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hall Technics
Gezond klimaat in huis,
met kennis van zaken in ventilatie

Uw woning of kantoor
gekoeld en verwarmd
met slechts 1 systeem !

hall in 1
Alle technieken
Stil, onzichtbaar en lekker warm:
uw warmtepomp!
PS: lage energiekost
Zonnepanelen: ook
uw spaargeld wordt
er beter van !
Uw contactpersoon voor een gratis offerte: Erik Keppens
Vlaamse Kaai 89 Antwerpen - tel 03/247.89.12 – gsm 0472/32.26.43
www.brabotechnics.be - erik.keppens@braboimmo.be
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Abonnees

De Queeste is het berichtenblad van de Steinerschool Antwerpen,
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen.
De redactieraad van deze Queeste was samengesteld uit:
Annemie Morbee,Annemie Pfeiffer, Lut Van Daele en Inge Wynants
Lay-out: Thoth

Een abonnement op DQ kost 25 euro
per jaar (vier edities, inclusief verzendingskosten). Overschrijven op
rekeningnummer 001-0786770-79
van vzw Driesprong met vermelding:
Abonnement DQ + naam

De keuze van de artikels gebeurt vanuit de relatieve autonomie van de redactieraad.
Meningen of standpunten die verkondigd worden in de bijdragen lopen niet noodzakelijk parallel met de visie van het schoolbestuur, het pedagogisch college of de
redactie zelf, maar blijven voor rekening van de auteur.

Ei k w i j t ?

Werkten extra mee aan dit nummer:
Marc Steckelbruck, Koen De Ceuleneer, Marie De Schutter, Anneleen Schrevens,
Inne, Sarah, Koen Mees, juf Titia, juf Marlies, juf Lies, Nathan, Wilbert Lambrechts,
Shana, Lien, juf Jorijn, juf Aggeth, Jolien, Lien, Zoë, Lieve Bruggeman, Lauren, Louise,
Petra Van Rompaey, Eva Jacobs, Ingrid Van der Heyden.

Wie zijn ei kwijt wil, maar hiervoor
geen plek vindt, kan wellicht in
De Queeste terecht.
Gedachten, gedichten, ideeën,
overwegingen ... van leerkrachten,
ouders én kinderen.
Mailen naar Annemie Morbee:
annemie@deformulering.be
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Slaapklasje volkstraat

Boeee

Er was
eens ...

Cheese

Joehoe

Slaapwel
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Peuterklas Transvaalstraat

HANDBOEKBINDERIJ

SpeelGoed
KRONENBURGSTRAAT 8-10
2000 ANTWERPEN
03/290 87 81

Toon Van Camp
Adres Diercxsensstraat 39
2018 Antwerpen
België
tel

+32 (0)3 237 46 68

GSM +32 (0)473 31 46 96
email toonvancamp@hotmail.com
blog

http://bookworksinprogress.blogspot.com

Een greep uit onze merken:
Haba, Djeco, Caran d’Ache, 4M, Vilac, Brio, Corolle, Plan Toys, Steiff, Sigikids,
Clavis, Castermans, Gallimard Jeunesse, Usborne, Lamazze, Rubbabu …
en zoveel meer.

www.boekbinderij-vancamp.be

BVBA BIOgroup BE
Handel in BIO-logische

groenten en fruit.

Levering aan winkels,markten,scholen,enz.
Eikenstraat 199
2840 Reet (Rumst) (( Antwerpen))

STEEDS WELKOM !!!
Info@BIOgroup.BE
WWW.BIOgroup.BE
Tel 003232945386
Fax 003232945387
BIOLOGISCHE SLAGER IN ONS MAGAZIJN.
ELKE ZATERDAG VAN 14.00 - 17.00 uur

een pareltje uit de middeleeuwse literatuur
Voormalig Hibernia-lerares Rika Heymans gebruikte de ENEASROMAN van
Hendrik van Veldeke in haar lessen literatuur in de 10de klas.
Vanuit de werkvertaling die zij toen had gemaakt, is nu een prachtige
publicatie ontstaan, waarin de stichting van Rome op een oorspronkelijke
manier wordt verteld, verweven met een ontzettend mooi liefdesverhaal.
Het hoogtepunt van de roman is de beschrijving van hoe Eneas en Livinia
de beproevingen van de beheerste maar evenzeer ontredderende minne
doorstaan. Wat dat betreft, concurreert deze roman met gelijk welke
erudiete theoretische studie!

