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Net zoals vorig jaar komen Biba en Loeba weer elke maand een keer op bezoek in de 

klassen van juf Sofie en Juf Shaula/juf Kristine. Dit jaar doen ook de leerlingen uit het 

eerste leerjaar en hun juf Hilde mee!  

Biba en Loeba houden van bewegen, want sporten is gezond! Daarom stellen ze elke 

maand een beweging voor die de kleuters dan gedurende een hele maand kunnen 

herhalen in de klas of in onze bewegingshoek in de gang van de oudste kleuters en het 

eerste leerjaar.  

Hun eerste bezoekje was in het thema ‘flessen’. Wanneer de kleuters binnenkwamen 

stond er een dansende fles in de gang. Op het briefje dat erbij lag, stond er dat we naar 

de zaal moesten gaan. Een beetje later kwamen 

Biba en Loeba toe en begonnen ze met een heel 

leuk en actief dansje. De leerlingen van het eerste 

leerjaar kenden dit nog en konden het mee 

aanleren aan de kleuters. Wanneer iedereen 

opgewarmd was, toonden Biba en Loeba ons enkele spelletjes die we met flessen 

konden doen in de bewegingshoek. Zo konden we bowlen met flessen, ringen gooien 

naar de flessen en zelfs ‘bottle-flippen’.  

We zijn al heel benieuwd wat Biba en Loeba nog voor ons in petto hebben! 

Biba en Loeba bij de oudste kleuters en het 1ste leerjaar 



 

               Weet jij waarom verjaren  

in het derde leerjaar  

zo leuk is ?______ 

 
Wel ik zal het jullie 
vertellen ! 
 
Als wij jarig zijn worden wij de hulpmeester of  
hulpjuf van onze echte juf. 
Wij zoeken in onze spellingsboek 10 woorden die  
wij vooraan op de stoel van de juf mogen dicteren.  
En . . . nadien mogen we met een klasgenootje zelf de 
boekjes verbeteren. 
Flinke werkers belonen we met een  stempel. 
Van  al onze klasgenoten krijgen we verjaardag post. 
Iedereen knutselt of tekent iets leuks voor de jarige. 
Natuurlijk trakteert de jarige met iets lekkers .  
Er wordt ook gezongen en we krijgen een mooie kaart met 
alle namen erop.  
Heel leuk is dat! 
                                                               Wij leerden Tot 1000! 
    

 

 

 

 
                                          Ja, vandaag, 30 september  

                                                               was het zover! 

D H T E 
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Dat wij veiligheid in het verkeer belangrijk vinden, 

weten jullie. Daarom woonde het 6de lj de 

theatervoorstelling “Rakelings” bij, over veilig en 

duurzaam verkeer. Hieronder kunnen jullie enkele 

indrukken van de leerlingen lezen. 

 6de lj    Mathis Schoofs  09/10/2019 

Het theater, 

Vandaag gingen ik en iedereen van het 6de natuurlijk 

naar een theater. Het theater ging over het verkeer. 

Maar wat van verkeer? De dodehoek. De toneelspelers 

waren Tim en Jeroen. We zijn daar naartoe gegaan 

omdat we enkele dagen over de dodehoek geleerd 

hebben. En ik vond Jeroen wel heel hard trekken op Ed 

Shearen. Het toneel vond plaats in Oostmalle. 

6de lj            Luca De Cloot 09/10/’19 

Wij zijn met het 6de leerjaar naar 

de Notelaar geweest in 

Oostmalle. Wij zijn naar een 

toneel gaan kijken over het 

verkeer en er waren 2 mannen. 

De ene man zijn fiets was 

gestolen maar de andere man 

had die gestolen. Het was leuk en 

grappig  

09/10/2019  

Vandaag 9 oktober zijn we naar de 

Notelaar geweest om toneel te zien 

over verkeer. Het was grappig. Twee 

mannen waren goede vrienden. Eén van 

hen moest gezien worden en kreeg een 

nieuwe fiets. En de andere zei dat hij 

met de bus moest gaan. Eén man 

heette Wim en de andere heette Jeroen. 

