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200 jaar zusters van Vorselaar kon niet gevierd 

worden zoals gepland… toch stuurden we hen 

de beste wensen. 

De kinderen maakten mooie 

knutselwerkjes die we gingen 

afgeven in Mariënhove en de 

kloosters van Westmalle en 

Vorselaar 



 

Dat onze oud-leerlingen het heel goed doen in hun verdere 

leven en een goede basis meekregen in onze school bewijst 

deze enquête die we jaarlijks houden. Lees maar eens wat onze 

oud-leerlingen van het geboortejaar 1997 deden nadat zij op 

12 jarige leeftijd onze school verlieten. (gegevens zijn nog 

volop aan het binnenkomen) 

 

Wat wilde je als kind 
worden 

Hoogst behaald diploma  -  geboortejaar 
1997 

Momenteel werkzaam als 

Eva Meeusen : 
? 
 
Caroline Rooms : 
Dierenarts 
 
Marjolein Machielsen : 
Chef-kok 
 
Aagje Joossens : 
? 
 
Senne Lippens : 
Architect 
 
Hanne Aerts : 
Iets in de medische 
sector 
 
Arne Kazandjian : 
Politie 
 
Caroline Uyttenhove : 
politieagente 

Professionele Bachelor LO en Bewegings 
Recreatie 
 
Rechtspraktijk 
 
 
BASO Nederlands-Geschiedenis 
 
 
Nog aan het studeren voor 
Master Geschiedenis 
 
Bachelor in de chemie – optie 
procestechnologie 
 
Nog aan het studeren : kinesistherapie 
 
 
 
Lichamelijke opvoeding – 
Bewegingsrecreatie optie Indoor 
 
Prof. Bachelor logopedie en audiologie 

Leerkracht Lich. Opv. 
 
Nog aan het studeren zodat ik 
later in de magistratuur terecht 
kan 
 
Bijna leerkracht 
 
 
Historica 
 
 
Procesoperator 
 
 
 
 
 
 
Fitness begeleider 
 
 
Audiologe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit willen onze 5-jarigen van juf Kristine, juf Shaula en juf Sofie later 
worden. (zij zitten nu in ons 1ste leerjaar) 

Kobe : topvoetballer 

Lowie : schrijver van boeken + brandweerman 

Lenka : prinses 
Nand : Olaf van Frozen  

Maxime : K3 

Anna : dokter 

Vince : politieman 

Magali : mama 

Simon : crossman 
Olivia : prinses 

Martha : politievrouw 

Tibe : politieman 
Lani : topvoetballer 

Sean : dokter 

Ferre: politieman  Warre : politieman William : brandweerman 

Rosalie : dierenarts Jul : politieagent 

Uit de Kidskrant die vorig schooljaar door corona niet verschenen is 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de herfstweken zijn de 

kleutertjes van juf Mariëlle 

héél dikwijls in het bos geweest. 

Ze hebben er paddenstoelen in 

een boom ontdekt, ze rolden 

door en gooiden met  blaadjes. 

Ze zochten de rode 

paddenstoelen met opdrachten. 

Oh wat vonden ze dit leuk. En 

wat een sensatie toen ze ook 

nog een “uitgebroken 

koekeloere haan” zagen! 



 

 

AZ Sint Jozef : 

Dankjewel voor dit prachtig filmpje! We gaan het vandaag delen met de 

medewerkers en zijn er zeker van dat ze dit zullen appreciëren. 

Ter Loke :  
Bedankt voor het bezorgen van jullie 

filmpje, we deelden dit met onze 

begeleiders! Het was het wachten 

waard 😉 

In deze spannende tijden voor iedereen, 

is het fijn om appreciatie en warmte te 

ontvangen voor het harde werk dat onze 

helden van welzijn elke dag opnieuw 

presteren! 

 

 

Ter Bleeke :  

Dank je voor de vele kusjes, steun, applausjes, groetjes  en 
enthousiasme.  

Het geeft energie en een warm gevoel. We hebben het aan al onze 
collega’s bezorgd. Dank je wel en veel goede moed voor alle leerlingen en 
juffen.  

