
Beste lezers, 
 
Het einde van het schooljaar is heel nabij.   
 
 
Dank aan jullie - kinderen - we werkten, speelden, leerden, leefden. 

Dank aan jullie - ouders - die de school het vertrouwen geven om met jullie                    

kinderen op weg te gaan. 

Dank aan alle collega’s, we willen van deze  school -  jullie school - een                

goede en warme school maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie ! 
 
 
 
Juf Saartje 
directeur 

Schoolbelangske 
JUNI 2018 

Kalender 

Vrijdag 29.06.’18 

12.15 uur:                            

        begin grote vakantie 

 

 Maandag 03.09.’18 

Eerste schooldag 

Maandag 10.09.’18 

Ouderavond                              

           Bovenbouw 

Dinsdag 11.09.’18 

Ouderavond                             

            Onderbouw 

Maandag 17.09.’18 

Ouderavond                       

          Kleuteronderwijs 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be 

Aan de zesdeklassers : 

Er zijn er die zeggen: 

aan alles komt een eind. 

Dat klinkt dan wat triest, 

alsof je iets verliest. 

Maar na elk einde 

komt er weer een nieuw begin. 

Als na een punt aan een zin: 

het verhaal gaat voort, 

wordt zelfs langer en mooier. 

Zoals dat hoort. 

Ja, schrijf nu maar! 

Je hebt het hier geleerd. 

Je mag trots zijn, 

je bent nu klaar. 

Voor het grotere verhaal. 

In je eigen taal. 

Aan de 5-jarige kleuters 

Je kwam hier aan 

op kleine voetjes, 

met bange stapjes, 

deed heel veel magjes, 

maar ook wel moetjes, 

maakte af en toe 

zelfs grapjes ... 

Je leerde veel, 

speelde fijn, 

kon zo leuk 

nieuwsgierig zijn. 

Nu mag je verder ... 

naar …                                                    

het eerste leerjaar ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dankjewel, juf Nadine ! 

 

1, 2, 3, 4 

hup naar achter, hup naar voor 

1, 2, 3, 4 

even rust en dan weer door 

1, 2, 3, 4  

links en rechts en spreid en sluit 

1, 2, 3, 4 

adem in en adem uit  

 

Rennen, vliegen, hollen, stilstaan 

 

Spierpijn, kramp, adem tekort 

 

 

Juf Nadine, je hebt onze kinderen jarenlang 

aangemoedigd om te bewegen.   

 

Meedoen is belangrijker dan winnen. 

Je inzetten is belangrijker dan  

een prachtig resultaat leveren. 

Dit waren jouw motto’s! 

We vergeten ze niet! 

 

Hetgeen je nu nog staat te doen, 

Is genieten van je welverdiende pensioen ! 

 

Dankjewel ouderraad ! 

De ouderraad heeft voor enkele leuke            

dingen voor onze kinderen gezorgd : 

 Een ritje op de kermis voor de kleuters 

 Water en een appel voor de leerlingen 

tijdens de veldloop 

 Drankfonteintjes in de bovenbouw en 

de onderbouw, 

 Een culturele voorstelling voor de hele 

basisschool, 

 Fijne attenties als afscheid voor de 

leerlingen van het zesde leerjaar, 

 Een boekentashoes voor de leerlingen 

van de lagere school, 

 Een fluohesje voor de nieuwe                     

kleutertjes, 

 Buitenklokken voor de 3 speelplaatsen 

Kleine en grote nieuwsjes 

Afbraak Den Opper—Bouw nieuwe opvang 

‘Het Noppertje’ 

Nu is het echt zover!  Het sein is gegeven, in 

de zomer van 2018 zal Den Opper afgebro-

ken worden.  Wij hopen alvast dat septem-

ber 2019 een start zal zijn in een nieuwe 

eetzaal!  De kinderen zullen het volgende 

schooljaar eten in de klas ! 



 

 

 

De hele basisschool heeft in het derde trimester heel wat  activiteiten ondernomen  

Het was fantastisch!. 

 Ieder jaar gaat het derde leerjaar op natuurklassen.  ‘3 dagen lang de natuur ontdekken.’     

Dit schooljaar werden de openluchtklassen in het derde trimester gepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele voorbije activiteiten 

Cultuur is beleven ! 