Er was muziek bij het toneel. Hij leerde 

de dode hoek. Het was leuk. Het toneel 

ging over verkeer. Ik heb veel gelachen. 

Er kwamen veel 6de lj van Malle. 

   Liselot De Peuter 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke uitspraken uit het 1ste lj 
Luca  

Ik vind u de beste juf ‘ever’……… maar ik vind oude 

mensen meestal leuk! 

Ilana  

Tijdens de nabewaking : er is geen juf op de 

speelplaats. Waarop meester Koen gaat kijken: “er 

is wel een juf”. Ilana : “Maar die kijkt niet naar 

mij!” 

 



 
 

Eind september hebben de kleuters van juf Shaula en juf Kristine gewerkt rond 

‘flessen’. Elke dag was er een nieuwe fles in de klas met een opdrachtje in. Op maandag 

30 september was het een wel héél speciale fles…  

Op het briefje bij de fles stond er dat, wanneer de kleuters aan deze fles ruiken, ze 

onzichtbaar zouden worden! Wanneer we dan achteraf een slokje water zouden drinken, 

zouden we weer zichtbaar zijn. Dit was de moeite waard om eens uit te testen! De 

kleuters zagen het helemaal zitten om de andere 

juffen te foppen. Eerst namen we een foto 

wanneer we nog niet aan de fles geroken hadden. 

Alles was normaal, iedereen was zichtbaar: 

Daarna roken we allemaal aan de fles. Het was 

een hele gekke geur. Hier en daar was er wat 

ongeloof. Waren we nu wel echt onzichtbaar? Als 

bewijs nam juf Shaula een nieuwe foto, en het 

resultaat was on-ge-loof-lijk: 

Nu het bewijs geleverd was, was het tijd om de 

andere juffen te foppen. Met een smoes hadden 

we juf Leen onze klas ingelokt, maar zij kon ons 

niet zien! En wanneer we in de namiddag nog 

eens onzichtbaar werden hebben we Juf Marij én 

juf Sofie kunnen foppen. Ook zij kwamen onze 

klas in maar zagen niemand in de zithoek zitten! 

Na ons slokje water hebben we ze uitgelegd dat het allemaal door die fles kwam.  

Wat was dat een avontuur! De kleuters waren het ook unaniem eens dat ze nog eens aan 

de fles wilden ruiken vlak voor ze om 15.35u opgehaald werden, maar dat heeft de juf 

toch uit hun hoofd kunnen praten. Wat zouden al die mama’s, papa’s, opa’s, moekes,… 

anders verschieten wanneer er niemand op de bankjes in de gang zou zitten! ;-) 

 

En ……………………………………………………………………………………………… 

Een heel speciale fles in 4-5KA 



….de kleuters van juf Sofie, juf Shaula en juf Kristine kregen op een dag 

nog een vreemde boodschap in een fles. Het was een brief van professor  

Proefke waarin stond dat hij proefjes kwam doen met flessen. Vol 

spanning zaten we met z’n allen te wachten in de gang op zijn komst. 

Eindelijk was hij daar! Een speciale man met 

een witte schort en een raar brilletje. Hij had 

een koffertje bij met flessen en andere 

materialen. Daarmee toonden hij zijn 

proefjes: hij kon flessen met water een kleur 

geven, hij toverde daar weer andere kleuren 

van, hij kon fluiten op een fles, maakte een flessenxylofoon en we zagen 

ook een draaikolk in een flesje water.  

