gehad?’ Nikki knikte en toen 

zag ik haar opnieuw...Juliet. Ze kwam uit haar 
kamer en keek me aan, haar ogen blonken en 
haar wangen kleurden roze. Ik moest mijn best 
doen om niet te grinniken maar toch deed ik 
het. Juliet gaf me een death glare en ik stop-
te. Die blikken van haar werden enger met de 
dag. ‘Wat is er, prinsesje, bang?’ vroeg ze me en 
ze grijnsde. Ik schudde mijn hoofd. Natuurlijk 
wist ze dat ik in mijn broek zou doen van de 
schrik als ze me nog zo’n paar blikken toewierp. 
Ze keek naar Nikki en lachte. Nikki gaf haar een 
death glare en Juliet lachte weer. Ik trok mijn 
wenkbrauw op en beide meisjes schudden 
hun hoofd. Ik liet het voor wat het was. Ik keek 
op mijn horloge. ‘Het spijt me dames, maar ik 
moet helaas gaan.’ Nikki zette haar glas water 
op tafel neer en zei: ‘Nee, ik wil niet dat je weg-
gaat!’ Ze vloog naar mijn been en ik moest haar 
wel meesleuren naar de voordeur. Ik voelde me 
een zombie zo, met haar aan mijn been. Juliet 
giechelde en zei gedag. Ze trok Nikki weg van 
mijn been en sloot de deur achter me na nog 
een vaarwel. De rillingen liepen van mijn rug 
toen ik haar glimlach zag voor ze de deur sloot. 
Ik stapte naar mijn auto en reed naar mijn werk. 
Ik moest zo nodig de preek van mijn baas aan-
horen. Ik liep naar zijn kantoor en zuchtte voor 
ik naar binnen ging. Ik zat neer in één van de 
stoelen voor het bureau maar zijn preek bleef 

uit. 
‘Ky, ik heb goed nieuws voor je! Je krijgt pro-
motie!’ Ik keek mijn baas vol verbazing aan. 
‘Excuseer meneer?’ Hij glimlachte. ‘Promotie, 
je krijgt Pauls baan.’ Het drong tot me door 
wat dat betekende. De reden voor mijn pro-
motie was het feit dat Paul gestoord was en 
veranderde in een zombieachtige wezen. Het 
leek verdomd veel op de Bonies van die film in 
2012 of 2013. Warm Bodies. Ik glimlachte zwak-
jes en mijn baas stond op. ‘Vind je je promotie 
niet leuk?’ Ik schudde mijn hoofd. ‘Geloof me, 
ik vind de promotie goed maar het is de injec-
tie die me dwars zit.’ Mijn baas lachte: ‘Ben je 
bang voor een injectie? Ky, kom op elke we-
tenschapper hier heeft die injectie gehad, de-
gene die werk zoals Paul hebben. Dus hou op 
met zeiken en ga die injectie maar halen.’ Hij 
verliet zijn kantoor en ik stond op om naar het 
medisch centrum van het bedrijf te gaan. Een 
jonge verpleegster, begin 20, zag me en glim-
lachte naar me. Ze wees naar een bed. Ik ging 
zitten en rolde mijn mouw omhoog ‘Nerveus?’ 
vroeg de verpleegster me. Ik knikte en ze gie-
chelde. Haar koude vingers raakten de plek 
aan waar ze het DNA zou injecteren. De ont-
smettingsalcohol voelde koud aan en ik rilde. 
Ik pakte de rand van het bed vast met mijn an-
dere hand. De naald prikte door mijn huid en 