Natuurklassen 
In domein Kiewit 

 
Het 3de leerjaar van onze basisschool ging op Natuurklassen op 2, 3 en 4 mei ’18. 
 
Handen uit de mouwen 
Onze leraar was Wimpie. 
Iedereen was vrolijk en blij. 
Eerst hebben we een tuinplan gemaakt. 
Daarna hebben we in een moestuin geplant en gezaaid. 
In de zomervakantie gaan we zeker eens kijken hoe het met onze groentjes  
gaat ! 
 
Lok de vogels 
We hebben veel over vogels geleerd. 
Met spiegels en verrekijkers hebben we proefjes gedaan. 
We hebben geleerd over de geluiden die vogels maken en veel vogels gezien. 
 
Boerderijspel 
Dat was eigenlijk een soort van ganzenbord. 
Juf Maggy zei dat er in 28 jaar 1 oefening voor het eerst juist is ingevuld : een 
oefening met een haan. 
                                                                      Door Simon, Bernd en Arne van 3 B 
 
 

       

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.trekkings.be/wijers/lus4/domeinkiewit3.jpg&imgrefurl=http://www.trekkings.be/wijerslus4.html&docid=RfvTLRU-Kk2opM&tbnid=gzgKjaWA9RLYJM:&vet=10ahUKEwjY4tHvzrXbAhXFZ1AKHcM_DJ0QMwhuKC4wLg..i&w=288&h=211&hl=nl&bih=74
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.jeugdhasselt.be/sites/default/files/resize/wysiwyg/speelplek-600x326.jpg&imgrefurl=http://www.jeugdhasselt.be/jeugdwerk/wij-organiseren/activiteit/activiteit-op-domein-kiewit&docid=fxvDXW1fJRn1AM&tbnid=9hM0M0Js_t


 

 De onderbouw genoot van een uitstap naar de Olmense zoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Schoolreis in de Olmense Zoo 
 
We gingen met de Alkreizen bus. 

De apen gooiden met grond. 

Er waren heel veel dieren. 

We mochten ook bij de geitjes en in de speeltuin spelen. 

We zaten op een draaiend ding. 

We hebben in het berenbos gewandeld en bruine beren gezien en ook witte wolven 

en zwarte vossen. 

Er waren zebra’s en giraffen. 

Er waren 2 harige vogelspinnen en heel lange slangen. 

We hadden een schildpad gered die van een muurtje gevallen was. 

Ze lag op haar rug op het wandelpad en kon zich niet meer omdraaien. 

Er waren ook 2 olifanten, één daarvan was met een grote witte zak aan het gooien 

en spelen. 

Het was een leuke dag ! 

                                                                        Eline, Britt en Alexander van 3B 
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Op vrijdag 25 mei gingen wij op schoolreis naar de      

Olmense Zoo. 

Groetjes van het tweede leerjaar. 

‘s Middags gezellig samen picknicken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

We speelden daar ook 

heel leuk. 

We gingen luisteren naar het voederpraatje bij de 

giraffen en we konden de giraffen zelfs 

aanraken. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden een heel leuke schoolreis.  

We hebben ons goed geamuseerd! 



 

 Deze keer bezochten de kinderen van de bovenbouw geen dierentuin.  Ze brachten een            

bezoek aan C-mine en aansluitend ging men naar de speeltuin ‘t Fonteintje in Koersel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   SCHOOLREIS 
 

Dit jaar was de schoolreis eens wat anders.  

Maar het was eens zo leuk! 

Eerst waren we naar de C-mine in Genk geweest. 

Daar hebben we heel veel bijgeleerd over de 

steenkoolmijnen.  

Na die informatie werd onze klas ingedeeld  

in 3 groepen. 

Toen mochten we onder de grond,  

de mijnen in gaan! En als je wou helemaal op de toren.  

‘s Middags aten we met z’n allen buiten op het gras.  

En toen iedereen klaar was, reden we met de bus naar de speeltuin in 

Koersel. Daar was het best groot. 

In de speeltuin heeft iedereen zich wel geamuseerd!  

Daarna reden we met de bus terug naar school. 

Dat was het einde van onze leuke dag. 