Het was super leuk. En we mochten zelfs zijn koffer even houden om er 

zelf mee te experimenteren.  

      juf, maar we hebben nog geen eten als professor “Proefke” komt? ( zei 

een kleuter uit de klas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de 6 

verschillen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wist je dat………. uit 2-3KA 

❖ Als Mila groot is, ze Spiderman wordt 

❖ Mil verdrietig zou zijn als juf Mariëlle ziek zou worden 

❖ Lauranne graag op een podium met een micro staat – en 

zingen dat ze kan – onze VOICE van 2-3KA 

❖ Onze regenwormen door de klas kropen en Mil,  

de stoere held, ze terug in de kuip deed 

❖ Félix graag de soep van oma eet (tomatensoep met balletjes) 

❖ Saar en Manjot graag in de leeshoek zitten 

❖ Victor heel graag met de diertjes van de boerderij speelt 

❖ Kyano, Marie en Jules voltijds in het ballenbad zitten en dolle 

pret hebben 

❖ Camie heel graag cadeautjes opendoet en haar 

nieuwjaarsbrief heel de dag door al zingend opzegt 

❖ César dolle vreugde had bij het vieren van zijn verjaardag 

❖ Lily en Ziyad 2 handen op 1 buik zijn,  een leuk stelletje 

                                                 
Op vrijdagmiddag zijn de 

reporters van het 3de lj aan 

het werk om deze krant tot 

stand te brengen!! 



PERSBERICHT – november 2019 
 

Vrije Basisschool Mariagaarde bekroond met Verkeer op 

School-medaille 

Basisschool Mariagaarde uit Malle werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar 

inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 

629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In 

totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien 

basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV. 

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de 

rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen 

voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten 

oplevert dan louter theorielessen in de klas.  

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig 

te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote 

Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het 

Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en 

risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die 

kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-

initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten 

verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen 

aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.  

Basisschool Mariagaarde is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een 

gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale 

medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie 

beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen. 

 

 

 

 

 



Begin oktober hebben onze oudste kleuters kennis 
gemaakt met Lettertje. Lettertje is een vogel en had heel 
veel verdriet toen hij in onze klas kwam… Hij is heel graag 
bezig met letters en hij heeft een lievelingsboek waar hij 
élke dag in leest. Maar op een dag waren alle letters uit zijn 
boek verdwenen!  
 

Droevig kwam hij onze kleuters om hulp vragen. In zijn boek zat namelijk een 
brief van de ‘letterdief’. De letterdief vindt het leuk om anderen te plagen en 
heeft daarom alle letters uit het boek gestolen. Alleen als Lettertje samen 
met de kleuters een opdracht rond de letter van de week uitvoert, komt deze 
letter weer tevoorschijn in het boek. 
 

Zou het onze kleuters lukken om Lettertje te helpen en zo alle letters weer in 
het boek te krijgen? Wij hopen het alvast, want onze behulpzame kleuters 
deden al heel enthousiast mee met de eerste lettertjes die aan bod gekomen 
zijn!   
Juf Shaula, juf Kristine en juf Sofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zebra 

wesp Letters zoeken 

Zie jij de letters 

van het woord : 

kleur ze maar 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpswandeling derde en vierde leerjaar 

Op 26 september vertrok het derde en het vierde 

leerjaar op dorpswandeling door onze gemeente. 

In 3 groepen vertelden de juffen heel wat weetjes 

die we leuk vonden. We leerden over de gebouwen 

en standbeelden die we tegen kwamen. Ook 

hebben we nadien onze afgelegde weg aangeduid 

op de kaart van Malle.  

Later leerden we in de klas nog meer over Malle. 

Wist jij dat er in onze gemeente al meer dan 15.000 

mensen wonen? Ben jij al op Salphenkermis 

geweest; ik wil er naar toe op 18 januari 

met mijn laarzen aan natuurlijk! Wist jij dat zelfs in 

Spanje een café genoemd is naar onze gemeente? 

Onze juf heeft het zelf gezien… en er een Westmals 

biertje gedronken. 

