Dit is de tweede Ekster-ster!

Lego

Er zat meer jd dan voorzien tussen deel 1 en
2. De reden is heel simpel. Er waren een
zeeklas en een Vredesdriedaagse die de
nestenwerking op een laag pitje ze en.
Nu zijn we er met de eksters weer ingevlogen.
Het project van stenen beschouwen we als af.
Ik geef toe, er zat meer in… maar het voelt nu
als koude pap weer opwarmen.
Er passeerden nu wel een hele hoop kringen
en werkstukken. Over sommige werkstukken
en kringen lees je hier een verslag.
Ik geef graag nog eens mee wat het verschil
is tussen een kring en een werkstuk. Een
werkstuk vertrekt vanuit een
onderzoeksvraag, bv. “Waarom werd de
Chinese muur gebouwd en door wie?” Een
kring is een ‘korte’ voorstelling van een
gedicht, een voorwerp, een kunstwerk, lied,
instrument, nieuwsfeit, … Deze kringen zijn op
woensdagvoormiddag. Elke week op vrijdag,
(of op maandag) kiezen “eksters” ervoor om
zo’n kring de volgende woensdag voor te
stellen.

Oona bracht een voorwerpenkring over Lego.
Ze bracht een houten legopop mee. Een paar
dagen later deden Jef, Warre en Elias een
presenta e over lego. Die vond ik heel leuk
want op de laatste dia was er een ﬁlmpje
waar je kon zien hoe Ole Kirk Kris ansen Lego
hee uitgevonden. Ik vond dat ﬁlmpje heel
interessant.
Senne
Na dit werkstuk bekeken we de pagina’s van
‘Lego lost at sea’. Het wonderlijke verhaal van
een verloren zeecontainer met Lego. Na 20
jaar spoelen de blokjes nagenoeg nog
ongeschonden aan.

Geur
Anna en Marlies deden een werkstuk over
geur. Geur is wat je ruikt. Het zijn kleine
deeltjes, geurmoleculen die in je neus
komen.
Ze deden het heel erg goed.
Wist Je dat je wel 30 miljoen verschillende
dingen kan ruiken.
Als je iets niets lust, knijp dan je neus want je
smaakt 80% met je neus.
Abe

Naar aanleiding van dit werkstuk proefden
we ui, appel en aardappel met onze neus
open en dicht… Het verschil was groot!
De Pyreneeën
Marlies en Merel hebben hun werkstuk over
de Pyreneeën voorgesteld.
Pyreneeën zijn bergen die de grens vormen
tussen Frankrijk en Spanje.
De Pyreneeën zijn ontstaan door een botsing
van het Iberische schiereiland (Spanje,
Portugal) tegen Frankrijk. Het water in die
bergen is zo zuiver dat je er gewoon van kan
drinken.
We hadden het toen ook nog over Cannelle.
Dat was de laatste bruine beer in die bergen.
Hij werd doodgeschoten door een stroper. Nu
zijn er weer beren. Ze hebben beren uit een
ander land (Slovenië) daar losgelaten.
Ze hebben het heel goed voorgesteld en ik
vond het een leuk werkstuk.
Anna

India
In het eksternest deden Gloria en Tije een
werkstuk over India. Het ligt boven Sri Lanka,
naast de Indische oceaan. Je moet 15 uur
lang met het vliegtuig vliegen naar India.
De hoofdstad is New Delhi. Er wonen maar
liefst 1,3 miljard mensen. Ze eten er o.a.
parata, rijst, aardappelen en een soort
gehaktballen gemaakt uit bonen of erwten.
De meeste Indiërs zijn vegetarisch. Het land
hee 28 provincies en de munt is de Indiase
rupee. Het was een heel mooie presenta e.
Ze kozen voor dit onderwerp omdat Gloria er
deze zomer op reis ging.
Marlies

Gevaarlijke schoenen

De muziekkring van Abe

Jef hield een gedichtenkring en dat ging over
speciale schoenen die een mond hadden. Het
was een kort gedicht maar wel leuk.
Het gedicht noemt “Schoenen” en het gaat
als volgt:

Dit jaar was Abe als eerste met een
muziekkring. Abe zijn muziekkring ging over
Danza Kuduro. Het lied komt van de ﬁlm Fast
Five. We hebben er ook een instrument
uitgehaald, de accordeon. Ik vond Het lied
heel cool, leuk!

