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Onze derde graad vertoefde  

een weekje op het water. Wat de 

leerlingen van het 6de ervan 

vonden? 

In één woord : 

 

 

 

De zesdeklassers hebben hun mening 

gegeven over deze bijzondere week. Wat vonden zij van: 

Het verblijf 
Maaike : gezellig maar het beetje krap en het zou misschien wel leuk zijn als er nog 1 of 2 
toiletten zouden zijn 
Inneke : heel leuk maar er waren maar 2 toiletten voor 4 kamers en de douche was wel een 
beetje oud 
Séverina : ik vond het klein en de bedden kraakten ook heel snel, dat was storend 
Liano : het was heel netjes en proper, er was een lekkende kraan 
Maria : ik vond het wel gezellig dat wij met ons 4 waren. Soms vond ik het vervelend dat 
we telkens op het knopje van de douche moesten drukken 
Ilias : leuk en de kamers waren mooi en het bed lag goed 
Marie : best wel oké alleen de deur van het toilet was vervelend dat je die langs binnen 
moest opendoen 
 
 
 
 



Het eten 
Eva : super lekker! En ik vond het ook heel leuk dat als we iets 
niet lusten, dat we dat dan niet moesten eten 
Maryse : lekker maar sommige dingen niet maar dat ligt aan mij 
want ik lust dat normaal ook niet 
Janne : het eten vond ik heel lekker en het drinken was water, 
melk, fruitsap en chocomelk 
Amber : lekker (beter dan thuis), niets op aan te merken 
Sien : heel lekker, enkel in de puree zat een beetje te veel zout 
Timo : lekker, veel afwisseling 
 

De watersporten 
Nell : roeien vond ik eng met die wind, zeilen vond ik wel leuk, windsurfen was leuk alleen 
lag er veel ganzenstront en er waren heel veel pollen (en ik ben allergisch voor pollen), 
kajakken was supertof en het was super leuk om in de krokodillenbeek te varen. Ik vond 
het wel spijtig dat we surfen achter elkaar deden en roeien ook 
Mohamed: ik vond alles heel tof maar als ik moet kiezen zeg ik windsurfen en zeilen 
Kaat : windsurfen was heel leuk maar wel moeilijk om het zeil naar boven te trekken. 
Roeien was leuk maar vermoeiend. Kajakken was super leuk en vooral de krokodillenbeek. 
Zeilen was leuk maar veel verplaatsen in de boot 
Viktor : zeilen was héél leuk, windsurfen heel moeilijk, roeien de 
leukste sport van de week, kajakken leuk met de spelletjes op het 
water 
Loewie : ik vond alle watersporten leuk buiten het windsurfen 

 
De avondactiviteiten 
Inneke : het 1ste spel vond ik heel leuk om al die opdrachten te doen, de vrije avond vond 
ik niet zo leuk, het kookspel vond ik ook heel leuk, de fuif mocht langer duren en de quiz 
was super leuk 
Liano : het zwembroekspel was heel grappig, vrij spel heel plezant, het kookspel leuk en 
sportief, de fuif en het swingpaleis heel leuk 
Emre : het zwembroekenspel was leuk maar duidelijk fake. Het vrij spel was niet zo leuk als 
het eerste maar ik me geamuseerd. Sterrenchef was leuk alleen was er een gat in de grond 
waar ik 4 x ben ingevallen. De fuif en het swingpaleis waren leuk en grappig 

 
De juffen en meesters 
Maaike : jullie waren heel erg lief en zorgden goed voor ons 
Liano : het was heel leuk met hen, zonder hen was er niks aan 
Maryse : iedereen was een beetje toffer want in de klas is het zo 
serieus 



Nell : leuk om ze eens op een andere manier bezig te zien 
Hannelien : ze waren wel leuk en als je heimwee had enzo troosten ze je dan 
Tristan : ze waren plezant en grappig 
Lisa : heel vriendelijk tegen ons wanneer we moesten slapen en ze waren bezorgd voor 
iedereen 
Arthur : iedereen was super en deed mee 
Esmée : hip maar een klein beetje streng 
 

 
De monitoren 
Maaike : ze waren lief en konden alles goed uitleggen 
Josse : ze waren grappig 
Eva : ik vond ze heel lief en ze legden het ook goed uit 
Liano : ze waren allemaal lief en deden de uitleg heel erg goed, ik heb veel geleerd 
Séverina : ik vond ze allemaal kei leuk, alleen bij het zeilen waren ze streng en ik vond ze 
grappig hoe ze deden, TOP 

 

 

 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen voor 5
de

 

en 6
de

 leerjaar 

22/5 – 24/5/2019 

Hoge Rielen 

11/5 – 15/5/2020  

watersportklassen 

Chloë Henderickx 



 

Zili uit 3de lj A maakte een mooi 

stripverhaal om de vakantie 

zalig mee te starten !! 



