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Reporters : de leerlingen van 3de lj A

Menno

Kindjes groeien,
zonnebloemen ook……
1 september !
Het is altijd een wonder, te zien hoe iedereen
veranderd is… Op amper 2 maanden tijd blijkt
het of de kleuters echt gegroeid zijn! Het
zomerkleurtje door de zon maakt dat we er
allemaal op ons best uitzien op de eerste
schooldag. Het nieuws dat de kleuters van
mijn vorig klasje vertelden over de zonnebloemen, die
supergroot waren geworden, vond ik heel fijn om te horen!
Sommigen werden wel 3
meter hoog! Een wonder hoe
zo een klein zonnebloempitje
groeien kan tot een
reuzebloem!!!!!
Juf Mia

Jelena Keysers

Teun

Het 4de lj rijmt erop los. Onderstaand gedichtje
werd door hen aangevuld.
Het laatste nieuws uit dierenrijk:
De kippen lopen op de dijk
de olifant zwemt in de sloot
en de kanariepiet is rood.
De leeuw drinkt koffie met het schaap
de vlo is groter dan de aap
en in de bult van de kameel
zit rijst met suiker en kaneel.
Het visje gaat vandaag in bad
de hond speelt………..
zie kadertjes hieronder

En als dit niet de waarheid is
dan weet je dat er gelogen is.

… met de rat.
de krokodil eet een mat
de bij is nat
de pad ligt op de vloermat.
De krab heeft een kap
de poliep is bij de biertap
en de ijsbeer vindt een map

… met de kat.
De beer heeft 17 poten
de schildpad en de haai reden met boten.
De kikker is roze
de tijger zit ervan te blozen.
De vlinder leest een boek
en de pinguïn staat in de hoek
Lucas

Lien

Tibo en Nano aan het werk
…op de mat
De poes heeft een mooie baard
En de eend verjaart in maart
De koe zegt hallo
En het vogeltje woont in Tokio
De giraf is kleiner dan een pluim
En de dolfijn heeft een dikke duim
Lynn

…op de mat
De kat speelt met de fazant
De koe leest de krant
Het paard wijst de verkeerde kant
De olifant loopt op het land
De beer loopt op het strand
De tijger ziet de helikopter landen
De slak heeft heel scherpe tanden
Luca

Breng jij de aapjes naar de palmboom?

… op zijn gat
Het nijlpaard gaat in de douche
En de eend eet chocomousse
De giraf heeft een korte nek
En de ooievaar een kleine bek
De haan is verpleegster
En de kangoeroe is meester
Lene Janssens
... speelt op zijn gat
De poes vangt zijn baas
Daar is niet de haas
Het konijn speelt op de piano
De hond gaat varen met zijn kano
Liselot

Als de leugen met de lift gaat
en de waarheid met de trap
dan is de leugen eerst,
maar weet wel dat de waarheid er
aan komt !!
Eliza Zavodu

Rosalie – 3de lj B

Chloë Henderickx – 5de lj B

Wannes – 5de lj B

3A : de reporters van deze Kidskrant
Wij, de leerlingen van het 3de leerjaar A zijn de reporters van deze Kidskrant. Graag vertellen
we kort iets over onszelf.
Samen zijn we een toffe groep die graag samen leuke dingen doet. Veel leesgenot!!

Nano : ik doe graag ballet

Nathan : fietst graag

Morane : speelt graag op de speelplaats
Tibo : eet graag fritten

Nick : turnt graag

Kiki houdt van zwemmen

Mathis :houdt van pokémons en dieren

Luca : speelt graag basket
Lena : eet graag lasagne

Milan : eet graag friet met mayo
Jenna :ik hou van paardrijden

Hannes :werkt graag op de boerderij

Jorbe : speelt graag hockey

Zili : tekent en knutselt graag

WOORDZOEKER GEMAAKT DOOR CHLOË HENDERICKX

Mopjes

Zili en Jenna aan het werk

Jantje liet een windje en de juffrouw zegt : “Jantje, ga naar de
gang.” De burgemeester zegt : “waarom lach je zo hard
Jantje?” En Jantje zegt : “zij zitten in de stank en ik in de
frisse lucht!”
Mila Wens – 3B
Jantje zit in de klas en vraagt aan zijn juf : “mag ik plassen ?”juf :” nee , niet onder aardrijkskunde !”
Jantje moet zo nodig en doet het in zijn broek.
Even later vraagt de juf : “waar ligt de Noordzee?”
Jantje : “onder mijn stoel juf!”
Morane De Wit – 3A

Waarom legt een kip een ei ? Esmée 6de lj
HaH

Als ze er mee gooit is het kapot!
Uitspraak van een kleuter aan de
schoolpoort :
“Juf, onze papa is mijn WANTSCHOENEN
vergeten !!”