Schoenen

Felix

Mijn schoenen hebben allebei
een grote hongermond.
Dat lijkt me niet gezond.
Dus geef ik ze te eten:
mijn voeten
moet je weten.
DJ-workshop

Hebben ze dan ook nog dorst?
Ga ik lekker
zweten.
Het werd geschreven door Edward van de
Vendel en Fleur van der Weel.
Tije

Ik gaf een werkwinkel xl. Het was een
werkwinkel DJ. Ik bracht mijn boxen en ander
materiaal mee. Het was met Leon van het
6de en Veysel van het 5de. We hebben eerst
de knoppen leren ontdekken en dan met de
knoppen een liedje laten afspelen. Ik vond
dat ze dat wel redelijk goed konden. Daarna
werd het moeilijker. We hebben 2 liedjes
tegelijk laten mixen. Dat was wel een beetje
moeilijk maar ze vonden het super tof.
Daarna hebben we gedanst en toﬀe dingen
gedaan. We hebben daarna nog liedjes
gemixt. Toen ruimden we op omdat het jd
was. Misschien ga ik nog eens dj-werkwinkel
geven.
Sam

Kristal

Dino’s

Wij hebben een hele jd geleden kristallen
gemaakt. Sommige zijn mislukt en
beschimmeld. We hadden drie soorten; zout,
suiker en aluin.
Aluin moet nog een jdje blijven groeien. De
best gelukte zijn de zoutkristallen.

Senne en Louis deden een werkstuk over de
dino’s. Het was keitof. Ze zeiden dat de
meeste dino's veren hadden.
We hebben veel bijgeleerd. De kip is een
nakomeling van de t-rex. Dat is een
vleesetende dino. Louis nam ook een grote
dino mee. Die was eigenlijk speelgoed.

Sudenaz
Jef

Ponyraces

Voorwerpenkring van Anna
Anna bracht een wervel
mee uit de ruggegraat van
een haai . Ze vond hem
aan zee in Nederland.
Haar uitleg vonden we
allemaal zeer interessant.
We somden ook andere dieren op met een
ruggengraat. Joost vertelde dat de wervel
fossiel was en dat is wel speciaal. Hij is
jammer genoeg geen geld waard! Sorry
Anna!
Mathis

Mathis doet mee aan racewedstrijden met
een pony’s. Samen met Hélène maakte hij
daar een werkstuk over. Wat heb je nodig
voor een ponyrace?
-zadel, doek, body protector, zweep,
tok
Mathis was gewonnen!
Oona

Comp ne d’un autre été
Merel deed een muziekkring over een liedje
uit de ﬁlm van Amélie Poulain.
Amelie is een hoofdrol in een ﬁlm. Er komen
mooie pianoliedjes in de ﬁlm.
Hélène en Morgane

Mehmet en ik gaven een werkwinkel voetbal.
Het was een werkwinkel voor het eerste,
tweede en derde leerjaar.
We lieten ze eerst opwarmen door ze toertjes
te laten lopen.
Dan kozen ze voor keeper of speler. Ik
trainde de keepers en Mehmet de spelers.
We leerden de spelers schieten en de keepers
reddingen maken.
Na een jdje hadden ze een beetje dorst, dus
we gaven ze water. Daarna speelden we een
wedstrijd van 20 minuten.
Eén iemand deed minder goed mee maar de
anderen deden het goed.
Het was leuk om zelf deze werkwinkel te
geven.
Aaron

Katana
Tije had een katana mee uit hout.
Een katana dat is een zwaard en oud wapen.
Hij had het zelf gemaakt met touw en hout.
Het was leek echt en het was mooi.
Het kwam van Damon Slayer
en dat is een mangaserie.
Louis

Werkwinkel XL voetbal

Kunstkring
Gloria gaf een kunstkring over Roger Raveel.
Het was heel interessant en boeiend.
Ze had kunstwerken van hem mee want haar
opa was nog drukker voor hem geweest.
Ze had er ook een goede presenta e bij
gemaakt.
Ze vertelde ook dat je zijn atelier kan
bezoeken. Ernaast is een museum waar al zijn
kunst staat.
Elias

De ﬁlm onze natuur
We gingen met de vier nesten naar cinema
De Keizer. Dat is de oudste bioscoop van
Vlaanderen. Het stond er al in 1924. We
waren heel voorzich g zijn met de stoelen.
Het was echt een toﬀe ﬁlm. Ik wist niet dat er
zoveel mooie natuur is bij ons; met al die
dieren van dichtbij geﬁlmd en bloemen die
versneld open gaan. Achteraf hebben we er
nog over gepraat in het nest.
Ik vond de vechtende hazen tof!
Ella (uit klas 6)

Deze dingen passeerden ook de revue…

Tot een volgende Ek*ster!