 



Nieuws uit de kleuterklas van juf Kristine en juf Gordana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS boodschap in een fles 

Op een dag had de juf een fles bij. 

Die had ze gevonden in de vijver 

aan het kasteel van Oostmalle. 

“Juf” er zit een brief in! Van wie 

zou dat zijn? 

De juf haalde de brief uit de fles 

en liet hem zien. 

“Wat staat er op, juf?” Maar één 

van de kleuters kon die brief al 

lezen en las hem voor. 

“HELP HELP” 

Wat zou dat betekenen? 

“Dat we iemand moeten helpen” 

Maar wie? 

Wil je weten wat er verder gebeurd 

is, vraag het maar aan de 

kleuters van juf Kristine en juf 

Gordana 

Boertje Jef heeft een 
boerderij 
Hiahiaho 
Daar wonen zoveel 
koeien bij 
Hiahiaho 
…. 
 

Ja hoor, dat hebben wij zelf gezien. Boer Jef 

leerde ons veel over het melken van de koeien. 

We mochten op de tractor en in het hooi spelen. 

Het was er super leuk! Voor we terug naar 

school reden, kregen we van hem nog een 

lekker ijsje, mmmmmmmmmmmmmmmm 

Maandag 25 juni, “WAT EEN DAG!!” 
In een (mooi versierde) rolstoel naar school, 
door een erehaag van kinderen, bloemen, 
bloemen en nog eens bloemen – ik was 
compleet overdonderd! 
Dank je wel allemaal, deze dag zal me altijd 
bijblijven! 
Ik moet nu niks meer doen want ik ga met 
pensioen! 
Het ga jullie goed! Tot ….. ???? 
Juf Kris – 4de leerjaar 



Het 3de en 4de leerjaar ging op schoolreis naar Planckendael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat 

Een dochtertje, Mila, voor juf Lore 
(3B) 
 
Een broertje, Liam, voor Kayden  
(2-3KA) 
 
Een zusje, Lissa, voor Senne (4-5KA) 



De kleuters van juf Mia en juf Marij gingen op stap 

naar de boerderij in Zoersel 

Wist je dat : 

 Enkele kleuters de koeien durfden aaien 

 We de koeien mochten voederen 

 De boer een glijbaan in het stro had gemaakt 

 We op de tractor mochten 

 We op het einde een super grote bol lekker ijs kregen 

 Iedereen het SUPER vond 

 Er vele ouders voor het vervoer zorgden, waarvoor dank 

 

Wist je dat juf Marij ook in haar klasje over 

de boerderij leerde en dat de mama van Teun 

met de grote tractor naar school is 

gekomen? Dank u wel, mama van Teun! 



 

 



Omdat het 3de leerjaar grote fan is van het schoolfeest, schreven ze hierover 

een elfje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan 
Spelletjes 
Ik speel 
En punten krijgen 
Ik mag prijzen kiezen 
Joepie! 

Zili 
Het 
Is feest 
Het leukste feest 
Van het jaar, 
schoolfeest 
Natuurlijk! 

Jenna 
Het 
Is schoolfeest 
Ik ben blij 
Als ik mag optreden 
Zalig! 

Morane 
Ik  
Sta op het grote 
podium 
Ik dans voor het 
Publiek! 

Nano 
Schoolfeest 
Is leuk 
Je kunt dansen 
En je kunt springen 
Daaaag! 

Nathan 
Op  
Het schoolfeest 
Is het leuk 
We gaan zalig 
optreden 
Wauw! 

Tibo 
Op 
Het schoolfeest 
Kinderen dansen en 
Acteren mama, papa komen 
Kijken! 

Luca 
Schoolfeest 
Is het? 
Ja het schoolfeest! 
Het schoolfeest van 
de school 
Leuk! 

Lena 
Leuk 
Snoepjes eten 
Leuke spelletjes 
spelen 
Dansen is heel leuk 
Schoolfeest! 

Mathis 
Het 
Schoolfeest gaat 
Heel leuk worden 
We gaan prijzen 
krijgen 
Fijn! 

Nick 
Schoolfeest 
Ik dans 
Hoe dan ook 
Ik sta op het podium 
Dansend! 

Jorbe 
Feest 
Is leuk 
Schoolfeest is leuker 
Met dans en muziek 
Hoera! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannes 
Feest 
Is leuk 
Schoolfeest is leuk 
Leuker dan gewone 
feestjes 
Niet? 