Hou het gezond, daar doen wij ook alles voor.   

Huize Walden : 

Dankjewel voor het supermooie filmpje.  

We tonen het zeker aan al onze 

medewerkers.  

Onze kleine helden hebben een filmpje gemaakt om de grote 

helden in de zorg te steunen. En dat dit door hen enorm 

geapprecieerd werd, kan je lezen in enkele van de vele reacties 



 

 

 

 

 

 

 

Nooit ruzie  

Ik heb 2 broers 

Manjot is mijn broer 

Robbe zit in mijn klas 

Anne-beau is mijn beste vriendin 

Turnen is leuk 

 

Een goede vriend 

Mama is leuk ! 

Ik kan niet zonder Florian 

Lina is een goede vriendin 

 
Frans is tof 

Laure was mijn buur in de klas 

Olijven zijn lekker 

Robbe is leuk 

Ik loop graag 

Altijd vrolijk 

Niemand is zo leuk als Emil 

Echt goed in rekenen 

Mooi ben ik zeker 

Mij vergeet niemand 

Als ik bang ben, geef ik niet op 

Rarara…… wie ben ik?(deel 1) 

Niemand buiten sluiten 

Ooit zal ik dood gaan 

Oma is altijd lief 

Ria was vroeger mijn juf 

Lui ben ik niet 

Iemand is super leuk 

Lief zijn is goed 

Ik ben altijd blij! 
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Florian en Emil aan het werk 

Steeds ben ik blij 

Tuur zit in mijn klas 

Anne-Beau is lief 

Niet pesten is de boodschap! 



 

 

 

 



 

 

 

Eind september kregen we bezoek in de 
3de kleuterklas, 
en toen begon het avontuur pas! 
Want wat een pech, wat een pech, 
het meisje haar naam was weg! 
 
De kleuters zeiden hun naam, 
En bedachten er nog wat, een heel 
karwei.  
Maar telkens schudde het meisje haar hoofd, 
haar naam was er niet bij.  
 
Juf Kristine zag het meisje haar verdriet, 
het hierbij laten kon ze niet!  
Ze nam haar GSM en belde naar haar vriend Letho de 
tovenaar, en dankzij hem was de oplossing daar! 
 
Hij stuurde de 4 letters van het meisje haar naam 
en onze kleuters gingen hiermee aan de slag, 
de letters werden verschillende keren door elkaar gehaald 
en na vele pogingen verscheen er op het meisje haar mond 
een grote lach.  
 
Haar naam was Tina,  
dat mag ze nu niet meer vergeten! 
En mocht er nog eens iets zijn zullen onze behulpzame kleuters 
weer helpen, zeker weten! 
 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de derde kleuterklas 



Bezoek van Elfje Fien  

 

Op een dag kregen we een piepklein briefje in 

de klas. Zo’n kleine letters…. dat kon de juf niet 

lezen. Toen kreeg één van de kleuters een idee. 

Neem een vergrootglas juf! En ja hoor, het 

lukte.  

Proberen dit  jullie thuis ook maar eens en dan komen jullie te weten wat er 

in het briefje stond: 

 

Dag lieve kleuters van Mariagaarde, 

Ik wil graag eens op bezoek komen naar jullie 

school. Morgen nog niet want dan moet ik de 

bosdiertjes nog helpen met hun holletjes te poetsen 

maar maandag kan ik komen. Hebben jullie ook een 

bos in de buurt?  

Tot maandag, 

Elfje Fien 

 

Wat was dat leuk nieuws! We beleefden 

spannende avonturen tijdens de elfen- en 

trollenweken.  

 

Groetjes van de kleuters en de juffen uit de derde kleuterklas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rarara…… wie ben ik?(deel 2) 

Jongens zijn snel 

Ann is mijn mama 

René is leuk 

Niemand is saai 

Onze zussen zijn leuk! 

Turkije daar ben ik al geweest! 

Uitstekend goed in reken, dat ben ik! 

U hebt alles naar wens bij mij! 