Leerlingen van het  

derde leerjaar 

 

 



Bezoek aan het kasteel – 4 en 5 jarigen 

 

Donderdag 7 november kwam er 

een prinses langs op onze school. 

Ai ai, wat had zij een buikpijn. 

Alles had ze geprobeerd maar 

niets deed de buikpijn verdwijnen.  

Nu had ze gelezen dat er een draak in het bos 

woonde die een speciaal draken kruid had. 

Dracunculus, dat de buikpijn  kan genezen maar ze 

kon de draak niet vinden… onze 4 en 5 jarige 

kleuters konden de draak wel vinden in de tuin van 

het prachtige kasteel.  

De prinses kreeg een plantje, dracunculus, ze zette er 

3 dagen thee van en haar buikpijn was verdwenen! 

Bedankt aan de kasteelvrouw dat we haar domein 

mochten gebruiken 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele indrukken van het 6de lj over “Rakelings” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportnieuws  
Op woensdag 13 november trokken we in de namiddag met de tweede en 
derde graad naar de sporthal voor de Unihoc. 
In de turnlessen hadden we al flink geoefend………. 

                                                           

                                                                     
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 9 oktober zijn wij met het 6de 

leerjaar naar een theater geweest over 

verkeer. Het was super tof en soms ook 

grappig. Het waren twee mensen en ze 

waren goede vrienden. Op een dag was de 

fiets van Wim gestolen en toen moest hij 

mee met zijn vriend op de bus en hij 

ontmoette op de bus een meisje en hij werd 

verliefd. Op zijn verjaardag kreeg Wim een 

nieuwe fiets en toen gebeurde het zelfde 

verhaal bij zijn vriend Jeroen maar dan met 

de fiets. Uiteindelijk had Jeroen het hem 

geleerd en toen waren ze het weer 

vergeten. Ze waren terug goede vrienden. 

Ik heb wel veel geleerd. Ik wil nog wel eens 

naar een toneel gaan kijken.  Yoni Nuyts 

     

     

 

We zijn met alle 6de leerjaren van Malle gaan kijken 

naar een toneel over verkeer. Sommige stukken waren 

leuk en grappig andere weer wat minder. Er was ook 

muziek. Ze hebben uitgelegd wat de dode hoek is. Het 

waren 2 mannen, een fiets en houten blokken. We zijn 

er naartoe gegaan omdat het erg leerrijk was. Veel 

dingen wist ik al maar anderen niet. En dat maakte 

het juist zo fijn. Er was ook politie die stond van achter 

in de zaal: waarom weet ik niet.  Ante Jans 

 

Maar liefst 50 

kinderen deden 

mee !  

We hadden zelfs         

3 volledige 

meisjesploegen!  

We namen bijna 

alle medailles 

mee naar 

Mariagaarde ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amar  Rekenen. 

Noah Schrijven. 
Aléra De ontdekdozen. 
Fleur Knutselen. 
Roos  Zwemmen. 

Vic Computer  
Ayman Turnen. 
Alishan Voetbal tijdens  

de speeltijd . 

Emma Op uitstap gaan. 
Bert Spel van de dag. 
Jan Woordkasteel. 
Lise Dansjes. 

Louise Wedstrijd van  
rekenkampioen. 

Lucie Verjaardag vieren. 
Ilana Alles ! 

Amalia Typen. 
Kobe Bewegen naar de zon. 
Noa Werken rond het klimaat. 
Paulien Lezen. 

Anouck Klimaat. 

Wat vinden de leerlingen 

uit het 3de lj leuk? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn met het 6de leerjaar op 09/10/2019 

naar de Notelaar in Oostmalle geweest. 

Het ging voornamelijk over het verkeer en 

de dode hoek. Het was heel grappig en 

leerzaam. Alleen vond ik het een beetje 

raar dat 1 van de jongens uiteindelijk 

homo bleek te zijn. 

Lien 

We zijn naar een toneel gaan kijken. Het toneel ging over verkeer.  