Kiki 
Kindjes 
Feesten en 
Eten snoep en 
Ze spelen heel veel 
Spelletjes! 

Amély Borremans 

Nore Claes 

Loopfietsdiploma voor 4 jarigen 
Voor het eerst konden onze 4 jarige kleuters het loopfietsdiploma 
behalen! 
Wat moet je daar allemaal voor kunnen? 
 Geblinddoekt een belletje of muziekje vinden en er naartoe 

stappen 
 Over een dunne bank stappen 
 Kijken links en rechts over je schouders 
 Een heel fietsparcours afleggen met de loopfiets 

Onze 4 jarigen hadden vooraf wel wat kriebeltjes maar toen het grote 
moment daar was hebben ze het allemaal super flink gedaan, juf An 
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De kinderen van het eerste leerjaar hebben heel veel geleerd. 

Wat zijn ze al flink! Ze hebben zelf al zinnetjes geschreven. 

Lees maar…..Ik zal ze missen!!!!!! 

Juf Brigitte 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag in de kleuterschool 
Wat zit er in de mysterieuze koffer : springzakken, 
estafettestokken, frisbee, ballen, … 
Heel de voormiddag zetten we ons heel onderzoekend en 
creatief in gang, zo ontdekten we samen wat we konden 
doen: 
 Estafetten 
 Reis rond de wereld 
 Parachute 
 Spelen met de frisbee,…. 

We hebben super genoten van een sportieve voormiddag. 
Juf An 



De kinderen van het 3de leerjaar deden flinke spreekbeurten. Als echte juffen en 

meesters leerden ze hun klasgenoten vele nieuwe dingen. Met PowerPoint, 

filmpjes, levende dieren, foto’s,… vertelden ze over hun vrij gekozen onderwerp. 

Dikke proficiat, puik werk derdeklassers! 

Nano Mijn konijn Rayvallio Suriname 

Nathan Mijn cavia Kobe Parijs 

Kiki Honden Kobe C Het bos 

Morane Skiën Mirthe Werk van papa 

Nick Mijn hond Louise Mijn honden 

Tibo Malle Dylano Elektriciteit 

Mathis Aîko, mijn hond Arne Thibaut Courtois 

Luca Dracula Alessandro Bobbejaanland 

Milan Rebel,mijn hond Katalina Colombia 

Lena Pari Daiza Liam Werk van mijn papa 

Jenna Katten Rune De Efteling 

Hannes Koeien Jonathan Kroatië 

Jorbe De Ardennen Rosalie Spanje 

Zili Martin Luther King Mila Volleybal 

 

 

 

 

 

 

Meestappersdiploma 
Op 4 juni was het voor onze 5 jarigen eindelijk zo ver. Na een halfjaar oefenen 
op veilig oversteken, opletten in het verkeer,. .probeerden zij om hun 
meestappersdiploma (= bronzen diploma) te behalen. Wat moesten ze zeker 
kunnen :  
Meestappen met de juffen 
 Stappen aan de stoep 
 Oversteken op het zebrapad (7 verschillende oefeningen) 
 Draaien in de straat 

Ze hebben het super gedaan en zijn met glans geslaagd!! 
Dikke duim van juf An!! 
 



Het 4de leerjaar heeft een echt klaslied 
Meisjes op een rij, en jongens kom erbij! 
We zingen samen een vrolijk lied en hopen dat je geniet! (2x) 

 
Lieke en Jolien 
kunnen dansen, knap om te zien  
Yoni en Lynn 
draaien radslag 10 op 10 
Luca, Lucas, Han 
zijn van voetbal echt wel fan  
Ook Kenneth en Mathis 
vinden voetballen echt niet mis 

Meisjes op een rij, en jongens kom erbij! 
We zingen samen een vrolijk lied en hopen dat je geniet! (2x) 

 
Hanne en Julie 
die knutselen als een genie 
Ante en Liselot 
genieten van rust, da’s top 
Simon is creatief 
een duif vindt hij heel lief 
Jannes is zijn maat 
zoekt een schat… dat kan geen kwaad 

Meisjes op een rij, en jongens kom erbij! 
We zingen samen een vrolijk lied en hopen dat je geniet! (2x) 

 
Guus eet heel graag 
wat staat er op ’t menu vandaag? 
Ben is de man 
die met z’n handen werken kan! 
De bioloog van de klas 
is Lien, dat komt van pas! 
Elise is zo lief 
z’is echt wel een hartendief!  