Rood vind ik cool  

Jongens zijn tof 

Uitsluiten doe ik niet 

Laat niemand in de steek 

Ik verveel me nooit 

Altijd grappig 

Nooit ruzie met Thijs! 

Ruzie vind ik niet leuk 

Onze klas is tof 

Bij mijn vrienden is het altijd plezant  

Blij feesten is fijn 

En het is fijn in 3A te zijn 

Tien is mijn lievelingsgetal 

Hij is blij 

Ik vind iets uit  

Jij bent mijn vriend  

Sinterklaas is lief 

Julian en Tuur aan het werk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieke neemt een taxi naar huis. Als ze er zijn, zegt de chauffeur: ‘Dit ritje is dan 

tien euro, mevrouw.’ ‘Oh nee’, schrikt Mieke. ‘Ik heb maar acht euro bij me. Kunt u 

niet een stukje achteruit rijden?’ 

Twee koeien staan in het weiland. Zegt de ene koe tegen de andere : ‘Waarom 

nies je zo?’ Zegt de andere koe: ‘Nou, de boer heeft het hek open laten staan en 

nu ben ik verkouden.’ 

Het sneeuwt in het park en na school gaan alle kinderen op het heuveltje in het 

park sleeën. Als Jantje wil gaan sleeën, vraagt Keesje: 'Mag ik meedoen?' Zegt 

Jantje: 'Ja is goed! We doen om de beurt, jij neemt hem mee naar boven en ik naar 

beneden.' 

Er komt een egeltje bij de kapper. ‘Hoe wilt u het hebben?’ vraagt de kapper. 

‘Nou,’ zegt de egel, ‘doe mij maar stekeltjes!’ 

Jantje zit in de klas en opeens begint hij keihard te lachen. De juf vraagt: ‘Waarom 

lach je zo hard?' Dan zegt Jantje: ‘Ik zat moppen aan mijzelf te vertellen en de 

laatste kende ik nog niet!’ 

Een man komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, ik kan niet goed praten.' De dokter 

pakt een hamer en slaat op de man. De man roept heel hard: 'Aaaaaaaa!' De 

dokter antwoordt: 'Goed zo! Morgen leren we de B!' 

Mopjes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Regionaal landschap de Voorkempen, tekenden we in voor 

groepsaankoop van wilgentenen. Op donderdag 13 februari ging de 

papa van Wout de takken ophalen. Samen met onze werkmannen 

zochten ze een geschikt plekje in de speeltuin. En dan kon het 

bouwen beginnen… 

De kleuters mochten eerst mee gaten maken in de grond. Er waren 

veel helpende handen maar de werkmannen zagen het niet 

opschieten. Tijd voor een koekje dus… zo hadden de werkmannen 

veel plaats en na een half uurtje waren alle gaten gemaakt en 

mochten de kleuters weer helpen de takken erin te zetten. De takken 

werden geknoopt en er kwam echt zicht op de tunnel. Voor we naar 

huis gingen, de takken nog water geven en nu maar wachten tot hij 

in bloei staat. 

Een super dikke merci aan Wim (papa Wout en Saar Van Otten)en 

Kris (werkman) !! 

Juf Marij 

Uit de Kidskrant die vorig schooljaar door corona niet verschenen is 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rarara…… wie ben ik?(deel 3) 

Kiezen vind ik leuk 

En ik lust graag pannenkoeken ! 

Blauw is mijn lievelingskleur 

In de klas vind ik het leuk 

Noor is een leuke vriendin 

Geel vind ik mooi 

Altijd vrolijk 

Nooit ruzie 

Niemand buiten sluiten 

Elke dag blij 

Bij Laure in de klas 

Elke dag fijn op school 

Appelsienen vind ik lekker 

Uitsluiten mag niet ! 

Nadenken doe ik altijd 

Ik snuffel vaak in boeken 

Nimrat is een goede vriendin 

Tijd op leuke vrienden te maken 

Het is tijd om te spelen 

Elke dag zonder ruzie ! 

Lisa is een goede vriendin 

Anne-Beau is lief 

Uitsluiten is niet leuk 

Ruzie is niet goed 

Elke dag kom ik graag naar school 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 oktober vierden we 
samen – op afstand –  

de dag van de 
leerkracht. 
 