 

Noor, 5B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De kleuters van juf Sandra en juf Els zijn op tocht geweest 

naar de speeltuin op de verkaveling.  Een hele onderneming! 

 

 De kleuters van juf Lutgarde, juf Hilde, juf Kristien en juf Ria 

hebben een spannende  treinreis ondernomen naar de Zoo 

van Antwerpen.  Ze hebben enorm  genoten! 

 

 

 De kleuters van juf Ria en juf Kristien hebben toch echt wel 

geluk dit jaar.  Zij gingen ook op daguitstap naar de                  

kinderboerderij in Tessenderlo.  Gespeeld, gewerkt en veel 

plezier gemaakt ! 

 

 

Schoolreis 
 

Het vierde, vijfde en het zesde zijn dit jaar naar C-mine in Genk geweest en het was echt 
heel leuk en leerzaam! 
We hadden een leuke gids en die vertelde veel over de mijnen. Wij hebben heel wat bij-
geleerd. Gelukkig was het lekker warm weer! 
De C staat voor Ceriel de krekel en mine is Engels voor de mijnen.  En wij zijn ook on-
der de grond geweest, gezien hoe lang de gangen onder de grond zijn. 
Namiddag  zijn we naar de speeltuin “Het fonteintje” in Koersel geweest. 
Het was heel heel leuk in de speeltuin!  En we mochten een fototoestel meebrengen en 
snoepjes.  
Dit verslag is van Hanne en Nando uit 4A. 

 
 

    



 

 

Broederlijk delen 

In het tweede trimester hebben we gespaard voor ‘Burkino Faso’.  

Het mooie bedrag van 2 480 euro hebben we aan   

Broederlijk Delen kunnen schenken.   

DANKJEWEL voor jullie inzet! 

 

Schoolfeest 

 

 
 

 

Wij voelen ons verbonden met anderen ! 

   Naar jaarlijkse traditie werden ook dit jaar de Pinksterfeesten gehouden . Ook dit jaar 
was er een winnaar . Dat is blauw geworden . De volgende dag was het schoolfeest . Alle 
leerjaren van V.B. Stevoort deden hun dansje . En daarna het slotdansje . En toen open-
de de Vlaamse kermis . Er waren 3 nieuwe spelletjes. De Flipperkast, de Gekke Berg en 
de Waar Is Wally zoektocht . Iedereen deed spelletjes en verzamelde punten voor prij-
zen . Tegen 20 uur liep de tent goed vol;  ze maakten zich klaar voor de playback show . 
GEMAAKT DOOR : Maura & Femke !!! 

Pinksterfeesten 
 

 Op 19 mei ’18 was het in Stevoort Pinksterfeesten. 
Blauw is gewonnen en rood en geel stonden tweede en groen was als laatste geëin-
digd. 
Elke kleur had zijn eigen spel. 
Daar kon je ook een frietje eten en een ijsje. 
Als je 50 drinkbekers had ingezameld dan kreeg je een armband of een sleutel-
hanger. 
 
Op 20 mei ’18 was het schoolfeest. 
Het thema was “Waar is Wally ?” en toen waren 3 A en 3 B de Minions. 

 
 
Na dat het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gedanst hadden, deden we samen 
het slotdansje. 
 
Na het slotdansje was het Vlaamse kermis. En na de Vlaamse kermis was het Pink-
sterpop. 
Daar waren 10 groepjes die een mooi spektakel hebben gedaan. 
                                                                                          Fran en Baran van 3 B 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het kriebelt moet je sporten ! 

Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)  

Elk jaar weer doen we mee met de activiteiten van SVS.  Zij bieden verschillende initiatie-

ven aan en de turnjuf schrijft ons in.  In het derde  trimester kwamen volgende activiteiten 

aan bod. 

- naschoolse activiteiten 

Netbal (5e + 6e leerjaar): Onze leerlingen hebben weer veel plezier gehad tijdens het 

tornooi op woensdagnamiddag. In het verslagje van het 5de leerjaar lees je er meer 

over. 

- schoolactiviteiten 

Kronkeldidoe: (1e en 2e leerjaar). Een voormiddag sporten gecombineerd met spel in 

de sporthal van Alken. 

Ijsparadijs (5-jarigen): Een hele namiddag op het ijs in de Schaverdijn.          

