
Nieuwsbrief EigenWijze Bedding Kortrijk; derde trimester 
 
De vakantie is ondertussen ingezet. We blikken terug op een zeer gevuld en 
uitdagend schooljaar , zowel voor de jongeren als voor mezelf. Ik heb nog 
steeds het gevoel dat ik, met het vorm geven van de school, het warm water 
en het wiel aan het uitvinden ben. Dit met een buikgevoel dat zegt dat we 
goed bezig zijn en met de hoop dat dit project uitbreiding kan vinden of 
andere mensen kan inspireren, zodat regulier onderwijs ook andere vormen 
kan aannemen: 
Hieronder een overzicht van enkele highlights . Nog veel meer foto’s vind je 
terug op facebook: 
https://www.facebook.com/EigenWijzeBeddingKortrijk/timeline  
Ook nog een leuk nieuwtje i.v.m een nieuwe locatie voor onze school vanaf 
september .Daarover meer op het einde van deze brief. 
En we kregen de inspectie over de vloer: ook daarover meer in deze 
nieuwsbrief 
 
 

- In de Neerbeekvallei werd in de paasvakantie van paletten en andere materialen een dierenhotel 
gebouwd door de gezinsbond. 
We beslisten om zelf ook een dierenhotel te maken voor  Leilekkerland (een samen-
moestuinproject aan de Reepkaai in Kortrijk). Dit dierenhotel kadert ook in ons project  
second life @ school, dat jongeren doet nadenken over duurzaam omgaan met grondstoffen en 
materialen.We verzamelden allerlei afbraakmaterialen en natuurmateriaal en waren 
verschillende weken bezig met de opbouw ervan. Ondertussen staat het dierenhotel op 
Leilekkerland en verscheen er een artikel met foto in het Kortrijks Handelsblad (week van 3 tot 10 
juli) 

 
 

  
  

  
 

https://www.facebook.com/EigenWijzeBeddingKortrijk/timeline
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- We gingen in Veurne naar een voordracht van Dirk Brack, jeugdschrijver, over o.a. zijn boek 
“Black”  

- Via Letsleie gingen we een huiskamer schilderen, een pedalo herstellen, hout klieven en de boot 
“Blue Velvet” van Gregoir vaarklaar maken voor “de grote Verleiedingen.” 

- Een journaliste van weekblad De Standaard kwam 2 keer op bezoek en schreef een artikel over 
onze school. 

- Strip-tekenaar Steven Vervaecke kwam aan Niels een initiatie striptekenen geven 
- We deden een duurzaamheidsspel in het kader van “second life@school over people-profit-

planet 
- We klommen in populieren en andere bomen in het park 

 
We werkten mee in permacultuurtuin”Het Voedselbos” in Nokere. We leerden er mulchen, leemtrappen 
en leemballen maken voor het bankje in de trondus. 
 

   
 
 
- Op maandag ochtend houden we  praatronde om onze weekendbelevenissen te vertellen . Telkens 

maakt iemand daar een verslag van 
- Met een groep van 30 andere thuisonderwijzers en hun kinderen bezochten we geitenboerderij 

Reiigersnest in Klemskerke. 
Van de boerin kregen we een duidelijke uitleg over de verzorging van de geiten en het maken van 
biologische geitenkaas. 

 
 
- Cindy leerde enkele leerlingen de techniek van boekplooien om een moederdagkado te maken 
 

 
 
 

Cindy is ,omwille van gezondheidsproblemen, niet langer begeleider in onze school. Dus 
ben ik weer op zoek naar iemand die deze school mee wil dragen, vorm geven en een 
bedding kan zijn voor de jongeren. 



Nieuwsbrief Eigenwijze Bedding, 3
e
 trimester 

 
 
 
- Raven wou een les gevechts-en verdedigingstechnieken geven: we leerden van hem val-technieken 

en klemmen zetten.  Julie gaf een beklijvende les over dierenwelzijn en het leed dat dieren overkomt 
in de grootschalige vleesindustrie.  Kilian organiseerde een kwis “ de slimste mens”.  Niels gaf ons 
tekenles en leerde ons stap-voor-stap dieren tekenen. Aran gaf les over Jack the Ripper en  wolven. 