Chloë Henderickx – 5de

Lena Somers

Louise Henderickx

Katalina Polania

Zili Yu

Jaar na jaar zetten wij ons in om te werken
aan ‘Verkeer op school’.

Mmm

Verkeersveiligheid van klein tot groot vinden
we super belangrijk! En elk jaar worden we
beloond : een bronzen medaille, een zilveren
medaille en …JAWEL voor 2017 ontvingen we
de GOUDEN medaille!
Kleuters werken aan het meestapdiploma en
dragen fluo of een fietshelm, lagere
schoolkinderen oefenen voor hun
voetgangersbrevet, het grote voetgangers- en
fietsexamen, de grote verkeerstoets en
werken mee aan “Helm op – fluo top!”
Dank aan de ouderraad en de gemeente die
ons daarbij steunen!

Aftelrijmpjes door het 4de lj
Mathis

Luca

Tikke takke tonen
’t varkentje in de bonen
’t paardje in de haver
’t koetje in de klaver
’t schaapje in het groen gras
’t eendje in de waterplas
’t visje in het netje
’t kindje, wip, in ’t bedje !

Ozewiezewoze, wiezewalla,
kristalla,
kristoze, wiezewoze,
wiezewieswieswieswies

Lieke
Liesje leerde Lotje lopen
langs de lange Lindelaan,
maar toen Lotje niet wou lopen,
toen liet Liesje Lotje staan !
Hanne
Eén, twee, drie bij tante Marie,
staat een bord op tafel,
met een warme wafel,
pief, poef, paf,
jij bent af !

Ante
Sandia, sandia (watermeloen, watermeloen)
Eres la policia (jij bent de politie = tikker)
Melon, melon (meloen, meloen)
Eres un kadron (jij bent een boef = weglopen)

Lien
Jolien
De kat gaat mee
de hond blijft thuis
piep zei de muis in het
vogelhuis

In het water lag een pater
met zijn tenen boven ’t water
hoeveel tenen had die pater?
Bv 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jij bent hem!

Kleine kindjes moeten slapen gaan
en ’s nachts opstaan
om op ’t potteke te gaan,
en dan roepen ze
mamake steek het licht eens aan
want ik zie mijn potteke niet staan !
Waar ik sta, waar ik sta,
komt de echo achterna
wanneer ik fluit, volgt hij luid,
maar ik lach hem lustig uit. Guit!
In de toren was geboren
Piet of Nel, je weet het wel
Piet : dan ben jij het niet
Nel : dan ben jij het wel!

Julie
Ippe tippe torreke,
de meester heeft een snorretje
de meester heeft een sik en
af ben ik !

Geef je dit een mooi kleurtje?

Nore Claes

Amély Borremans

Amély Borremans – 5de lj B

Amély maakte een mooie tekening van haar klas – 5de leerjaar B

Opgelet Trollen in het bos!
Heb je het al gehoord? In het kleine bos naast de school zijn er trollen
geweest.
De kleuters van juf Sofie en juf Kristine/Gordana hebben dit van dichtbij
meegemaakt. Op een dag kregen ze een brief van de trollen waarin stond dat
ze de elfenschat gestolen hadden. Ze moesten opdrachten doen om de schat
terug te kunnen vinden. Dat was spannend ! Vieze trollenmoes eten, een hol
maken, trollestaartje trek doen…Bah maar het is hen gelukt.
Elfje Fien was zo blij dat ze de kleuters bedankte met een lekker hartje..mmm.