Meester op de fiets   

Fietscontrole (naar aanleiding van de fietstocht naar Bokrijk in de laatste week                        

van juni) 

                                                                 

 

Het schoolfeest 
 

Op 20 mei vond ons jaarlijks schoolfeest plaats.  

Dit jaar in het thema van ‘Waar is Wally?’. 

Iedere klas deed heel goed hun best. 

Wally was op verschillende plaatsen zoals  

in Hollywood, op Tomorrowland, aan zee  

en zelfs bij de Indianen. 

De Wally van het 5de leerjaar zat in Hollywood daarom waren wij netjes gekleed en hadden 

wij een wit hemd aan. 

De Vlaamse kermis was ook heel leuk. 

Je kon je onder andere laten schminken en ook een glittertatoeage laten zetten. En nog 

veel meer leuke dingen. 

Het was weer een geslaagde editie!  

                                                                     Jinthe, 5B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester op de fiets. 
Donderdag 3 mei was het meester op de fiets en daar waren allemaal leuke obsta-

kels. We moesten een helm mee naar school meenemen en een fiets. De meester die 

ons begeleidde stelde vragen aan ons en wij moesten antwoorden. Dan gingen we 

spelletjes spelen het eerste spelletje was moordenaar en detective op de fiets. Het 

tweede spelletje was dat we een ring moesten doorgeven van voren naar achteren. 

We mochten rondjes rijden rond de speelplaats. Na elke drie rondes mochten we 

een nieuw obstakel om over te fietsen gebruiken zoals:  

een trapje   

ladder  

twee heuvels een grote en een kleine  

een ijzeren lange plaat net zoals een goot enzoverder 

                                                                          geschreven door Tijs en Simon 

Fietscontrole  
 

8/05/2018 hebben wij onze fiets moeten meepakken naar school. wij hebben onze fiets la-

ten controleren en wij gaan 25/06/2018 met de fiets naar Bokrijk dus daarom hebben wij 

onze fiets laten controleren.  Ondertussen hebben wij al wat 

bijgeleerd en de meeste fietsen waren helemaal in orde. de 

meneer die de fietsen heeft gecontroleerd noemt: Moustafa 

dus hopelijk hebben jullie heel wat bijgeleerd!!! 

verslag van HANNE EN NANDO 

                                        Meester op de fiets   

 

Het was een doodgewone dag tot de juf zei: 

’Ga maar naar buiten en pak jullie fiets.’  

En natuurlijk niet te vergeten: onze fietshelm! Het 

was meester op de fiets.  

Een superleuke activiteit waarbij je allemaal hinder-

nissen met de fiets moest nemen bijvoorbeeld met 

de fiets over een ladder of een wip rijden. We moesten ook over heuveltjes 

fietsen.  

Ik vond het een supertoffe activiteit en een goede fietsoefening.  

 Jonas, 5B  



 Sportdag: bovenbouw 

Op dinsdag 5 juni vond de sportdag voor het 4e, 5e en 6e leerjaar plaats.  Zij hebben allerlei spor-

ten beoefend in en rond de omgeving van onze school.  Klasdoorbrekend werd er doorgeschoven 

in een roulement.  Het was een zeer fijne sportbeleving. 

Sportdag: kleuteronderwijs 

De studenten van de hogeschool UCLL—kleuteronderwijs hebben voor onze kleuters een heuse 

sportvoormiddag georganiseerd, helemaal in het thema van Wally (ook het thema van het school-

feest).  Ze hebben gefietst, het blotevoetenpad belopen, geklauterd, gedanst, … Kortom het was 

een hele voormiddag vol bewegingsactiviteiten.  Zeer goed georganiseerd! 

 

Sportdag: onderbouw 

Deze is nog komende  in de laatste week van juni!  Het eerste leerjaar had dit jaar 2 sportdagen.   

Alle eerste leerjaren van Scholengemeenschap ‘De Zevensporong’ hadden een stralende dag met vele                                       

sportactiviteiten in Alken. 

                    De sportdag 

Op sportdag deden we 6 sporten. 

We waren in 6 groepen verdeelt onder 4de,5deen het 6de. 