 
- de lounge die we maakten is “verletst” aan Lien en staat ondertussen in haar tuin te pronken. Ze 

heeft er , naar eigen zeggen,al veel van genoten . 
 

  
 
 
 
- We hielden enkele keren vertrouwelijke gesprekjes : dit zijn gesprekjes onder 4 ogen waarbij je 

dingen vertelt die je niet zou vertellen voor de hele groep. We vertelden aan elkaar ook onze 5 
belangrijkste behoeften   

- Eind maart kreeg ik inspectie op thuisonderwijs voor Aran. Half mei ontving ik hun “rapport” met de 
mededeling dat het onderwijs niet voldoet. Ze komen nog een keer terug. 
Ik laat me daardoor niet  van de wijs brengen en doe gewoon verder zoals we bezig zijn. Hoge bomen 
vangen nu eenmaal veel wind. 

 
 
 
 
We bezochten het fort van Breendonck  in Willebroek: een plek die ons stil deed worden.  Nog diezelfde 
dag luisterden we in Antwerpen naar het verhaal van Agnes Steenssens, een vrouw die correspondeert 
met ter dood veroordeelden in Death Row in de USA en hen ook 2 keer per jaar bezoekt.  
Een getuigenis om nooit te vergeten. Het doet ons met meer mildheid kijken naar gevangenen 
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- Kevin Desmetz kwam een 4-tal keer Qi- Gong geven: de 8 stukken brokaat.  We leerden bewegen 
vanuit ons centrum naar verschillende houdingen die zorgen voor kracht en souplesse. 

 

  
 
 
 
 
- Niels  schreef een griezelverhaal en nam daarmee deel aan de wedstrijd “junior monster boek”. 

Ondertussen weten we dat hij daarmee de derde prijs verdiend heeft en een boekenpakket mag 
ontvangen. Talenten floreren !! 
Niels ging ook karikatuurtekenen bij Nesten en hij was in zijn nopjes 
 
 

 
 
 
 

- Ik gaf een introductieles over de 5 elementen aan Raven en Julie . 
         Dominique Respens kwam  aansluitend lesgeven over  9 star ki . 
 

 
 
We hebben een goeie oplossing gevonden voor bewegingslessen op momenten dat het slecht weer 
is. We kochten “just dance” aan en er is hier al heel wat afgedanst. Een complete work-out die nog 
leuk is ook. 
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- Eén van de toppers van dit trimester was de taiko-drumworkshop van Steven Cools 
(https://www.facebook.com/InnerDrum/timeline ) 
Eigenlijk zou dit in het leerstofpakket lagere school moeten zitten. Man ,man, wat daarbij 
allemaal komt kijken: links- rechts balans, ritme, inwendig tellen, stemgebruik, en hara-werk. 
Iedereen vond het geweldig dus volgend schooljaar gaan we Steven nog enkele keren uitnodigen. 
Wat we leerden kan je hier op you tube bekijken. 
https://www.youtube.com/watch?v=IxS_sYIta20  
 

 
 
 
 
 
En tot slot een leuk nieuwtje i.v.m een nieuwe locatie voor volgend schooljaar. 
We kunnen , samen met Stadsboerderij Kortrijk, gebruik maken van een leegstaande hoeve in 
Bissegem: hoeve Armengoed.  Gedurende heel deze zomer gonst het er al van activiteiten: 
https://www.facebook.com/kortbij  en vanaf 1 september (tot half oktober voorlopig) gaan wij er 
school  houden. 
Het is een leuke plek met veel mogelijkheden en het biedt toekomstperspectieven dus we zijn 
hoopvol. We moeten enkel de juiste politiekers aan onze zijde krijgen...... 
 
 
Ik wens jullie allemaal een warme zomer toe 
 
Lieve Melis, bezielster van de Eigenwijze bedding Kortrijk 
www.eigenwijzebeddingkortrijk.weebly.com  
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