ik schrok. De verpleegster giechelde. Ze spoot 
de vloeistof in mijn arm en vertelde me dat ik 
een paar minuutjes moest blijven liggen. Toen 
ze terugkwam en zei dat ik mocht gaan, rende 
ik zo snel mogelijk naar huis. Dat was een grove 
fout. Ik voelde hoe mijn temperatuur de lucht 
in ging en ik viel op mijn bed. Alles werd zwart 
voor mijn ogen. 
Toen ik wakker werd, zag mijn slaapkamer er 
anders uit. Ik zag alles plots scherper en ik keek 
in mijn spiegel die vast zat aan mijn kast. Mijn 
ogen waren groot. Ik was blauw en kaal! Ik zag 
iets bewegen ter hoogte van mijn heupen en 
ik keek naar beneden. Alles was perfect verbor-
gen, mijn geslachtsdelen zag ik niet eens, alsof 
ik een boxershort droeg. Toen kreeg ik dat ene 
in het oog dat ik eerder had opgemerkt, ik had 
een staart! Ik was een blauw wezen met zwarte 
ogen en een staart! Ik schreeuwde en landde 
op mijn bed. Mijn schreeuw leek eerder op een 
kreet van een dier. Ik bedekte mijn gezicht met 
mijn handen en begon te snikken. Juliet zou 
nooit van me houden als ze wist hoe ik er nu 
uitzag. Ze kan dan wel verliefd op me zijn, maar 
zodra ze dit ziet, zal ze wegrennen en gillen. Ik 
wil haar niet kwijt, ik was blij dat ik een tweede 
kans kreeg, maar die leek nu verloren...

De eindejaarscorrida
Op 29 december 2013 hebben de sportievelingen van onze school 
zich weer eens helemaal laten gaan op de zestiende eindejaarscor-
rida van Leuven. De koude viel best mee (in vergelijking met andere 
jaren toch). Velen kozen voor 4 km, een enkeling voor de 8 km en de 

meeste van onze mannelijke collega’s en leerlingen gingen voor de 
volle 12 km. Zoals ieder jaar kwam Y. Smeyers duchtig supporteren! 
Aan de resultaten te zien, heeft ze dat weer heel goed gedaan. 
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Franse FIlm
Ook dit jaar namen we met de hele school deel aan de week van de Franse film. Deze 
filmvoorstellingen gingen door in de week van 4 november in de Kinepolis te Leuven. Het 
waren opnieuw steengoeie films!

DE L’AU-
TRE 
CÔTÉ DU 
PÉRIPH
maandag 4/11: 3e graad + 
7TA+VI
woensdag 6/11: 2e graad
Agenten Ousmane Diakité uit 
Bobigny, gewend om in achter-
buurten zijn job uit te oefenen, 
en François Monge uit Parijs, die 
meestal tussen de beau monde 
vertoeft, worden gedwongen sa-
men te werken. Beide agenten 
onderzoeken de zaak van Eponine 
Chaligny die vermoord werd terug 
gevonden in Bobigny...

LA NOUVELLE 
GUERRE DES 
BOUTONS
donderdag 7/11: 1e graad
Terwijl de hele wereld nog op zijn kop 
staat door de vreselijke gebeurtenissen 
die plaatsvonden tijdens de Tweede We-
reldoorlog, speelt er zich nog een oorlog 
af op het Franse platteland: de kinderen 
van de twee buurdorpjes Longeverne en 
Velran hebben elkaar altijd al enorm ge-
haat. Het gevecht krijgt echter een nieuwe 
wending wanneer de knopen van de kle-
ding van gevangenen worden verwijderd, 
waardoor de gevangenen bijna naakt 
terugkeren naar huis. Het dorpje dat de 
meeste knopen weet te verzamelen, zal 
de winnaar van deze oorlog worden.

Bien à vous, de vakgroep Frans

De pannenkoekenslag 
van 3 BIO op 14 februari, romantischer kon het niet!

 De warme middag 
van 3 BPA op maandag 24 februari: warme kop chocolademelk en een war-
me wafel met slagroom

Afdeling in de kijker: 

BASISMECHANICA, CENTRALE 
VERWARMING EN SANITAIR
Onze leerlingen van 7VI zijn de warmtepomp aan het monteren. De buitenunit zit al op de gevel 
achter het gebouw CV-San. De binnenunit en de leidingen enz. volgen nog.

