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Fort Napoleon 

door Lionel, Ediz, Eva en Maëlle 

 





Atlantik Wall 

door Emilia, Charlotte, Elise en Clarisse 

We zijn naar Atlantik Wall in Raversijde gegaan. Daar zagen we het huis van prins Karel 
Theodoor Hendrik Anton Meinard (°1903 - +1983). Hij is de tweede zoon van Albert I en 
Elisabeth in Beieren. Hij wordt ook wel Graaf van Vlaanderen genoemd. Maar dat was niet 
het enige wat we zagen. 

We zagen veel kanonnen en zo van die wapens. Er waren ook veel overgebleven bunkers 
met camouflagenetten te zien. Door die bunkers zagen we het geweldige strand van wel 
5000 km lang. De soldaten moesten zich toch verdedigen? Daarvoor gebruikten ze 
tunnels. 

De gebieden waren door de Duitsers bezet. Ze gebruikten versperringen, mijnenvelden en 
raketwapens om ons af te schrikken. Ze zijn uiteindelijk verjaagd door de geallieerden. 
Maar jammer genoeg waren er nog mijnen waardoor er nog veel mensen stierven. Daarvoor 
hebben we nu … heldenratten! De ratten maken de mijn onschadelijk. 

Zo, nu weet je hoe het ging. 





Kunst in Nieuwpoort 

door Naël, Maxence, Nathan en José 





Natuurgebied de Ijzermonding 

door Albane, Eleonore, Antoine en Leonardo 

Op zeeklassen zijn we (het 4de en het 3de leerjaar) naar de Ijzermonding in Nieuwpoort 
gegaan. Daar gingen we naar een gids luisteren over alles wat er in de Ijzermonding was. 

Er was eb, dat is laag water. Er was vloed, dat is hoog water. De Ijzermonding is een 
natuurpark dus zijn er veel dieren zoals vogels, vissen, insecten, en schelpen.  

  

 

Eén van de vogels is de wulp. Een wulp is een beetje groot, 
heeft een snavel van 6 tot 9 cm lang en is heel herkenbaar 
aan zijn donkerbruine vlekken op zijn lichaam. 

  

  

 

  

 

  

        Een andere vogel is de bergeend. Dat is een 
 eendachtige watervogel die qua formaat tussen een 
 gans en een eend zit. Je herkent hem aan zijn kop en 
 aan zijn hals. Die zijn zwart en zijn veren zijn wit met 
 hier en daar een paar zwarte strepen. 
  

  

 

 

We hebben ook geleerd hoe de mensen het binnenland beschermen. Daarvoor gebruiken ze 
dijken die het zout water tegenhouden. In de Ijzermonding zijn er slikken en schorren. Als 
het eb is, dan zijn de slikken en de schorren niet onder water. Als het vloed is, dan staan 
alleen de slikken onder water. De maan zorgt ervoor dat de schorren ook onder water zijn 
wanneer het volle maan is. 
 





Historische gebouwen in Nieuwpoort 

door Raphaël, Santino, Harold en Arthur 

In Nieuwpoort zijn er veel historische gebouwen. Eén daarvan is de Stadshalle. 
Dit gebouw staat op het marktplein in Nieuwpoort. Het werd gebouwd in de 
13de eeuw. Het werd gebruikt als boter- en eiermarkt. 

De Stadshalle werd gebouwd in de Gotische stijl. Tijdens verschillende oorlogen 
met onder andere de Spanjaarden en de Nederlanders werd het gebouw 
verwoest. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het vernield. Het werd 
heropgebouwd in 1920. 

De Stadshalle wordt nu gebruikt als museum. 

 

Een ander gebouw dat je zeker moet gezien hebben is de Onze-Lieve-

Vrouwekerk in het centrum van Nieuwpoort. De kerk werd in de 12de eeuw 
gebouwd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk verwoest. Pas in 1922 bouwden 
ze de kerk weer op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog brandde de kerk af.  In 
1952 bouwt men dan eindelijk ook de vrijstaande neogotische toren waar nu de 
beiaard hangt. De 67 klokken van de beiaard kan je nu nog steeds in de stad 
horen. 