Kato Leenaerts – 5B

Mirthe De Vos – 3B

Chloë Henderickx – 5B

Chloë Henderickx – 5B

Mathis Mertens – 3A

Sinterklaas bij
juf Marij
De kapoenen van juf Marij zijn
dit jaar weer heel braaf geweest,
de spiekpietjes hebben het gezien!
Daarom bracht de Sint weer
veel lekkers: snoepgoed,
mandarijnen en chocola .
Voor de klas weeral nieuw speelgoed:
Playmobil van de pinguïns en ijsberen,
een voelspel,
een smart-game van sneeuwwitje, barbies…
Dankjewel Sinterklaas en
hopelijk tot volgend jaar

Nathan en Nick vinden het leuk

Help... geen turnzaal ! slaap lekker...
Door het plaatsen van nieuwe ramen in de turnzaal, moesten we op zoek
naar een andere plek om te sporten. Zo hebben we een dagje judo gedaan in
onze kleuter turnzaal en sommige klassen zijn ook gaan lopen op de
atletiekpiste.
De volgende donderdag zijn we met zijn allen naar de sporthal Berckhoven
gewandeld om daar te gaan pingpongen en te gaan verspringen in de leuke
valkuil.
Wij kinderen van het derde leerjaar zijn al echte computer helden. We
De
volgende dag zijn we ons gaan ontspannen tijdens een sessie relaxatie...
ontwerpen al een brief voor de Sint en maakten kerstkaartjes!
Blijkbaar zijn onze kinderen heel vermoeid van de zware toetsen , want in
elke klas heb ik kinderen moeten wakker maken. Sommige kinderen waren
zelfs moeilijk wakker te krijgen ! Meester Koen
Meester Koen

Luca en Morane aan het werk

Woensdag 20 december kregen we in de klas heel
wat mama’s en een papa op bezoek. Ze hadden
superleuke gezelschapspelletjes bij. De kleuters
genoten er enorm van en vonden het spijtig dat
het uurtje zo snel om was.
BEDANKT lieve mama’s en papa
De kleuters van juf Kristine en juf Gordana

Milan en Lena in actie

Het 1e leerjaar ging naar
Kronkeldiedoe.
(en ze werden niet moe!!)

Dit vonden zij ervan…
✓ In de rups deden we kunstjes.
✓ In de rups was een schuifaf en dat was leuk!
✓ We moesten klimmen op het springkasteel.
✓ Naar beneden schuiven van het springkasteel ging snel!
Roetsjj….
✓ Heel veel kinderen durfden op de klimmuur! Keigoed!
✓ Stappen op de evenwichtsbalken was niet moeilijk. We zijn er
niet afgevallen.
✓ We mochten ook fietsen en steppen.
✓ Bij ons juf. moesten we komen tanken.
✓ Er was een reuze bal om met te rollen….
✓ De ballonnen gooiden we door de hoepels!
Iedereen vond het heel, heel leuk
Jade Sysmans – 5B

Emre Özyer

Naar de boerderij van Hannes Verboven
Op donderdag 5 oktober ging het 3de leerjaar op boerderijbezoek. ’s Morgens bracht
de kar ons naar de boerderij van boer Eddy. Hannes kende er al veel van want hij
woont op de boerderij. Super leuk voor hem, elke dag de dieren te zien en te mogen
helpen. Annouck leerde ons veel over de koeien. Na een lekker vers glaasje melk of
chocomelk trokken we verder naar boer Jef. Daar leerden we veel over de varkens.
Veel van ons wilden een biggetje meenemen als huisdier!
Tot slot aten we een lekker stukje varkensvlees. Met de kar reden we terug naar
school. Het was een super leuke voormiddag!!

Wil jij varkentjes en koeien leren tekenen?
Hieronder een leuk stappenplan – oefenen maar !!

Wat een knappe warme week!

Het 4de leerjaar heeft zich ingezet voor de “Warmste week”. Als goed doel
werd gekozen voor het Kinderkankerfonds. Maandagvoormiddag werden alle
meegebrachte groenten gesneden, gekookt, gemixt. Er waren genoeg
groenten voor 3 middagen. ’s Middags konden alle kinderen een kopje soep
kopen voor 2 euro. Geloof ons, er werd gesmuld!
Bedankt ouders en kinderen van het 4de leerjaar voor de benodigdheden en
het harde werk. Bedankt kinderen van de lagere school voor jullie centjes.
De warmte van de soep maar ook van de kinderhartjes was overal te voelen.

55o euro

Bedankt !!!!!!

UIT DE SCHATKIST VAN DE OUDERRAAD
Onze ouderraad groeit en daar zijn we heel erg blij mee! Met trots stellen we jullie voor aan
onze nieuwe leden:
-

Ine Jensen, mama van Ilana (1A) en Yelissa(4-5KB)
Greet Roche, mama van Paulien (1A) en Simon (3-4KB)
Veronique Jolling, mama van Brent, Mathis (4A) en Lauranne en haar man Wilfried
Beyns
Welkom! Je ziet hen vast terug bij een van onze volgende activiteiten.
Dit schooljaar hebben we er al heel wat gerealiseerd:

-

Ook in 2018 hebben we nog heel wat in petto!