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp verbruikt 1 eenheid elektri-
sche energie en haalt nog 4 eenheden energie uit 
lucht (gratis).
De energie die een warmtepomp kan leveren is 

ongeveer het gedeelte elektriciteit die de warmte-
pomp verbruikt vermenigvuldigd met 3,7. Concreet 
wil dit zeggen dat indien de warmtepomp 1 000 
Watt zou verbruiken, er 3 700 Watt aan warmte uit-
komt.

TENTOONSTELLING
26/28/29 april 2014
van 10 tot 17 uur

Weg met 
de dichters

Dreams…
My escape from reality

I wake up every morning just to go 
back 

to that weird habit that we call 
“sleeping”

And when I get to sleep
I dream

I dream of a better world
A better place for all of us

Maybe dreams are an illusion of what is 
coming next

Maybe dreams are our great big fan-
tasies

Or maybe dreams are just copies of 
other lives...

And when I dream… I am happy
Because reality never stands a chance 

against our dreams
So yes. I like sleeping because it takes 

me to a next level
“The dream level”

 
Silke Bossier (5 TBK B)

Matthias Ysebaert uit 6 TBK B

Bodypainting door Célia Gerain uit 5 TBK B

6TBK nodigt jullie van harte 
uit op de tentoonstelling van 
hun eindwerken. 
De werken staan tentoongesteld 
in het SLAC/ 
Academie voor Beeldende Kunst, 
Dirk Boutslaan 60-62, Leuven.
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Zesdejaars maken kennis met ‘grote school’ 

de DOEDAGEN
Tussen 3 februari en 14 februari organiseerde De Wijnpers naar jaarlijkse gewoonte opnieuw doedagen. 
495 leerlingen van de negentien lagere scholen uit de buurt brachten een bezoek aan onze school. 

Gisèle Coosemans, master in het maken  van badzout. 
De overstap naar de grote school is voor de 
meeste leerlingen heel erg groot. Tijdens een 
halve dag krijgen de leerlingen te zien hoe het 
er in een secundaire school aan toegaat. 
Ze kunnen er de school van hun dromen ont-
dekken of hun droom job. 

 

Meester Benny Albert nog eens even voor de klas. 
Wij bieden dan ook een waaier van studierich-
tingen aan. Om het overzichtelijk te houden, 
wordt er met workshops gewerkt: een tekena-
telier, badzout maken, plantenbakken vullen of 
polyethyleen lassen….

Leerkracht beeldende vorming D. Boulanger in volle actie (zoals we hem 
kennen natuurlijk).

Luc Smeyers eeuwig enthousiast aan de gang met zesdejaars uit de 
lagere school.

Met 5 en 6 Toegepaste beeldende 
kunst naar M
 december 2013

Evert in de ban van de muziek op de tentoonstelling van GERARD 
HERMAN GERARD HERMAN IN M Museum, Leuven

Het taalbeleidteam zorgde weer voor deze leerrijke bladwijzer:

Mijn ideale 
schoolomgeving
Steeds dezelfde route, vijf dagen per week. 
Van thuis naar school en omgekeerd. Ja 
hoor, we kennen het allemaal. 
Sommigen doen de weg te voet, sommigen 
met de fiets of de bus en anderen met de 
auto. 
Maar sta je soms ook stil bij al dat verkeer in 
de omgeving van je school? 
Wordt er voldoende rekening gehouden 
met de verschillende vervoersmiddelen? 
Is de school goed bereikbaar met het open-
baar vervoer? En zijn er al dan niet onveilige 
verkeerssituaties?