ISBN 978 90 77611 15 9

24,90 euro
+ verzendingskosten

in de boekhandel of rechtstreeks via info@via-libra.be
vzw Via Libra, Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen
www.via-libra.be
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Wondere Pluim
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Wondere Pluim

Er waren eens twee dieren.
Een paard en een konijn.
Ze hadden het te warm.
Ze konden er niks aan doen.
Ze zweetten zich dood.
Ze wilden uit de stal.
Merel Kegel
7 jaar
Steinerschool
Een initiatief van lezende ouders
in samenwerking met De Veerman vzw
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Pinksterfeest Kleuters Volkstraat
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Palmpasenfeest Transvaalstraat

Muziek in de derde klas

b o e k h a n d e l
a n t r o p o s o f i e
s p i r i t u a l i t e i t
l e v e n s v r a g e n
l i t e r a t u u r
kinder- en jeugd boeken

post- en wenskaarten

p a p i e r w a r e n
t e k e n m a t e r i a a l
m i n e r a l e n

G i t s c h o t e l l e i 18 8

214 0 B o r g e r h o u t

van dinsdag tot en met zaterdag
+ 3 2 / 3 23 7 9 7 6 5
16

van 10 tot 18 uur

boeken.dekleinepr ins@gmail.com
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Aardrijkskunde in de vijfde klas

Beschrijf een streek in België alsof je een gids bent die de klas meeneemt op een tocht.
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Beelden uit de plantkunde

19

“Iedereen draagt zijn steentje bij”
Vertel iets over het beroep van een van je ouders en waarom ze iets nuttigs doen
om een goede, mooie en juiste samenleving op te bouwen.
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“Iedereen draagt zijn steentje bij”
Vertel iets over het beroep van een van je ouders en waarom ze iets nuttigs
doen om een goede, mooie en juiste samenleving op te bouwen.

21

Vormtekenen in de tweede klas
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Buitendag

23

Bouwperiode derde klas

DE BROODDOOS
belegde broodjes enzo.

Scheldestraat 68
2000 Antwerpen

Apotheek Sollie
Kasteelpleinstraat 24
2000 Antwerpen

Open van maandag t/m vrijdag
9.00 – 18.30
www.apsollie.be

open maandag tot vrijdag
van 7u30 tot 17u
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Eerste klas - Kesselse hei
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Vierde klas Hoge Rielen

Extramuros zevende klas

GRAMMA CONSULTANCY
GRAMMA deSiGN
GRAMMA iMPLeMeNTATiON
GRAMMA COMMUNiCATiON

CORPORATe ideNTiTY
MATTeRS

elk bedrijf heeft een uniek verhaal, een
aparte geschiedenis, een eigen identiteit.

GRAMMA helpt u om die typische eigen
schappen – die net het verschil kunnen
maken met uw concurrenten – haarscherp
te definiëren en concreet vorm te geven.
Van strategisch advies tot grafische
vormgeving, van communicatieplan tot
projectmanagement, we begeleiden u
bij iedere stap.
Zodat het straks voor iedereen – klanten,
medewerkers en andere stakeholders –
meteen duidelijk wordt waar uw bedrijf
voor staat.

ONe GOAL. MULTiPLe STRATeGieS.

www.gramma.be
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Achtste klas Ardennen

30

Landmeten tiende klas

31

Eindreis twaalfde klas

Vulcano
Palermo
Taormina
Monreale

Sicilië

Segesta
Agrigento

de Etna

Selinunte
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Mindmap Queeste

Lieve lezer,
Dit was mijn laatste Queeste.
Voor mijn opvolger(s) heb ik een schemaatje gemaakt dat ze gerust mogen weggooien.