 

Een derde bezienswaardigheid is het stadhuis. Dit is gebouwd in de neo-
renaissancestijl in 1922. Boven de ingang kan je het vroegere wapenschild zien: 
een afbeelding van een ploegende boer en een visser met een anker. Bovenaan 
staan de woorden ‘Novus Portus’. Dit is het Latijn voor Nieuwpoort. 



 

  Klaar voor de . . . start ! 



Het leven van Jeanne Panne 

door Charles, Martin, Manon en Aurelie-Anne 

Jeanne Panne was een vrouw die in Nieuwpoort leefde. De 
mensen dachten dat ze een heks was omdat ze geboortevlekken 
had. Ze kon de toekomst voorspellen en had bovennatuurlijke 
krachten. 

 

Ook haar vader was een tovenaar of heks. Hij is gestorven op 
de brandstapel. 

 

Jeanne Panne was de vrouw van een bakker en had elf kinderen. 
Tien van de elf kinderen zijn gestorven terwijl ze nog in leven 
was. 

 

Ze stierf in 1650 op de brandstapel omdat de mensen dachten 
dat ze twee mensen had laten sterven. 

 





Natuurelementen aan de kust 

(ontstaan duinen, eb, vloed en springtij, planten in de duinen) 

door Amaury, Noah, Henri en Santiago 

De duinen langs de Belgische kust maken deel uit van een strook 
die loopt van Noord-Frankrijk, via België, Nederland en de Duitse 
wadden tot in Denemarken. Duinen zijn heuvels met fijn zand 
langs de Belgische kust. Bij elke golf neemt de zee een beetje 
zand mee naar het strand, laat het daar achter en zo ontstaat er 
een heuvel. 
  

De planten in de duinen hebben lange en diepe wortelstokken. Zo 
waaien ze niet weg. Duinen beschermen ons tegen overstromingen. 
In de duinen leven konijnen, vossen en zelfs reeën. 
  

Een paar dagen na volle maan of nieuwe maan is het springtij. Dan 
is het hoogwater hoger en het laagwater lager dan normaal. Dat 
komt doordat de aantrekkingskracht van de zon dan versterkend 
werkt op die van de maan. 
  

Per dag is het twee keer eb en twee keer vloed. Bij vloed is het 
water hoog en direct bij de duinen. Eb betekent dat het water 
laag staat en verder weg is. Het strand is dus groter als het eb is 
en kleiner als het vloed is. De maan trekt het water op aarde naar 
zich toe. Daardoor ontstaat er vloed. De aarde draait rond, 
waardoor de maan steeds een ander stuk naar zich toetrekt. Als 
het water niet wordt aangetrokken door de maan wordt het eb. 
 



    

  Mooi, die liefde | 



Natuurelementen aan de kust  
(schelpdieren) 

door Diego, Erard, Victor en Théodore 

Schelpen en schelpdieren komen op het strand door de golven. De golven 
nemen ze mee en zetten ze af op het strand. 

Sommige schelpen zijn wel duizend jaar oud. 

Wanneer de schelpen dicht zijn, weten we dat de dieren er nog in zitten en 
dat de dieren nog jong zijn. 

Er zijn drie soorten schelpdieren: de slakken, de inktvissen en de 
tweekleppigen. 

Bij de slakken is het huisje hun skelet en het beschermt hen tegen de 
vijand. De wulk is een soort slak. 

Een tweede groep schelpdieren zijn de tweekleppigen. Ze zijn soms: 
- bruinzwart bv. de mossel 
- groot en ruw bv. de oester 

- lang en smal bv. het mesheft, de zwaardschede 

Een derde groep zijn de weekdieren bv. de inktvissen. Zij bestaan uit een 
kop en tentakels. Ze spuiten inkt als bescherming tegen hun natuurlijke 
vijanden. 