 
Bedankt: Alexander, Maxime, Marc, Mat-
thias, Jonathan, Arno, Mohammad, Brend, 
Robin, Titus, Brian, Rutger, Marnicq, Robin, 
Tobias, Robin, Christophe, Quinten, Dion, 
Wout, Ybe, Nikita, Seppe, Mathias, Maar-
ten, Jonas, Tessa, Gianni, Timon en Simon 
van het 4de jaar van de Wijnpers. 
Begeleiding: Pieter Steppe

 
Met deze vragen trok mijn Leuven naar De 
Wijnpers, om er samen met de leerlingen van 
het 4de jaar (‘basismechanica’ en ‘plant, dier 
en milieu’) de schoolomgeving op een origi-
nele manier onder de loep te nemen. Groep 
1 stuurden we op pad met enkele fototoestel-
len. 

De opdracht? 
Een fotostrip maken over het verkeer en ge-
vaarlijke situaties rond de school. 
Met veel enthousiasme trokken de leerlingen 
de straat op. Ze kwamen terug met mooie fo-
to’s en leuke verhalen.
 
De leerlingen van groep 2 werden terugge-
katapulteerd naar hun kindertijd. Met een 
onuitputtelijke voorraad LEGO werden ze uit-
gedaagd om een stop-motionfilmpje te ma-
ken. Herken jij de plek rond de school die ze 
hebben nagebouwd?
 
De laatste groep gooide het over een andere 
boeg. 
Met kosteloos waardevol materiaal maakten 
de leerlingen een maquette van de perfecte 
schoolomgeving. Ze hielden hierbij reke-
ning met de verschillende vervoersmiddelen 
waarmee leerlingen naar de scholen komen. 
Want een goede schoolomgeving houdt vol-
gens hen rekening met fietsers, bussen, voet-
gangers én auto’s. 
(http://issuu.com/vleugelf/docs/mijnideale-
schoolomgeving/6?e=2628720/5980300)

Kato Haverals uit 5 TBK A
Bé De Koninck uit 5 TBK B (tekenopdracht in een 

woon- en zorgcentrum onder leiding van N. Vaes)

Amber Roose - 6 TBK A Nathalie Buttiens -4 BAK A
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Dikketruiendag
Winnende slogans van de Dikketruiendag:

“Save the World! ” eerste graad
 

“Wij geven de brui aan de dikke trui. 
Met onze pyjama’s en onesies aan 
kunnen we de winter verslaan!” 5 TBK “We doen een dansje rond de tafel,…!”

Woensdag 26 februari 2014 – Plaats delict: St-Pieterscollege Leuven – 1ste ronde zaalvoetbal scholieren

Het moet gezegd, de loting sprak ook dit jaar 
niet in ons voordeel. Net zoals de vorige ja-
ren stond KA Redingenhof (optie voetbal) aan 
onze kant van de tabel. Desalniettemin ver-
trokken we met de nodige ambitie naar het 
St-Pieterscollege om ons vel duur te verkopen 
en het Wijnpersmotto, ‘winnen is belangrijker 
dan deelnemen’, kracht bij te zetten. 
Het wedstrijdbegin was nerveus en toonde 
voorlopig meer transpiratie dan inspiratie. 
Tot ieders verbazing hield De Wijnpers goed 
stand en creëerde zelfs de betere kansen. De 
1-0 was dan ook gevleid. De blauwbloezen uit 
de Redingenstraat, gekenmerkt door het bete-
re zolen- en tiki-taka-werk, boden het nodige 
weerwerk en slaagden erin de kloof klein te 

houden. Van 1-1 naar 3-3 bij de koffie. 
De rust werd door T1 Aerts en T2 Langendries 
gebruikt om ons team de laatste tactische 
richtlijnen mee te delen. Nieuwe looplijnen 
werden uitgetekend en iedereen werd nog-
maals op zijn defensieve taken gewezen.
Na enkele minuten in de tweede helft werd al 
snel duidelijk dat de onzen de rust beter had-
den verteerd. Al snel liepen we uit naar 5-3 
door prima countervoetbal. Stilstaande fases 
werden optimaal benut en door ons prachtig 
verdedigend werk kregen we door de talrijk 
opgekomen toeschouwers al snel de bijnaam: 
“the Atlantic wall”. 
De voetballers uit het atheneum vonden geen 
antwoord en voelden de bui al hangen. De 