Geuzenstraat 19, 2000 Antwerpen, België
Tel: + 32 (0)3 216 99 28 Fax: + 32 (0)3 238 16 38
info@proarte.be www.proarte.be

Ik wens ze even veel plezier als ik heb gehad met de afgelopen Queestes.
Annemie

Klassieke snaarinstrumenten
Gereedschappen voor
instrumentenbouw
Exclusieve koffers
voor instrumenten

Atelier voor nieuwbouw
en restauratie
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Sociale stage elfde klas
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Tekenen aan de Schelde: zevende en elfde klas
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Hoe herstel ik mijn fiets? Zevende klas
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Kunstvakken: zevende klas

Kunstvakken: Jaarwerken achtste klas

vilten

perspectieftekenen
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Kunstvakken: Jaarwerken achtste klas
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Kunstvakken: Jaarwerken achtste klas
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Kunstvakken: negende klas
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Kunstvakken: tiende klas

45

Kunstvakken: elfde klas

Kunstvakken: twaalfde klas

Sluierschilderen

Architectuur
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Eindwerkpresentaties twaalfde klas

Eindwerkpresentaties twaalfde klas

Shana: Iedereen anders: een tijdschrift voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis
Lien: Verwarring is het begin: de mens achter hiv/aids
Zoë: Van kroeg tot concertzaal: over tango
Jolien: De grondwet van België
Louise: Een weg naar Hadewijch
Thamy: Beeldige sprookjes: over het hoe, waar en waarom
Florin: Alles voor de geneeskunde of geneeskunst?: over de geschiedenis en ethische kwesties van de geneeskunde
Elien: Gezonde voeding, gezond lichaam
Michaël: Onderweg: een muzikale reis
Timur: Het oude en nieuwe Europa: een bespreking van volkszielen
Nathan: De ontvlambare magie van de sport: sport literair bekeken

Lien
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Zoë

Jolien

Louise

Thamy

Florin

Elien

Michaël

Sander

Timur

Nathan

Shana
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Toneel: achtste klas: 'The lord, the lady and the Butler'
naar J.M. Barrie in een bewerking van Guy Steegmans
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Toneel: Eindtoneel twaalfde klas. De Revisor van Nikolaj Gogol
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wetenschappen: negende klas

wetenschappen: tiende klas

Driehoeksmeetkunde

Stelling van Euclides

Tweedegraadsfuncties

Stelling omtrekshoek
en middelpuntshoek
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wetenschappen: elfde klas

wetenschappen: twaalfde klas

De harmonische trilling

Bolle lens

Holle spiegels
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wetenschappen: twaalfde klas
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wetenschappen: twaalfde klas
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Oud-leerlingen

Naam: Bram Denkens
Afgestudeerd in 2009
Studies: 3e Bachelor Burgerlijk Ingenieur - Architect
(UGent)
Interieurbeeld van een turnzaal voor een fictieve Freinetschool te Gent.
De turnzaal ligt verdiept tov het maaiveld en wordt zo
dubbelhoog. Betreden kan vanop het maaiveld (via het
balkon rechterzijde) of vanuit de school zelf (niet zichtbaar
op beeld).
Dit ontwerp was de eindopdracht van de 2e bachelor voor
het hoofdvak Architectuur Ontwerp.

Oud-leerlingen

Naam: Eline Ros
Afgestudeerd in 2009
Studies: 3de professionele bachelor Fotografie KDG-Hogeschool, A'pen-linkeroever
"Aspecten van de stad fotograferen" was de allereerste opdracht die mijn mede fotografiestudenten en ik kregen toen
we aan onze nieuwe studierichting begonnen.
De 10 beste foto's kwamen in de gang van de school te hangen en ik wou héél graag dat mijn foto daarbij zou zijn.
In de grote vakantie was ik al op de hoogte gebracht dat dit
onze eerste opdracht zou worden en ik ging overal op zoek
naar een beeld dat ik hiervoor zou kunnen indienen.
Maar het was uiteindelijk op een regenachtige dag, vlak voor
onze deadline, dat ik deze foto (niet zo ver van de steinerschool) nam.
De leerkracht was zeer onder de indruk en ja hoor, hij hing op
een mooi plekje in de gang. Een moment dat ik niet snel zal
vergeten.