Één van de sporten was hockey, die vond hier op school plaats. De 2de sport was dansen die was in 

den Opper. 

We hadden ook trefbal en een fietsparcours, in Steborg. 

Als laatste hadden we tsjoekbal en voetbal, deze sporten gingen door op de voetbalterreinen. Ik 

vond het alvast een leuke en sportieve dag!  

              
Geschreven door Milan Wouters klas 5B 

 

                                                                  Sportdag 
 

Wij zijn op 5 juni 2018 op sportdag geweest. 
Dit hebben we allemaal gedaan: tjoekbal, voetbal, trefbal, fietsen, dansen en hockey. 
Tjoekbal hadden wij bij juf Nadine. Bij voetbal hadden wij meester Kristof. Toen had-
den wij bij trefbal juf Diane en namiddag hadden we  juf Sandra. We hadden bij het fiet-
sen juf Liesl en sommigen ook juf Hilde. Bij het dansen hadden we juf Silke. We had-
den op het liedje gedanst voor het WK van Natalia:  GO BELGIË. 
En dan nog bij hockey hadden we de godsdienst juf Petra en juf Sandra. We hadden tij-
dens de middag op de speelplaats gegeten .En sommigen hebben iets bijgeleerd . Het 
was superleuk.  
Dit is gemaakt door Lore, Yara en Laura uit 4A 

                            
                       einde!!!! 



 

 

Sam de verkeersslang 

Gedurende de maand mei zijn vele kinderen teen weekje lang zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet naar school gekomen.   We deden immers mee met de verkeersactie “Sam, de verkeers-

slang”.    

 

In de kleuterschool werd er weer gewerkt met twee bakken: een bak voor ‘een duurzaam ver-
voersmiddel’ en eentje voor ‘de auto’.  Iedere kleuter mocht elke dag een ‘eitje’ in de juiste bak 
laten vallen.   

Ouders  en kinderen hebben zich goed ingezet.   De doelstelling (zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet naar school komen) werd bereikt en alle kinderen kregen als beloning een ijsje! 

 

Onaangekondigde evacuatie-oefening 

Heel onverwacht op een donderdag werd er een evacuatie-oefening gehouden.                               
Op enkele minuten was iedereen het gebouw uit.  We kregen alvast een dikke duim van onze                                     
preventie-adviseur. Merci ! 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 26 juni Fietstocht naar Bokrijk (bovenbouw 

    Sportdag in de school en in zwembad Mykonos (onderbouw) 

Donderdag 28 juni is er de officiële proclamatie voor de leerlingen van het zesde leerjaar.   Zij en 

hun ouders worden door de ouderraad nadien uitgenodigd voor een receptie. 

 

 

 

  Vrijdag 29 juni:  

om 9.00 uur:  eindviering in de kerk.   

Iedereen is heel erg welkom ! 

 

Om 12.15 uur start van de  grote vakantie  …  

Geniet ervan ! 

Enkele komende activiteiten ! 

Een beter milieu en een veilige omgeving begint bij jezelf !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verhalen van enkele klassen 



 

 3KA vertelt ... 

Leuke en gezellige TECHNIEK-dagen   

voor de kleuters van juf  Kristien 

 

dankzij deze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               fan TAS tische   

oma’s 
 



 

Wij hebben in onze klas 1A een  

broekzakkenmuseum.  

Wil je weten wat er in zit?  

1A heeft ook nog wat te vertellen ... 



 

  Wil je weten wat we nog  

allemaal sparen? 

Lees en kijk maar verder! 



  

 

 

 

 
 

 
 

.  

 

 

 



 

 



  

 
 

.  

 

 

 

 
   

WAARGEBEURD 
 
‘s Avonds 20 maart 2018 gebeurde dit triestige verhaal: 
 
Kobe wou gaan drummen en zijn drumstel staat boven op zolder.  
Hij wou de trap opgaan en had in één hand zijn koptelefoon en met de andere hand had 
hij de leuning vast, maar toen hij bijna boven was, viel hij achterover... 
Zijn mama en papa belden meteen de ambulance. 
Hij werd met de ambulance gebracht naar het Jessaziekenhuis in Hasselt. 
Hij werd daarna overgebracht naar UZ Leuven en werd daar onderzocht. 
Ze zagen dat het ernstig was, dus hij werd gebracht naar de intensive. 
Zijn mama verwittigde de familie en zijn juf. 
 