laatste twee minuten moeten ongeveer een 
kwartier geduurd hebben in al onze gedach-
ten. Het werd nog even spannend na een 
laatste tegengoal maar het laatste fluitsignaal 
kwam net op tijd! Einduitslag: 7-5!
De scholieren van De Wijnpers plaatsten zich 
zo voor de tweede ronde van het Provinciaal 
kampioenschap zaalvoetbal. 
De kleedkamer stond op stelten, de gezangen 
weerklonken door de catacomben van het 
St-Pieterscollege! 
“We doen een dansje rond de tafel!”
Proficiat aan de spelers met deze mooie pres-
tatie!
K. Aerts - N. Langendries

Verena Walschaerts uit 2 ABA van club JC Ippon zilver pakte tijdens het VK in 
Dendermonde bij de U15-63 kg. Zij begon vier jaar geleden aan judo, anderhalf 
jaar geleden begon ze competitief te vechten. Tot vorig jaar kwam ze uit bij de 
+63 kg. Toen ze in een kamp uitkwam tegen een meisje van 93 kg besloot ze te 
vermageren om in de categorie -63 kg uit te komen. Niet zonder succes.
Op 16 februari behaalde ze op het Belgisch Kampioenschap te Brugge de zilve-
ren medaille!! Daarmee is zij de eerste van haar club die een medaille verovert 
op een BK! 
Een heel dikke proficiat aan Verena!

naamloos - 4BAK Jasper Goris - 4BAKB
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Mattias Ysebaert - 6TBKB Fien Jordens - 6TBKBFreya Grauwels - 6TBKB Amber Roose - 6TBKB

Bram Rinkel - 6TBKB Bertolt Struys - 6TBKAMarie Eggermont - 6TBKB Demi Vandewalle - 6TBKB

ANGELS & DEMONS

BOB BADAMI 

TOM HANKS

FROM THE AUTHOR OF THE DAVINCI CODE

MAY 2009

COLUMBIA PICTURES AND IMAGINE ENTERTAINMENT PRESENT A BRIAN GRAZER/JOHN CALLEY PRODUCTION

'ANGELS & DEMONS' EVAN MCGREGOR AYELER ZURER STELAN SKARSGARD PIERANFRANCESCO FAYNO NIKOLAJ LIE KAAS AND ARMIN STAHL       
HANS ZIM MER

ALLAN CAMERON SALVATORE TOTINO ASC TODD HALLOWELL  DAN BROWN DAN BROWN BRIAN GRAZER  RON HOWARD  JOHN CALLEY
SCREENPLAY

BY
DIRECTED

BYDAVID KOEPP AND AKIVA GOLDSMAN RON HOWARD

KATHLEEN MCGILL LOUISA VELIS WILLIAM M. CONNOR DANIEL ORLANDI AGNUS BICKERTON DAN HANLEY A.C.EMIKE HILL A.C.E

MUSIC
SCREENPLAY BY

MUSIC
BY

ASSOCIATE
PRODUCERS

COSTUME 
DESIGNER

VISSUAL EFFECTS
SUPERVISOR

FILM
EDITORS

PRODUCTION
DESIGNER

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

EXECUTIVE
PRODUCERS

BASED UPON THE
NOVEL BY

PRODUCED
BY

LA VITA È BELLA
MIRAMAX FILMS AND MARIO & VITTORIO CECCHI GORI PRESENT A MELAMPO CINEMATOGRAFICA PRODUCTIONS ROERTO BENIGNI

 PRESENTS ‘LIFE IS BEAUTIFUL (LA VITA E BELLA)’ ROBERTO BENIGNI NICOLETTA BRASCHI SREENPLAY BY VINCENZO CERAMI AND ROBERTO 
BENIGNI LINE PRODUCER  MARIO COTONE PRODUCED BY ELDA FERRI AND GIANLUIGI BRASCHI DIRECTED BY ROBERTO BENIGNI

