






Onze KLEIne groote oorlog
Projectweken herdenking WOI

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN VOOR DE LEERKRACHT
9-20 oktober 2017
1. Titel
 Met de scholengemeenschap kozen we voor ‘Onze KLEIne groote oorlog’ als titel voor onze
projectweken, met volgende achterliggende ideeën :
o Onze = we doen allemaal mee, ook diegenen die geen beeldje kleien.
o KLEI, verwijzend naar de kleibeeldjes die de kinderen zullen maken.
o Het is een kleine oorlog, want wat kunnen wij betekenen? Maar toch ! Alle kleine
beetjes helpen.
o Het gaat over de WOI, dus de verwijzing met dubbele oo naar de Groote Oorlog is op
zijn plaats.
o Onze oorlog is een oorlog tegen de oorlog!
2. Opzet
 Gedurende een week in oktober herdenken we met AL onze leerlingen van de school de
eerste, groote, wereldoorlog…. Onze scholen worden daartoe in twee groepen ingedeeld :
Week van 9-13 oktober 2017















College
OLVP Watermolendreef
OLVP Plezantstraat
Heilige Familie Lager
Sint-Carolus
Berkenboom Ankerstraat
Eeckberger-Wegwijzer
Broederschool Driegaaien
Berkenboom Heistraat groen – deel 1
Sint-Franciscus
Berkenboom Ritsheuvel+Fontein
De Klimop
Heilig Hart – deel 1
Jonatanschool – deel 1

Week van 16-20 oktober















OLV Ten Bos
Don Bosco A+B
Berkenboom Heistraat groen - deel 2
Berkenboom Heistraat geel
Sint-Lutgart
Sint-Camillus
Hoge Geest
Jonatan – deel 2
Sint-Catharina basisschool
Sint-Catharina lagere school
Broederschool Nieuwstraat
Heilig Hart – deel 2
Berkenboom Mozaiek
Heilige Familie Kleuterschool

* De kleuterschool Pieternel heeft nog niet bepaald in welke week zij gaan deelnemen.
* Sommige scholen verdeelden hun activiteiten over de twee weken.



Activiteiten/invulling tijdens deze projectweken :
o Iedere school bepaalt dit autonoom.
o Minimum:
1. Kleibeeldjes maken (zie verder) :
 Deelname van de lln 4-5-6 aan het kleibeeldproject CWRM dat in de
Sint-Jan De Doperkerk (Sint-Jansplein) te Sint-Niklaas plaatsvindt.
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Alle andere kinderen krijgen ook de gelegenheid om een
(klei)beeldje te maken, in de eigen school. De school kan hier verder
rond werken en kan bijv. deze kunstwerkjes tentoon stellen.
2. Promotie van de financiële actie (zie ook verder) :
 Hierbij steunen we én het kunstproject én een project t.v.v. kinderen
in oorlogssituaties (www.centreforchildren.be ).
 Elke leerling die het project sponsort doet dit door €5 te doneren, in
ruil krijgt men een pasje met uitleg en een dogtag.
3. Per leerjaar/klas één activiteit in het teken van deze herdenking gedurende
deze projectweek.
 Elke klas of elk leerjaar bepaalt zelf, in samenspraak met de school,
welke activiteiten men hier plant. Dit kunnen er meerdere per week
zijn.
3. CWRM
 Wat is CWRM?
o CWRM staat voor ‘Coming world, remember me’. Een titel die voor zich spreekt.
o Vanaf 2014 zijn duizenden mensen in heel Vlaanderen bezig om een kleibeeldje, naar
een ontwerp van Koen Vanmechelen te maken. Elke beeldje staat symbool voor één
van de 600.000 oorlogsslachtoffers op Belgische bodem. Vanaf maart 2018 zullen
deze beeldjes in Zillebeke (West-Vlaanderen) tentoongesteld worden.
 Wil je meer info over dit project : www.cwrm.be
o Wij willen met onze scholengemeenschap 4000 van deze beeldjes maken, samen
met de leerlingen van L4-5-6.
 Voor de specifieke regeling : www.sgsnbao.be > werking > werkgroepen >
communicatie > algemeen
 Praktisch?
o We proberen zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met eigen vervoer naar de SintJan De Doperkerk te Sint-Niklaas te komen. De afspraken hierover worden op school
gemaakt.
o Daar ter plaatse is er een doorschuif voorzien, bijvoorbeeld :