De volgende dag wou de juf het pas vertellen in de klas na de toets, omdat de kinderen 
anders niet op hun gemak de toets konden maken. 
Na de toets hoorden de kinderen van de klas het nieuws. 
Ze waren heel erg geschrokken!  
Ze maakte het even stil om in hun gedachten veel beterschap te wensen. 
 
Kobe lag 9 dagen op de intensive en daarna mocht hij naar een gewone kamer. 
De kinderen van de klas knutselden heel wat dingen bv. spelletjes, een tekeningenboek 
en nog veel meer. Daarmee kon hij zich goed amuseren in het ziekenhuis en thuis. 
 
Toen hij terug naar huis mocht, was zijn broer heel gelukkig, maar Kobe moest thuis nog 
veel rusten. 
 
De eerste dag dat hij terug naar school kwam was 2 mei. De kinderen waren dolgelukkig 
om hem terug te zien. Maar Kobe moest na 2 uur al terug naar huis. 
De volgende dagen mocht Kobe ook maar 2 uur naar school komen.  
 
2 maanden na zijn val mocht Kobe terug hele dagen naar school komen. 
Het was supergoed gegaan tot 10 juni. Op 10 juni voelde Kobe zich weer duizelig...  
Zijn ouders zijn met hem terug naar UZ Leuven naar het spoed gegaan. 
Daar onderzochten ze hem en zeiden ze gelukkig dat het niet zo erg was.  
Kobe is inmiddels terug op school en maakt het goed! 
 

Zo dit was het einde van het verhaal. Dit verhaal door: Kobe Gelade, Lander 
Geutjens en Ferre Vandebergen (4A)                     
 

4A vertelt ook nog graag... 



 

   
 

Dag juf Nadine, 

 

Dit jaar was het weer een spetterend schooljaar met jou! 

Je hebt ons weer superveel dingen aangeleerd. 

Maar jammer genoeg was het ook de laatste keer… 

En geniet nog van de laatste dagen op deze school. 

Maar wat we wel kunnen zeggen is dat je het pensioen dik en dubbel verdiend hebt. 

Je was een topper van een juf.!!! 

En we gaan je allemaal heel hard missen… 

Waarschuwing! : hou je sportkleding maar bij want wie weet kan je nog wel eens in-

vallen. 

Oh ja! 

Weet je nog toen: 

We trefbaltoernooi hadden? 

– toen moedigde je ons altijd aan! 

– de kinderen die nog niet konden zwemmen kunnen het nu heel vlot.  

Want… 

Je leerde ons : 

Rugcrawl 

Schoolslag 

Op de rug drijven 

Onze adem onder water inhouden 

 



  

 
 

.  

 

 

 
 

 

N etbal : dat moet we jammer genoeg bij iemand anders doen 

A ller beste turnjuf     

D ansen : de schoolfeestdansjes dansten je als de beste 

I k weet het zeker , jij wint de beker    

N adine je was een goede juf voor alle kinderen. 

E erste plaats voor juf Nadine !!!! 

 
 
     Geschreven door Fien, Laïs en Loes 



 

 Op de speelplaats gemaakt door FERRE, ARNE, LUCAS  

 
   

Kaarten ruilen (Pokémon en nu ook voetbalstickers van Belgium) doen we veel op onze 

school.  Basketbal en voetbal is heel leuk op onze school (6de leerjaar doet tikkertje lijn). 

Het 4de en 5de leerjaar doet soms ook jagerbal en sommigen spelen legertje en politie 

en boef , ook nog brandweer en ziekenwagen en … 

Kids got talent wordt georganiseerd en lekkere snoepjes kan je als prijs winnen! So you 

think you can dance is iets anders wat georganiseerd wordt door het 6
de

.  En de winnaars 

waren MAURA en ELISABETH! Zij wonnen mooie spulletjes ze vonden het mooi……  

(RECLAME vrijdag is het rollertjesdag ) 

Fortnite in real live mag helaas niet meer maar het was wel leuk. 

Dank u voor het lezen.           
 