ROBERTO BENIGNI NICOLETTA BRASCHI T O M  H A N K S

B A S E D  O N  T H E  B E S T - S E L L I N G  N O V E L
B Y  T H E  A U T H O R  O F
T H E  D A V I N C I  C O D E

M A Y  2 0 0 9

Angels
demons

La vita
èbella

Roberto Benigni
Nicoletta Braschi
Giorgio Cantarini

WINNER
GRAND JURY PRIZE

UT
FILM FESTIVAL

Produced by
Gianluigi Braschi
Mario Cotone
John M. Davis
Elda Ferri
Agnès Mentre
John Rogers

Music by
Nicola Piovani

Cinematography by
Tonino Delli Colli

Film Editing by
Simona Paggi

Casting by
Shaila Rubin

Production Design by
Danilo Donati
Set Decoration by
Luigi Urbani
Costume Design by
Danilo Donati
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...  5 en 6 Toegepaste beeldende kunst op 28 februari 
verkleed naar Brussel gingen om daar op één dag drie 
musea te bezoeken. De retrospectieve Borremans was 
een voltreffer.

...  dat onze pedagogische studiedag gewijd was aan 
‘communiceren, het CLIL of meertalig onderwijs, aan de 
slag met je klasuur, PAV in de eerste graad, ….

... 5 en 6 Toegepaste beeldende kunsten weer genoten 
hebben van de rondleiding op ARTEFACT met als thema 
‘de prehistorie van het beeld’.

... alle vijfdes op stage geweest zijn tijdens de week van 
24 maart.

...  onze nieuwbouw of BELVEDERE er al prachtig begint 
uit te zien.

...  Weg met de dichters georganiseerd werd voor alle 
vijfdejaars

...  In het zesde 
jaar toegepas-
te beeldende 
kunst een Ame-
rikaanse uitwis-
selingsstudent 
zit. 

... de eerste 
graad op het La-
deuzeplein de 
move tegen pes-
ten bijgewoond 
heeft

De werkgroep schoolkrant kreeg medewerking van volgende leerlingen en leerkrachten: 
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), G. Crabbé (leerkracht tuinbouw), B. Van den Bosch (TAC), A. Lefever (leerkracht Nederlands), Wimjan Nitelet (6 TBK B), Nina Plantefève (6 TBK B), I. Thiry 
(leerkracht Engels en Nederlands), Matthias Ysebaert (6 TBK B), M. Kicken (leerkracht informatica), Silke Bossier (5 TBK B), Jannes Thielemans en Sofie Lurquin (5 TNG), Matthias De Vos (4 BM), Célia Gérain (5 TBK B), Demi 
Stevens (5 TBK A), N. Vaes en Y. Van Nuffelen (leerkrachten waarnemingstekenen), L. Smeyers (leerkracht sanitair), D. Boulanger (leerkracht beeldende kunsten), S. Govers (leerkracht tuinbouw), J. Oliviers (leerkracht PAV) en 
de leerlingen van 4 BSO, K. Aerts en N. Langendries (leerkrachten lichamelijke opvoeding)
Vormgeving: S. Graus (leerkracht grafische vormgeving 3de graad toegepaste beeldende kunst)

Dit kan! 
Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal) via Smartschool naar Lieve Annerel. 
De derde aflevering van het schooljaar 2013-2014 verschijnt met het eindrapport.

De Wijnpers
Mechelsevest 72

3000 Leuven
(016) 236951

dewijnpers@vlaamsbrabant.be
www.dewijnpers.be

Wordt verwacht in schoolkrant 7.3
Uitstap naar Brussel met 5 en 6 TBK
Meerdaagse studiereis naar Amsterdam met 4 BAK
Verslag van Artefact
De uitslag van de VOGELTELLING
De uitstap naar Gent met 4 en 5 TBK
De tentoonstelling van de eindwerken van 6 TBK
Talentendag
… en nog zoveel meer