 



Spelen op het strand 



Natuurelementen aan de kust 

(leven in de Noordzee) 

door Carl, John, Melvil en Barthélémy 

De Noordzee is de zee die naast België ligt. Als je een duik neemt in de 
Noordzee, lijkt die best smerig. Het water is bruinig. Toch is de Noordzee 
eigenlijk heel schoon, zeker als je hem vergelijkt met de Middellandse Zee. 
In de Noordzee is veel leven zoals zoogdiertjes, vissen en planten. 
  

Er leven wel een paar 100 soorten vissen in de Noordzee. Grote, dikke, 
kleine en dunne vissen .. je ziet ze allemaal . 
  

In de zee is het een kwestie van eten of gegeten worden. Overal zwemmen 
of lopen lekkere hapjes rond, maar het gevaar loert ook overal! 
  

In de Noordzee is het water soms zo ondiep dat de zon tot de bodem van de 
zee schijnt. Waar zonlicht komt kunnen planten groeien! Daarom groeien er 
in de Noordzee veel algjes en plantjes in vergelijking met andere zeeën. 
Deze plantjes (fytoplankton) worden gegeten door plantenetende dieren op 
de bodem, 
(zoals wormen en schelpdieren). Ook kleine beestjes die rondzweven in het 
water (zoöplankton) eten planten. Deze kleine dieren worden vervolgens 
gegeten door grotere dieren (zoals vissen) en die, op hun beurt, weer door 
nog grotere (zoals hondshaaien).   
  

Dode planten, dode dieren en poep zijn voedsel voor de opruimers in de zee 
die alles weer afbreken tot voedingsstoffen voor planten: de bacteriën. Dit 
eten en gegeten worden heet een voedselketen. 



 Blije gezichtjes :-) 



Monument Albert I + gedenkzuil 

door Pauline, Valentina, Thomas en Sam 

Het Koning Albertmonument is een beschermd oorlogsmonument. Het 
staat op de rechteroever van de IJzer net buiten de stad Nieuwpoort, 
bij het sluizencomplex de Ganzepoot. 

Het monument werd in 1938 gemaakt ter ere van Koning Albert I en de 
Belgische soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Het monument werd 
ontworpen door Julien De Ridder. 

Op het plein vóór het Albertmonument is een monument voor de 
Engelse troepen opgetrokken. Het bestaat uit een gedenkzuil. Op de 
gedenkzuil staan de namen van 566 Britse officieren en soldaten die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven aan de kust 
sneuvelden. 

Ter gelegenheid van de herdenking van de Groote Oorlog werd onder 
het monument een bezoekerscentrum gebouwd: het museum Westfront 
Nieuwpoort. Hier kan je naar tentoonstellingen over de 
onderwaterzetting komen kijken. 

 



 



Sluizencomplex de Ganzenpoot 

door Chloé, Pierre, Rodrigue en Pommelien 

Sluizencomplex de Ganzenpoot verbindt de kanalen en de zee via de 
Ijzermonding. Er zijn 6 sluizen die zorgen voor de afwatering van de polders: 
de Veurnesluis, het Veurne-Ambachtverlaat, het Nieuw Bedelf, de 
Gravensluis, het Springverlaat en de Iepersluis. 
  

De sluizen worden gebruikt om het waterpeil van de kanalen te regelen en 
voor de afwatering van de Polders. Hierdoor is er in de Polders veel 
vruchtbare grond. 
  

Het sluizencomplex bevindt zich aan de rechteroever van de Ijzer te 
Nieuwpoort. Als je een luchtfoto neemt, krijg je de vorm van een ganzenpoot 
te zien. Zo komt het sluizencomplex aan zijn naam. 
  

De Ganzenpoot speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Van hieruit werd de Ijzervlakte onder water gezet. Daarom kon het Duitse 
leger hun aanval niet verder zetten. 
 



Sam
en onderweg  