Er waren 2 jongens. Een van die jongens lette heel  erg op in het verkeer. De andere 

vond dat maar saai om. En wist er niet veel over. De andere legde het uit en omdat er 

een meisje was waar hij op was droeg hij een helm en een hesje … en toen waren ze 

samen. 

Ik  vond het leuk!           Solaf Jallouli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lander Stickens 

We gingen naar een toneel in de Notelaar 

op 9 oktober2019 en het ging over de dode 

hoek. Het was grappig en leuk. Het was een 

grote zaal met veel kinderen. Er werden veel 

grappen gemaakt. We leerden er iets over 

de dode hoek. Het duurde ongeveer 1uur en 

een half en dan was het gedaan. 

Thibeau 

We gingen naar 

toneel. Het ging over 

verkeer. Het was leuk je 

kon er veel uit leren 

en het was ook 

grappig. De acteurs 

zijn al eens op tv 

gekomen. 

Kenneth Hendriks 

We zijn op 09/10/’19 naar De Notelaar 

geweest met alle 6de jaren van Westmalle en 

Oostmalle. We hebben daar geleerd over de 

dode hoek. Het was een heel leuk theater. 

We hebben gezien en geleerd over de 

gevaren van de dode hoek. Er waren 2 

mensen die die rollen speelden Jeroen en 

Pim. Pim was zo één die eigenlijk heel dom 

was. Jeroen was een slimme. Pim deed alles 

met zijn gsm, en chips eten terwijl hij fietste 

en hij lette niet op. Jeroen had gezegd dat 

dat niet ok was en hielp Pim om zijn Gsm en 

zijn chips minder te gebruiken het was heel 

leuk. 



De leerlingen van het vierde leerjaar stelden een gezelschapsspel voor aan 

de klasgenoten. Het waren één voor één leuke gezelschapsspelletjes! 

Welke spelletjes herken jij? Omcirkel ze! 

 

Mastermind   Weerwolven  De grote Dalmuti 

Xenne    Gus    Ella 

 Tumball    Cluedo   Beverbende 

 Lore     Natalie   Jasper 

 

FC De Kampioenen (Maak je niet druk)  Nachtwacht Monsterstrijd 

Xander D        Xander M     

  Sequence   Eenhoorn flonkerglans 

  Alysha   Eline 

 

What the duck?  Wat zeg je me nou?  Risk 

Milan    Jinske     Stan 

 

Mimiq  Het Magische Spiegelspel  Bunny Hop 

Elina  Sterre      Keyang 

 

Wat ’n familie!  Memory   Carcassonne 

Mia    Lina    Klara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn naar een toneel gegaan. Daar 

hebben ze verteld over het verkeer. Ik 

heb geleerd dat je niet stoer moet 

doen maar veilig moet zijn. 

Ik vond het leuk en grappig. 

Lucas 

Rube 

Het was saai maar wel grappig. Ik heb 

Lucas gezien, een vriend van op de 

atletiek. Ik zat naast Ben. Het ging over 

verkeer. Hij leek op Jelle Cleymans  

 Catho wachtelaer 

Een klein woordje van Catho. Vandaag was leuk, we 

hebben gelachen en niet een beetje, heel hard zelfs. Dus 

we zijn gaan kijken naar een supertof toneeltje in de 

Notelaar. Het ging over verkeer en de dode hoek, willen 

jullie alles weten wat er gebeurde? Dus … sorry jongens 

en meisjes van Mariagaarde, ik en de andere kinderen 

mogen niets vertellen. Wacht maar af dan zien jullie het 

zelf wel in het 6de. Het werd gespeeld door mensen die op 

tv zijn geweest. Een ding is zeker het was super leuk en 

gezellig.     Doei groetjes van het van het 6de leerjaar  

 

Toneel 

Er was een toneel in de Notelaar in 

Oostmalle. Wij gingen met het zesde 

leerjaar en er waren nog andere scholen. 