Naam: Arno Van Baelen
Afgestudeerd in 2010
Studies: Tweede Bachelor product design MAD-faculty Genk

Naam: Liesbeth De Feyter
Afgestudeerd in 2008
Studies: Master illustratie-beeldverhaal aan Sint Lukas Brussel

Opdracht voor Creative technologies: ontwerp een futuristische robot door gebruik te maken van creatieve technieken.

Mijn Masterproject is een verhaal over Donker.
Elke avond creëert hij voor iedereen een aangepaste duisternis, heel secuur. Maar veel mensen voelen zich niet veilig in
zijn buurt, waardoor hij zich alleen voelt. Op een avond bij het
ontbijt is hij al wat gevoeliger, veel zin in de nacht is er niet .. hij
wil Donker niet meer zijn. Daarom gaat hij op onderzoek naar
het licht, en hoe hij van zijn schaduw af kan geraken. Maar dat
is moeilijk, want overal waar hij gaat, gaat de nacht.
Het is een prentenboek, maar niet bewust gericht op een
publiek. De thematiek en vorm van boek (prentenboek) spreekt
kinderen wel goed aan, maar de teksten zijn soms wat te
moeilijk voor hen, en de sfeer van het boek misschien wat
donker (hoewel kinderen tegen 'engere' dingen kunnen dan
veel volwassenen denken).

60

61

Organigram

Steinerschool Antwerpen
oRGaNIGRam

LEERLINGEN
BASISSCHOOL

MIDDELBARE SCHOOL

Pedagogisch College

Pedagogisch College

Beleidscollege

Beleidscollege

KLEDING MET AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU

Directeur

Directeur

Wij bieden u een uniek assortiment van natuur- en mensvriendelijke kleding.
Voor baby’s kinderen en volwassenen.
SPEELGOED,

Directieoverleg

Het speelgoed dat wij aanbieden is met zorg uitgekozen, zowel qua, materiaal, vorm en
kleur
BOEKEN

Mandaatgroepen
Communicatie / Financiën / Patrimonium

Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

Secretariaat / Preventieadviseur / Onderhoud

PaRTICIPaTIEoRGaNEN: Ouderraad en Leerlingenraad
PaRTNERS: Scholengemeenschap Basis / Scholengemeenschap Secundair / Begeleidingsdienst vzw Federatie
Steinerscholen Vlaanderen / vzw De Driesprong: eigenaar en erfpachtgever gebouw, schenkingen
62

karton boekjes voor de allerkleinsten, de mooiste prentenboeken , boeken voor
beginnende lezers en boeken rond opvoeding.
SCHOOL- EN KNUTSELGRIEF VAN MERCURIUS , verf, potloden, krijtjes, papier,
kaartjes en nog veel meer.
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MACHINALE AFWERKING

PLASTIFICATIE TOT A0 OPKLEVEN INBINDEN COMMUNIE KAARTEN
SCAN
VISITEKAARTEN
KERSTKAARTEN GROOTFORMAAT
KLEURKOPIE
BOREN
BROCHERENNIETEN PUZZEL VINYL STICKERS FAX-SERVICE WENSKAARTEN BUTTONS KLEEF
GROOT FORMAAT PROFESSIONEEL AFWERKING LETTERS
PLAN T-SHIRT BEDRUKKING
INBLIKKEN

ZETWERK

GEBOORTEKAARTEN RILLEN DOORSCHRIJFSETS
MOKKEN SCANNEN

PLOT BANNERS LIJMEN
BIEGEN KOPIE SRA3

MEER DAN 25 JAAR ERVARING AUTOMATISCH SCANNEN

SNIJDEN PLACEMATS MAILINGS PERSOONLIJK ADVIES

DOORLOPENDE KAFT OPMAAT
PUZZEL PRODUCTIE

KWALITEIT

REPRODUCTIES

BROCHURES PAPIER PERFORATIE HUISSTIJL

ASSORTIMENT
VANAF 1 STUK

DRUKWERK OMSLAGEN

AFGERONDE HOEKEN
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