 

Dank aan de 
ouderraad voor hun 
‘Verwenpakket in 
coronatijd” 

Gedichtjes van Noa 
Dus weet je mama, was mij maar, 
En leg mijn kleren vast al klaar. 
       Ik lig te popelen in mijn bed, 

       heeft paps de wekker wel gezet? 

     Ik zou NU al willen gaan 
       op mijn plaatsje in de rij gaan staan, 
       mijn jasje aan de kapstok hangen, 
       naar mijn plekje in de klas verlangen 
                          

   Wie brengt er een nieuw rolletje? 
   Wie roept PAS OP voor dat drolletje? 
 
Op het feest zijn er handen tekort. 

Er blijft taart over op het bord. 

Het orkest mist een geluid. 
Niemand krijgt die fiets vooruit. 

COV wenst alle leerkrachten 

“een mooie dag van de leerkracht” 

 

Een juf of een meester, 

heb je niet voor even, 

Maar voor de rest van je leven. 

want ook al zie je hen nooit meer terug, 

Er komt een dag, en nog een dag, 

en nog één – ja echt ! – dat je zegt : 

weet je nog? Onze juf, onze meester… 

En je droomt dan weg,  

tussen alle herinneringen die je hebt vergaard. 

Het is een schat, 

Die je in je hoofd hebt bewaard. 

 



Wat vinden de leerlingen in het derde leerjaar leuk? 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure : mijn eigen agenda schrijven 

Lina : spelling 

Lili : Karrewiet zien 

Lisa : leuk dat het moeilijker wordt 

Ninthe : spel van de dag 

Elias : woordkasteel op de computer 

Emma : Sterk Rekenwerk is supertof 

Anne-Beau : buiten spelen 

Noor : taal is fijn 

Jarno : de getallen tot 1000 
Nimrat : turnen 

Stan : maal- en deeltafel wedstrijd Robbe : ik reken graag 

Florian : vrijdag na knutselen – leuk 

spelen 

Daisy : verjaren, dan krijg ik een leuke poster 

Tuur : wereldoriëntatie 

Lennerd : nieuwe dingen leren 

Kebing : naast mijn vriendin zitten op mijn verjaardag 

Julian : extra uitdaging 

Thijs : zwemmen 

Emil : typen, ook op Bingel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat ? 

 

In de klas van juf Sofie hoorden we opeens een vreemd geluid. Al 

snel kwamen we te weten wat er aan de hand was. “Zwarte Piet” 

was uitgegleden. Door zijn val waren z’n schoenen uitgevallen en 

had hij zijn been gebroken. 

Wat nu? Onze kleuters hadden gelukkig een oplossing. 

Ze gingen op zoek naar de juiste schoenen voor hem, maar 

natuurlijk moesten ze eerst ontdekken welke maat Piet heeft. 

Zo kwamen de kleuters op het idee om zelf een schoenwinkel te 

maken met veel verschillende schoenen, ze deden proefjes om zo 

te ontdekken welke schoen niet glijdt. Ze hielpen Zwarte Piet ook 

bij het veters strikken, ze maakten schoenafdrukken, ontwierpen 

hun eigen schoenen. Het was een thema vol met spanning, ideeën 

en ontdekkingen. 

 

Juf Kristine, juf 

Shaula, juf Sofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         DE DANCE POPS 

        

       

                                 

Stripverhalen uit het 5de leerjaar 

Ja ik dans 

gewoon 

normaal. 
Stop meisjes 

morgen is 

de uitslag  

er. 

Het was super 

moeilijk om te 

kiezen. Maar 

we zijn er uit! 

De 

winnaar  

is 

ballerina 

TROM 

TROM 

TROM  



                                       De toekomst 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik versla 

corona!! 

Peter Van de 

Veire heeft 

corona 

versagen. 

Want deed 

het met 

geweld. 

Maar hij moet 

wel in de 

gevangenis. 

Gelukkig heb ik 

m’n wapen nog. 

Yes de sleutel is er. 