 
Nu een spelletje:  Welke letter(s) moet je invullen?  Kies uit het rijtje erachter.  
 

slap...r...g                     d        e        a          i 

hui...di...r                       s         f         e         m 

scho……                        p         l         h          o 

...k…                               o          g        é          j 

b...sk...t                           u           a         g        e 

b...la…...r…...k                 f          ij         s        ng          ui 

sch...ol...ei…                     o         a         d         z           r          s 

Maak een zin met deze woorden.  
 

jou - ik - leuk - vind - . - heel 
 
voetballen - kan - goed - je - ? 

hond - groepje - ons - iedereen - van - heeft - een - . 
 
pizza - graag - ik - eet - ! 

 

EINDE ! 



  
Vakantie (verhaal) door Milan en Tijl (4A). 
 

We gingen met het vliegtuig op vakantie. Onderweg regende het alleen maar, dat was niet zo 

leuk.  Toen we we waren aangekomen was het al direct  warm. 

We gingen naar het hotel “Tuinkabouter”. We namen onze huisdieren mee (ons stokstaartje 

en de hond Vleki).  Wij brachten daar een bezoekje aan de zoo.  We waren bij de apen. En 

één van de apen steelde chips!  Dat was heel grappig! 

Het ging allemaal heel snel voorbij. 

En toen gingen we alweer terug naar huis. 

En voor we het wisten,  begon het schooljaar weer opnieuw! 

 
 
 
Nog een paar moppen/raadseltjes! 
 
 
1)  Wat is het toppunt van pech? 
 
Een eendagsvlieg die zijn  dag niet heeft! 
 
 

2)  Waarom gaat jantje op een tuinslang staan ?        
 
Omdat hij plat water nodig heeft! 
 

 

3) Een ober vraagt aan een meneer: “Wilt u wild eten?” 
De meneer zegt: “Nee, ik eet liever rustig.” 
 

 

4) Waarom rijdt een ontsnapte dief naast de snelweg? 
 
Hij neemt de vluchtstrook! 
 
 
 
5) Er zaten twee koeien in bad de ene zegt tegen de andere. 
Hé ik krijg mijn vlekken er niet af! 

 

 

 



 

Gedicht 

Ik ben blij zoals een koe in een wei. 

Op school leer je goede dingen, 

Zingen en nog andere dingen. 

Het hangt eraf. 

Je punten en je lach. 

Wiskunde, taal, een verhaal. 

Maar waar moet ik beginnen? 

De kleuterklas o zo fijn. 

Ik knutselde een konijn. 

Maar nu ben ik te oud om te spelen. 

Nu moet ik leren. 

 

 

 ELFJES 

School   Lezen     Lichaam  

wiskunde fijn   boeken lezen   oren horen 

taal en spelling      dunne en dikke       neus die ruikt 

de pennen en potloden    alles lees ik graag      een mond die praat 

toets   leesbeest    ik   

     

 

        gedicht en elfjes gemaakt  

        door Maud Raes en  

        Valerie Pirens (4A) 



 

 

Moppen tappen. 

 

 Twee vissen zwemmen in de zee. De een botst tegen de 

ander en zegt:” ho. Sorry! Ik had water In mIjn ogen.” 

 

 

 Robin gooit een pot inkt in de vissenkom.Waarom doe je 

dat?” vraagt zijn moeder. Robin” Ik wil een inktvis!” 

 
Het is blauw en het slingert tussen de bomen door. Rara, wat 

is het? 

 
Hoe heet een orka in een zwembad

 
 Roos vraagt aan Bert: ”Wonen er mensen 

op de maan?” “Ja” ,zegt Bert. ”Ik zie er 

elke nacht licht branden.”  

 
 

Door Valerie en Maud (4A) 



 

  

 

De zesdejaars van 2018 ! 



  

 
 

.  

 

 

 

 
 

 

Hallo iedereen, 

het schooljaar is al bijna weer gedaan. 

Dus daarom willen wij nog even een boodschapje aan alle 

leerkrachten zeggen:  

BEDANKT VOOR HET LEUKE EN LEERZAME 

SCHOOLJAAR! Wij hebben het echt superleuk gehad!!!!!! 

Volgend jaar ook zo een spetterend schooljaar?  

Wij hopen het wel! 

Hanne en Nando!!!!4A 