Het toneel ging over openbaar vervoer en 

de dode hoek en dat je zichtbaar moet zijn 

op de fiets. Het was wel grappig. 

Ben 



NAAR DE DENNEN 

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gingen er spelletjes spelen, turnen en 

aperitiefhapjes maken. 

Dit vonden ze leuk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eten maken. 

En samen in de auto zitten ook. 

Stan 

Dat ik mocht rijden met de rolstoel en dat we de hapjes mochten opeten. 

Robbe 

Hapjes op het stokje doen 

en met de hapjes rond 

gaan. 

Thijs 
De cd afgeven en het turnen met de bal. 

Anne-Beau  

Ik was heel blij om met de 

mensen te koken. 

Lina 

Ik vond de kaarsjes mooi en de versiering 

ook. 

Lennerd 

Het eten geven. 

Het proeven vond ik lekker. 

Kebing 

Ik ben blij dat wij naar De 

Dennen zijn gegaan. Ik 

vond het koken heel leuk! 

Het turnen was speciaal, 

maar wel leuk! 

Tuur 

Dat we met de ballon mochten 

gooien en onze cadeautjes konden 

afgeven. 

De Dennen is heel leuk. 

Ninthe 

Dat we met de 

mensen mochten 

turnen. 

Dat we de mensen 

mochten duwen in de 

rolstoel. 

Lili 

Met de ballon 

turnen en een 

cadeau geven. 

Nimrat 

Ik vind met de 

rolstoel rijden 

leuk. 

Lisa 

Het was leuk om 

cadeautjes af te geven. 

Laure 

Ik vond het heel 

grappig dat een 

mevrouw aan 

Emma haar haar 

bezig was. 

Emil Ik vond het leuk dat ik de rolstoel 

mocht duwen. 

Jarno 

Ik vond alles leuk : het turnen en het 

maken van eten. 

Noor 

Het was heel leuk, bomma. Jij bent lief. 

Elias 

Ik vind koken heel leuk omdat mijn papa ook 

kookt en mijn mama ook. 

Ik vind turnen ook leuk want ik doe keur. 

Emma 

Het waren lekkere hapjes. 

Daisy 

En… misschien mogen we nog wel eens 

terugkomen… 



De grote frietroof 

door Milan, Arne, Alessandro, Zili en Louise 

 

              

      

   

   

 

 

 

Ik ga frieten 

stelen… 

Ik ga de 

politie 

bellen. 

Niet 

schieten! 

Geef mij 

friet! 

Handen 

omhoog! 

Ik heb 

niets 

gedaan

! 

Meneer, kom mee. 

Naar het 

politiebureau! 

Wie heeft 

het 

gedaan? 

Hij! 

Dit 

gebeurt 

altijd. 

Bedankt. 

Het 5de lj ging in groepjes aan de 

slag om een stripverhaal te 

maken. Veel leesplezier!! 



De ontsnapping 

door Nathan, Hannes en Kobe B. 

   

    

    

                                                                                        

ONEE! 

HALT!  

Hoe 

ontsnap 

ik ? 

Ik ga 

gewoon 

graven. 

 

Wow, hier 

ligt geld! 

A.u.b., 

meneer. 

Een glas 

wijn . 

Politie, er is 

een dief hij 

gaf nep 

geld! 

Halt u staat 

onder 

arrest! 

Dit gebeurt 

iedere 

ontsnapping.

. 

EINDE 



 

                    

                         

      

     

Wat 

hoor 

ik? 

 

Super

!!!! 

Naar    

elfenbos ! 

In het gewone bos 

Kijk 

daar! 

Wat doen 

jullie? 

Vechten ! 

Haja! 

Sjlaang la 

ledood ! 

Tjoekie! 

Weg poort 

Nee! 

