
Op uitstap naar Willewete 

 

Op dinsdag 19 juni zijn we met de graadklas van het derde 

en het vierde leerjaar op bezoek geweest in de Abdij van 

Herkenrode. We mochten er deelnemen aan een educatieve 

workshop op de zolder van Willewete. De workshop werd 

gegeven door Dries Bloemen. Hij nam ons mee in het 

verhaal van Yuto. Yuto is een oude man die een heel 

gelukkig leven heeft gekend. Als kind had hij een boom 

gepland, waar hij later zijn geluk vond. Hij leerde er zijn 

vrouw kennen en speelde er met zijn kinderen. Tot de dag 

dat zijn vrouw stierf. Maar aan de boom hield hij zijn 

mooie herinneringen over. In de klas werden we verrast 

met een mysterieus kistje. Er zat een cijferslot op. Door 

het oplossen van opdrachten tijdens de workshop, konden 

de leerlingen de code van het kistje ontcijferen. De 

kinderen gingen in deze opdrachten op zoek naar hun eigen 

dromen en talenten, naar dat wat hen gelukkig maakt. Ze 

leerden er kennis maken met de kruidentuin en het huis 

van de imker, waar ze dan samen moesten werken om de 

opdracht te doen slagen. Bij het openen van het kistje 

vonden de leerlingen er zaadjes en een brief van Yuto. In 

deze brief vertelde Yuto nog een stukje van zijn 

levensverhaal en hoopte hij dat de leerlingen ook een 

zaadje konden planten, zodat zij later bij deze plant 

gelukkig konden worden. Je eigen geluk zaaien, dat leerden 

ze hieruit! 

 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De grote vakantie staat voor de deur. Ook dit schooljaar is 

weer omgevlogen. Het was deze week heel druk op school. 

Dinsdag hebben de oudste kleutertjes afscheid genomen 

van de kleuterschool en gisteren hadden de zesdeklassers 

van de lagere school een fijne afscheidsviering.  

Het waren twee prachtige momenten en hier en daar werd 

er zelfs een traan weggepinkt. We wensen deze kleuters 

en jonge tieners veel succes in hun verdere ‘leerloopbaan’. 

Ik wens verder iedereen een zonnige vakantie toe en ik 

nodig jullie al graag uit voor de welkomstdag van 30 

augustus van 17u tot 18.30u. 

 

Groeten, 

Meester Luc 
 

 
 

Wist je dat? 

 

Tijdens de grote vakantie krijgt de turnzaal een 

nieuwe vloer. De  kleutertjes van juf Katie mochten 

een mooi kunstwerk  maken op de oude vloer. 

 

 
 