ONTBIJTWANDELING

KINDERDISCO

Wist je datjes uit het
klasje van juf Kristine
en juf Gordana
Wist je dat…
…de sint is langs geweest in
onze klas en heel mooi
speelgoed heeft mee
gebracht
…we een mooie
herfstwandeling hebben
gemaakt in het bos en dat we
met blaadjes mochten gooien
…we het kasteel in Malle zijn
gaan bewonderen. We
mochten zelfs binnen en
zagen daar een echte helm en
een schild

…Janne een broertje heeft
gekregen – Finn – en dat
mama en Finn een bezoekje
gebracht hebben aan onze
klas. Nog een dikke proficiat
aan heel de familie

Wist je dat…

…wij met 19 kinderen en een juf in het

tweede leerjaar zitten en dat we dat best gezellig vinden.
…wij leerden over de veiligheid in de schoolomgeving. En dat we nu proberen
om ons veilig te gedragen op straat.
…we al verschillende jarigen hadden en dat het dan feest is in de klas.
…wij een herfstschilderij maakten dat vergelijkbaar (en zelfs beter) is met een
van Rik Wouters.
…wij heel graag zingen en dansen.
…wij al veel dikke duimen verdiend hebben en daar ook veel beloningen voor
gekregen hebben.
…wij kunnen rekenen als de beste en daar alle dagen een wedstrijdje rond
doen.
…wij al kunnen rekenen tot 100.
…wij weten wat vermenigvuldigen is.
..sint en piet in onze klas geweest zijn en dat piet een beetje ziek was. Maar
door ons zingen en dansen was hij snel weer beter.
…wij samen met de kinderen van het eerste leerjaar koekjes gebakken hebben.
… wij alle dagen van de fluo-actie allemaal goed zichtbaar zijn.
..wij een website hebben waar je leuke spelletjes kan spelen.
…je regelmatig kan horen hoe hard we werken en als er een muis was, hoorde
je ze.

ER WAS EENS … HET

5DE LEERJAAR IN MARIAGAARDE

Wist je dat …
- De Sint er op bezoek is geweest? Dat hij veel leuke cadeautjes
heeft meegebracht? En dat hij zoals altijd wat extra wijze raad
heeft gegeven aan de kinderen? Dat Zwarte Piet lekker heeft meegedanst met onze
rap die we brachten?
- We naar een toneelstuk zijn mogen gaan kijken rond het thema
‘vluchtelingen’ van 11.11.11? Dat daar heel veel in werd gezongen en cool
gespeeld?
- We mee hebben gedaan aan de opstelwedstrijd van het Davidsfonds?
En nu wachten we spannend af naar de uitslag:
Zullen er winnaars tussen zitten in onze school?
- We heel erg geboeid waren door ons W.O.-thema rond de vulkaanuitbarstingen,
de tsunami’s en de aardbevingen? Interessant en indrukwekkend hoor!
- We echte ‘kunstenaars in spe’ hebben? Kijk maar eens in de gang!
- We nu héél hard werken aan die ‘GROTE’ nieuwjaarsbrieven? Pff … zoveel
schrijfwerk!
- We een Engelstalig opsporingsprogramma te horen kregen op de schoolradio?
Knap van Viënna en Eliza!
- We in 5A alles leerden over aquariumvissen? Daar hebben Shari en Daisy hard
aan gewerkt, bravo!
- We soms ook al spelend leren? We deden een fotozoektocht met Romeinse
cijfers, MOEILIJK!!! Maar we hebben de code kunnen kraken, keigoed gedaan van
ons!
- We nu kunnen beginnen aan een deugddoende vakantie die we dubbel en dik
verdiend hebben na het harde werk!

Mooi hoe de kleuters week na week een nieuw kaarsje lieten
branden op de Adventskrans! Elke week werd het lichter en
lichter.
Ook bij het binnengaan in de lagere school kwam er week
na week meer licht. Dat is leuk in onze school : het samen
gezellig maken, stil maken, luisteren naar verhalen, liedjes
zingen!
Aan iedereen : Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar !!