Het Elfenbos                    door Rayane, Mirthe, Rune, Dylano en Rosalie 

 



Sinterklaas en zwarte piet op bezoek 
door : Nano, Jenna, Mila, Rayvallio, Kobe C. en Dany 

       

      

      

 

Fijn dat  

we hier 

zijn! 

Ja, 

heel 

fijn. 

Kijk die brave 

kinderen! 

Hallo, 

ik ben 

Vallio 

En ik ben 

Dany. 
En ik  
ben  

Kobe.  

Mogen we 

even 

binnen 
komen? 

Ja, 

natuurlijk 

Hij mag in 

de tuin. Hebben jullie 

cadeautjes? 

Oh, 

zoveel! 

EINDE 



Bezoek van de Sint aan de eerste graad 

Op de verjaardag van de Sint kwam hij samen met Piet op bezoek in 

onze school.  Spijtig genoeg regende het dus het onthaal buiten 

met onze vlaggetjes was wat kort.   

Na de middag konden we dan eindelijk ons 

dansje opvoeren voor Sint en Piet.  Daarop 

hadden we in de klas al veel geoefend. 

Natuurlijk waren we zenuwachtig maar 

Sinterklaas vond het erg mooi.  Toen hij in 

zijn grote boek keek, zaten we allemaal op het puntje van onze 

stoel……..zou hij tevreden zijn met wat hij las over het eerste en 

tweede leerjaar ?   

Gelukkig wel, al vroeg hij aan de kindjes van het eerste leerjaar om 

hun bankjes properder te houden.  Maar toen hij de la van juf Ria 

controleerde, moest hij ook aan haar oren trekken hoor.  De kindjes 

van het tweede leerjaar waren ook braaf geweest, zij kregen van de 

Sint de opdracht om goed hun best te blijven doen.  Omdat zij 

wilden testen of zwarte Piet ook goed zijn best deed, hadden de 

leerlingen van het tweede leerjaar een testje klaar over de tafels.  

We speelden een wedstrijdje……….kan jij raden wie won ? 

Daarna was het tijd voor de geschenkjes: het eerste leerjaar kreeg 

een keukentje voor in de klas en een kasteel van Lego en het 

tweede leerjaar werd verwend met een hele stapel spelletjes. 

Daarna kregen de juffen ook nog geschenkjes: fluovestjes zodat we 

hen nog beter kunnen zien.  Het was een leuke dag ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter een kast vol lekkere 
koeken 
Las Jordi heel veel boeken 
Toen kwam mijn zusje uit haar 
bed 
En ze pakte het nieuwe net 
Ze viste een paar koeken uit de 
kast 
En ze pakte me stevig vast 
Ze stak de koeken in mijn mond 
En toen kwam de superhond 
Hij blafte en beet mijn zus 
Ik gaf de superhond een kus 
Mijn zusje rende huilend weg 
Want ze had dikke pech 

 - door Louise en Zili 
 

 

De juf legt heel veel uit 
Maar wij zijn veel te luid 
Iedereen kijkt uit naar de vakantie 
Want het is veel te veel actie 
Het is bijna Kerstmis 
Eerst nog naar de mis 
In de kerk is het veel te stil 
Want je mag niet praten als je het wil 

 - door Mila en Nick 
 

Gedichtjes uit het 5de 

leerjaar 

6 december 2019 

Wat is het toch een fijne tijd, het aftellen naar de grote dag! 

We mogen ons verkleden in Sint en Piet, we gooien pakjes 

in de schoorsteen en laden de zakken vol met speelgoed. 

En horen we daar geen gestommel op het dak, of klopt er 

iemand op de deur? 

En dan: eindelijk is het zover – 6 december.  

“Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait 

de wind. Zou de goede Sint wel komen nu hij ’t weer zo 

lelijk vindt. Nu hij ’t weer zo lelijk vindt….” 

Maar Sint en Piet trotseren wind en regen! Maar er is een 

probleem…..het paard is gekrompen, kleiner geworden. 