Meisjes op een rij, en jongens kom erbij! 
We zingen samen een vrolijk lied en hopen dat je geniet! (2x) 

 
Rube, die gast 
houdt van circus, dat staat vast 
Lene rekent wel 
’t is voor haar echt kinderspel 
Solaf vindt zingen top 
misschien treedt ze later op 
Lander kwam erbij 
weer 23….. op een rij! 

Meisjes op een rij, en jongens kom erbij! 
We zingen samen een vrolijk lied en hopen dat je geniet! (2x) 

Ook proficiat aan alle 

4de klassers 

Ze behaalden het 

voetgangersdiploma! 



Ook de leerlingen van het 5de leerjaar geven hun mening over de 

watersportklas 

5de leerjaar A 

Dit vond ik helemaal niet leuk 
Matts : mijn koffer sleuren heen en terug 
Fleur : het heimwee dat ik had en het inpakken van onze koffer 
Daisy : ruzie 
Shari : het lang wandelen naar zeilen en surfen, bepaald eten 
Finn : heimwee ’s avonds 
Amber : het opstaan 
Julie : in de nacht niet kunnen slapen en wakker vallen 
 
Aanrader? Waarom? 
Vic : omdat het keiplezant is en je leert er veel. Je bent 5 dagen weg van je gezin, ook even 
        leuk en geen school 
Fleur : het is tof, leuk, grappig, mega. Als dat niet voor de volgende vijfdeklassers is zou dat 
            heel jammer zijn 
Femke : ja, want je leert veel bij en het is super leuk 
Daisy : ja, omdat het super leuk is 
Matts : zeker, het is 1 keer in je leven dat je met je leuke klas een hele week weg bent en je  
              beleeft gloednieuwe sporten op het water 
Moreno : zeker, omdat het tof was 
Finne : ik vind van wel want ja het is gewoon leuk om op ‘vakantie’ te gaan en de 
             vriendschap wordt ook sterker en iedereen wil toch wel eens zo een watersport doen  
Ennio : ja, anders is het oneerlijk en het is ook superleuk. De kinderen die nog moeten 
             komen die gaan dat ook leuk vinden denk ik 
Julie : ik vind echt dat jullie dat de volgende jaren terug mogen doen want dit was echt heel 
           leuk. Jullie moeten dat echt gaan doen 
 
Dit wil ik nog even zeggen 
Vic : alles was tof 
Matts : ik wil nog eens terugkomen met de klas 
Shari : het was de leukste week van het schooljaar 
Moreno : in mijn gedachten in bed had ik heimwee 
Finne : meester Arne is knap 
Finn : het was super leuk 
Mila : het was super leuk en ik wil jullie graag bedanken 
Ziqi : ik vond dat de watersporten wat meer door elkaar gedaan moeten worden 
Amber : ik wil eigenlijk langs de ene kant wel terug gaan maar langs de andere kant ook niet 
               omdat ik mijn hondje miste 
Ennio : dank je wel meester Koen, Meester Arne en meester Toon voor alle activiteiten en 
              voor alle juffen die zijn meegegaan ook een dikke merci 
 



Eliza : 
1. Kajak, roeien, surfen 
2. Avondactiviteit 
3. fuif 

 

Julie D : 
1. fuif 
2. zeilen, surfen, kajak 
3. al de andere rest 

 

Wannes : 
1. watersporten 
2. eten 
3. vrije tijd 

 

Nore : 
1. surfen 
2. fuif 
3. kajak 

 

Amély : 
1. kajak 
2. eten 
3. fuif 

 

Victor VDV : 
1. zeilen 
2. kajak 
3. al de andere rest 

 

Jade : 
1. Juffen, meesters en 

monitoren 
2. fuif 
3. verblijf 

 

Viënna : 
1. fuif 
2. monitoren, juffen en 

meesters 
3. watersporten 

 

Kato : 
1. kajak 
2. monitoren 
3. fuif 

 

Seppe : 
1. eten 
2. kajakken 
3. vrij spelen 

 

Jelena : 
1. fuif 
2. avondactiviteiten 
3. vrij 
4. vrij 

 

Milan : 
1. roeien 
2. fuif 
3. de rest van de week 

 

Elise : 
1. eten 
2. watersporten 
3. verblijf 

 

Chloë : 
5. verblijf in kamers 
6. vrije tijd 
7. watersporten 

 

5de leerjaar B 

Mijn top 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uit het tweede leerjaar 

SPORTDAG 

Het thema van de sportdag was WK  voetbal. 