Joehoe deze 

uitvinding is te 

gek!! 

Oh nee  ! 

ik val! 

MNM!!

! 



Een fijn dagje in de zoo! 
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De dood van de dierenverzorger, de familie treurt. 

stilte                                                                                                      stilte 

 

 

Yo ik ben 

de dieren- 

verzorger. 

‘k Zal is aan 

m’n  werk 

beginnen. 

Oké die zijn  

in orde , 

cool toch. 

Hoehoe aaaaa 

a a a a a a ha  

Voila, da’s ons 

nieuw dier.  

mmm

mmrg

gggr 

gggrr

rgrgr

rgrgrWat 

grappig hè. 
Hhhhu

uuuuu.. 



Pijnlijke oren! 

                        

                                                        

 

                   
 

Eindelijk 

rust! Let it go! 

Let it  go! 

Hou 

op! 

Uit mijn 

kamer!  

Li la 

loe la 

li! 

Weeeee

eeeeeee

eee! 

Papa 

hou u 

klep 

dicht! 

Jozee Jozee 

kik zen Jozee! 

Jozee… 

Liefje hou uw 

mond! eens 

Smak 

smak! 

Eindelijk 

zen! 

Ik wil 

mijn 

dutje 

doen! 

Lala! 

Stilte! Stilte! 



Het leven van de panter 

 

      

  

     

 

 

Mag ik naar 

het bos ? 

Ja dat mag 

! 

Gggrrrrr

rrggggrr

rrrgg!!! Yes, ik 

heb de 

panter! 

A.u.b.  

koningin. 

Danku . 

Hier zal je 

wel van 

dood gaan! 

Gggggrr

rrrrggg

ggrrrrg!

OOO 

nee!! 

Hahah

ahah!!! 



 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke jongen vind ik leuk 

Lina is tof  

Ik ben een superheld van 3a 

Aan Stan sluit ik me aan 

Sinterklaas  vind ik ook leuk 

Lui ben ik niet  

Elias is leuk  

Nooit iemand buiten sluiten 

Nooit ruzie maken 

Een vriend is leuk 

Robbe en Stan zijn vrienden 

Doe  nooit iemand pijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat niemand in de steek 

Iedereen is blij  

School is tof  

Altijd ben ik vrolijk Dikwijls ben ik vrolijk 

Altijd vrolijk 

Ik zit in 3A 

Samen spelen is leuk 

Yoghurt vind ik lekker 

Rarara…… wie ben ik? (deel 4) 

Lezen doe ik graag 

Ik heb leuke vriendinnen 

Ninthe is mijn beste vriendin 

Altijd ben ik blij ! 

Stan en Emma : heel aandachtig bezig 



Raadseltjes 
1.        Jantjes moeder heeft 3 kinderen. Kwik, Kwek en……? 
2.        Wat is blauw en niet zwaar? 

3.        Wat is groen, heeft zwarte pitjes en dragen meisjes in 
       het zwembad? 

4.        Waarom lachen kabouters als ze aan het voetballen  
       zijn? 

5.        Het is rood en ligt op het strand? 
6.        Wat is groot, oranje en kun je drinken? 

7.        Wat is wit en staat in de hoek? 
8.        Wat is zwart en springt op en neer? 

9.        Wat is een tomaat die AU zegt? 
10. Het leeft onder grond en wordt nooit ziek? 

11. Wat is klein en werkt in het leger? 
12. Wat is bruin en zwemt in de rivier? 

13. Waarom mogen koeien niet naar voetbalwedstrijden 
              kijken? 

14. Het is groen en het is stom? 
15. Welke bus kan niet rijden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        Jantje 
2.        Lichtblauw 
3.        Een bikiwi 
4.        Omdat het gras onder hun oksels kittelt 
5.        Roodkrabje 
6.        Olifanta 
7.        Een koelkast met straf 
8.        Een springuin 
9.        Een automaat 
10.Een paracetamolletje! 
11.Een minitair 
12.Een chocodil 
13.Omdat ze alleen maar boe roepen 
14.Een stomkommer 
15.Een brievenbus 

 
 