Onze kleuters gaan de Zwarte Pieten helpen om een 

toverdrank te maken. Door verschillende opdrachten te 

doen, verdienen ze ingrediënten van de toverdrank. Samen 

mengen we alles in een grote kookpot. En wonder boven 

wonder, wanneer het kleine paard ervan gedronken heeft, 

verandert het in een groot paard! 

Eind goed al goed….. wat een spannende dag!! 

Juf Mia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wij zijn geluksvogels want 

❖ we klonken met jullie op een nieuw 

schooljaar in september. 

❖ er vlogen 2 nieuwe “kuikens” in ons nest. 

❖ er kwamen 258 mensen naar ons Italiaans 

Festijn, 

❖ we mochten dus 185 porties tiramisu maken 

(en proeven). 

❖ onze nieuwe zandbakken werden plechtig 

ingehuldigd. 

❖ de caravan werd een leescaravan en er zijn 

nog superleuke plannen voor de 

speelplaatsen. 



❖ we vonden superleuke zoekboeken, spelletjes 

en puzzels voor onze kleuters. 

❖ we prikten 21 maart 2020 als nieuwe datum 

voor onze kwis die eerst samen viel met het 

turnfeest. 

❖ we verkochten 391 snoepzakjes en 654 

koekendozen. 

❖ we konden rekenen op heel wat helpende 

mama’s, papa’s en juffen om alles netjes op 

tijd ingepakt te krijgen. 

❖ we hebben superveel zin om 2020 in te 

vliegen! 

Maandag 18 november : opening leescaravan 
Wat waren de kinderen van de lagere school nieuwsgierig toen ze 

vrijdag 15/11 op school aankwamen. 

Op hun speelplaats stond al geruime tijd een caravan, maar nu 

waren de ruiten afgeplakt en was hij ingepakt zoals een groot 

cadeau. Op de caravan hingen grote posters 

 ‘Leesbeesten gezocht!’ 
Wat zou er gaan gebeuren? 



Na een heel weekend in spanning te zijn gehouden, konden ze 

maandagochtend kennismaken met de 

burgemeester van LEESLAND, die hen 

vertelde dat ze speciaal voor de 

kinderen van Mariagaarde een 

leeshoekje had geïnstalleerd in de 

caravan. 

Vanaf nu zouden ze elke dag een pasje 

kunnen vragen aan hun leerkracht om 

tijdens de speeltijd in de caravan een 

boekje te lezen. Strips, zoekboeken, 

weetboeken en zelfs moppenboeken…. Er zit voor iedereen wel 

iets tussen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een 
houten huisje op de speelplaats… 
Een houten huisje dat soms open staat… 
Een open huisje waarin de juffen speelmateriaal 
inleggen… 
Auto’s, dieren, 4 op een rij, Noppers om mee te 
bouwen, circusmateriaal, kwartet,…. 



Juf, is dat voor ons?  Juf, wanneer mogen we daar 
mee spelen? 
 
 

Elke speeltijd dat het droog is, zet de leerkracht het 
speelhuisje open en mogen de kinderen er een speelgoedje 
uitnemen om mee te spelen. Wat vinden ze dit leuk!! Zowel 
klein als groot laten het beste van zichzelf zien met het 
circusmateriaal, sommigen bouwden met de Noppers zelfs 
een camera en microfoon om de juffen te interviewen…. 
Pret verzekerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag trokken alle kleuters en lagere 
schoolkinderen naar onze parochiekerk voor hun 

kerstviering. Kleuterleidsters beeldden het 
kerstverhaal uit en de lagere schoolkinderen zorgden voor de 

muzikale omlijsting. Op een sfeervolle manier werden de 4 kaarsen 



aangestoken en de kleuters volgden geboeid het hele gebeuren. 
Nadien werd er in de school verder gevierd met lekkers. 

Onze kinderen zijn klaar om Kerstmis te vieren! 

 

 

 

 

 