De sportdag was leuk . Het was niet gemakkelijk voor Duitsland.  FC juf is gewonnen. (Milan) 

Het was een sportieve dag . En het  was  om het meeste geld verdienen . (Gus) 

Iedereen heeft superhard zijn best gedaan.  (Mia) 

(Door Gus getypt) 

 

 

HET GROENHOF    

Wij hebben brood gebakken . (Klara) 

Jeroen was grappig . (Lore) 

Het was een grappig toneeltje  en meester 

Koen was de mooiste haan.(Mia) 

(Door Gus getypt) 

 

 

BOER JEF 

We gingen bij boer Jef naar de koeien kijken en daarna kregen we een ijsje. (Buka) 

Er was een muisje .(Stan) 

Er waren veel dieren. (Sterre) 

Boer Jef zijn ijsjes waren lekker, maar zijn koeien stonken. (Jasper) 

We mochten op de tractor en dan in het hooi. (Xander) 

(Door Xander getypt) 

 

 

 



SCHOOLFEEST 

Wij hebben gespeeld in onze turnzaal en ook gedanst. (Keyang) 

We dansten op Hey Brother. (Xenne) 

Ik mocht een maillot aan doen. (Lina) 

Het was heel leuk. (Amar) 

(Door Xander getypt.) 

 

 

 

 

ARK VAN NOË 

Daar was een leuke speeltuin, maar ook een hele grote. (Natalie) 

Ik vond de speeltuin leuk en groot. (Ella) 

Het springkasteel was leuk. (Jinske) 

(Door Stan getypt) 

 

VOETGANGERSBEVRET 

Iedereen heeft  het brevet gehaald. (Xander) 

We hebben vaak het parcours gedaan. (Alysha) 

De toer was leuk. (Elina) 

We waren wel een beetje zenuwachtig. (juf) 

Veel mama’s en papa’s kwamen ons helpen. (Sterre) 

 

(Door Stan getypt ) 

 

 

 

 



Vrijdag 22 juni – Onze 5 jarigen en het 1
ste

 leerjaar gaan samen 

picknicken  

Het was een spannende dag! 

Iedereen kwam naar 

school met een lach. 

Zon, wind of regen, 

niets hield ons tegen. 

Met onze lekkere 

knapzak 

wandelden we naar 

de “Malse” zandbak 

met grote stappen. 

We waren met velen 

om heel de namiddag 

te spelen! 

Het was super fijn 

je had erbij moeten 

zijn!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloë Hendrickx 



Wist je dat?   Uit de kleuterklas van juf Mia 

Toen we in de klas vertelden over de dieren en hun jongen, 

hebben we weer veel bijgeleerd. 

Hoe heet het kleintje van een koe? “Een meutteke”, zei Lowie 

Leirs 

 

Soms zijn er ook koeien die in de bergen in de wei staan, en die 

dragen een bel rond hun nek…. Wie is er al eens gaan wandelen 

in de bergen? 

Ferre Wens: “Ja, ik, in Kabouterberg!” 

 

Dankjewel, lieve mensen van de ouderraad!!! 

Wat kunnen we nu weer goed spelen in onze zandbakken. Met 

kruiwagens vol zand, werden de zandbakken van de grote en 

kleine speeltuin aangevuld met zand, en dat in tropische 

temperaturen!! 

 

Nu kunnen we 

weer naar 

hartenlust spelen, 

kastelen bouwen 

en tunnels graven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Uit de memoires van een 6de klasser 

1 februari 2009 : het begin van mijn avontuur, 

begeleid door leerkrachten vol passie en vuur: 

spelen, puzzelen, knutselen, schoolreisjes, letters leren, 

heel verschillende thema’s met vaak verkleden en imiteren. 

Groeien in lengte, maar vooral ook in kunnen en zijn; 

de kleuterschool vloog voorbij, het was er reuzefijn. 

1 september 2012 : dit keer met een grote boekentas 

maar opnieuw heel spannend naar de 1
ste

 klas. 

Rekenen, schrijven, zingen, turnen, lezen en leren 

en toch was er ook nog tijd om veel te belLEVEN: 

sportdagen, kerstconcerten, zwemmen, schoolfeesten, 

stappen, fietsen, een uitje naar de bib of naar de beesten, 

avonturen in het bos of op de Hazewinkelplas; 

met de vrienden altijd iets te beleven in of uit de klas. 

Talenten ontplooien en leerstof onthouden, zelfs in een andere 

taal: 

Un grand merci à tous – bedankt allemaal!! 

30 juni 2018 : helemaal klaar voor weer een nieuwe stap 

dankzij dit topteam, jullie zijn ongelooflijk knap!! 

 

Prettige vakantie 