klei
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E

tentoonstelling
voormiddag
Groep B
Groep C
Groep A
namiddag
Groep E
Groep D

film
Groep C
Groep A
Groep B
/
/

o
o





Er zitten telkens tussen de 50 en de 70 lln in één groep.
Gelieve zelf drank en een eventuele versnapering voor de lln en de lkr mee te
brengen! Dit is ter plekke niet voorzien.
Over de tentoonstelling :
o Het gaat hier over een zgn. actieve tentoonstelling. Onder leiding van een gids
worden 5 uit vergrote foto’s van Sint-Niklazenaren tijdens WOI bekeken. Daarbij
hoort :
 een stukje achtergrondgeschiedenis
 wat zien we precies op de foto?
 een getuigenis
 een opdracht voor de lln
Over de film :
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De kinderen bekijken een deel van een feuilleton over een 14-jarige jongen die naar
de oorlog vertrekt en leven ons in in zijn situatie.
o Deze film zal beschikbaar zijn op de website, zodat je met de klas, indien gewenst,
verder kan kijken.
Over het busvervoer :
o De meeste scholen komen te voet of met de fiets, maar sommige komen met de bus,
volgens onderstaande regeling :
 11/10 Eeckberger, vertrek 8.00u
 12/10 Sifrawa, vertrek 8.15u
 12/10 Ritsheuvel, vertrek 12.45u
 13/10 Klimop, vertrek 08.00u
 16/10 Hoge Geest, vertrek 08.00u
 18/10 OLV Ten Bos, vertrek 08.00u
 19/10 Sint-Catharina, 08.15u
 19/10 Sint-Catharina, 12.30u

4. De financiële actie
 Principe :
o Alle kinderen krijgen de kans om het project te sponsoren.
o Per sponsorbedrag van €5 wordt er door een leerling van L4-5-6 een beeldje
gemaakt.
o De sponsors krijgen in ruil hiervoor een boekje + een dog tag.
 Doel :
o Hierbij steunen we het kunstproject van CWRM (www.cwrm.be) maar ook een
project t.v.v. kinderen in oorlogssituaties (www.centreforchildren.be).
 We rekenen op jullie om de leerlingen tot maximale participatie aan deze actie aan te
sporen. Zo kunnen we met de hele scholengemeenschap aan onze doelstellingen tegemoet
komen.
5. De eigen activiteiten van de school
 Deze planning is volledig in eigen handen van de school (zie boven).
o Scholen die graag nog een activiteit plannen, kunnen nog steeds de portfolio op onze
website raadplegen : www.sgsnbao.be > werking > werkgroepen > communicatie >
portfolio.
o Eén activiteit loopt ook in de herfstvakantie nog door :
 Het herfstatelier in de Salons, thema ‘Loopgraven in WOI’.
 Zie ook portfolio, fiche 1 (museumles).
 Meer info? Mail naar christel.vanmarcke@sint-niklaas.be
 Je mag ons gerust naderhand enkele sfeerfoto’s doormailen :
kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be
6. Theater Zuidervis
 De leerlingen van K3 + L1-2-3 konden intekenen voor een voorstelling van Theater Zuidervis,
met als thema’s : WOI, vluchten, je ouders moeten missen, dood, opnieuw starten,…
o Voor de specifieke regeling : www.sgsnbao.be > werking > werkgroepen >
communicatie > algemeen
 Deze voorstelling kan ook nog op de eigen school geboekt worden, ook buiten de
projectweken.
o Mail hiertoe naar : theaterzuidervis@skynet.be
7. Communicatie
 We voorzien twee brieven voor de ouders :
o Een brief met algemene uitleg
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Een pictobrief
 Op deze laatste staan ook de strookjes voor de sponsoring.
Beide brieven vind je hier : www.sgsnbao.be > werking > werkgroepen > communicatie >
algemeen
o De school voorziet zelf in het afdrukken er van.
o Deze brief wordt ten laatste in de week van 25 september meegegeven aan de
ouders, waarvoor dank.
o Kinderen die het sponsorstrookje binnenbrengen, krijgen zo snel mogelijk het boekje
+ de dog tag. Dit zal ten laatste begin november overhandigd worden.

8. Achtergrondinfo :
 Karrewiet heeft over dit project een filmpje gemaakt :
o https://www.ketnet.be/karrewiet/11-november-2014-beeldjes-voor-de-oorlog
 Maar ook op de website van CWRM staat een promofilm die meer dan de moeite loont om
te bekijken. Wellicht is het ook interessant om deze film op de eigen schoolwebsite of op je
klasblog te vermelden :
o http://www.cwrm.be/nl/official-trailer

8. Vragen en inlichtingen?
 Alle vragen : kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be

Hartelijk dank!
Namens de wg communicatie van de scholengemeenschap

Enkele sfeerbeelden van het maken van de kleibeeldjes het atelier in Nieuwpoort :
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