Het vierde leerjaar 

Wist je dat… 

- er 19 toffe leerlingen in het vierde leerjaar zitten? (12 meisjes 
en 7 jongens) 

- Joske onze klasmascotte is? 
- we twee leuke juffen hebben? 
- we een knalroze kerstboom hebben? 
- we een origineel Sintliedje hebben gezongen met bijhorende 

bewegingen? 
- we leuke spelletjes van de Sint gekregen hebben? 
- Fleur van onze klas in de krant stond en zelfs op tv is geweest?  
- de kinderen van ‘Just Dance’ houden?  
- we onze talenten durven tonen?  
- we de Bollobo’s hebben bevrijd?  
- onze klas heel mooi versierd is? 
- we een leesbingo en een gezellige zithoek hebben? 
- we een lekkere adventskalender hebben? 
- we het land ‘China’ beter hebben leren kennen? 
- Aléra aan iedereen mondmaskers gegeven heeft? 
- we veel plezier 

hebben! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook een dikke dankjewel aan de 

werkmannen : 
Voor we ons fruitje, koekje of boterhammen 

eten, wassen wij onze handjes. Ook elke keer 

we buiten gespeeld hebben. Dank zij onze 

werkmannen gaat dit zeer vlot. Zij maakten 

immers buiten een wastafel waar veel 

kleuters tegelijk hun handjes kunnen wassen. 

Op deze manier verloopt het ‘wasmoment’ 

zeer vlot. 

Ook zorgden zij voor de mooi verlichte 

kerstbomen op de speelplaatsen waar wij 

iedere dag opnieuw van genieten !! 



Voorleesweek 
Op vrijdag 20 november daagden we via een filmpje alle ouders, 

grootouders, tantes en nonkels uit om op een corona-proof  manier 

deel te nemen aan de voorleesweek. 

Iedereen die wou, kon thuis een verhaaltje voorlezen,  hiervan een 

foto of filmpje maken en dit doorsturen naar de school. 

Wat kregen we leuke filmpjes binnen, waarvoor onze dank! 

Alle kleuters en kinderen van de lagere school (en zelfs de juffen!) 

hebben echt genoten van de verhaaltjes. 

Op donderdag 17 december (tijdens het 

‘wauwmoment) kregen alle inzendingen als 

bedankje een bladwijzer en er werden zelfs 

hoofdprijzen uitgedeeld.  De gelukkigen hiervoor 

waren in de kleuterschool de mama van Marie 

Van Elsacker, die haar verhaaltje vertelde met 

poppenkastpopjes.  In de lagere school was het voorleesboek voor 

Lili en Nano Alénis die de ganse familie en zelfs collega’s 

optrommelden om stukjes van hun verhaal voor te lezen!  

Nogmaals dankjewel voor de fijne verhaaltjes! 

 

 

 

 

 

 

 



Leren en feesten in het eerste leerjaar. 

Wij moeten heel hard werken in onze klas.  Bijna elke dag leren we een 

nieuwe letter lezen.  Daarna moeten we die letter ook nog mooi leren 

schrijven.  En weet je wat ?  Wij rekenen ook al flink !    

Toch is er ook tijd om te feesten, gelukkig maar.  

Zo kwamen we verkleed naar school om ons 

heksenfeest te vieren, in de klas deden we allerlei 

griezelige opdrachten.  Even later was het de beurt 

aan de Sint om naar onze school te komen.  Veel 

kindjes hadden hun pak van hulppiet 

aangetrokken.  Er was zelfs iemand verkleed als 

brandweerman, hij stond klaar om de pieten van 

het dak te halen die last kregen van hoogtevrees. 

De Sint was heel blij met onze hulp ! Als beloning 

mochten we een dansje voor hem doen én kregen 

we lekkere snoepjes en speculaas.    

En nu zijn we bijna aan de kerstvakantie……we 

leren nu zelfs timmeren in onze klas.  Sommige 

kindjes timmerden op hun vingers, ‘au’ dat deed 

wel even pijn.  Maar we hebben flink doorgewerkt, 

binnenkort kunnen onze 

kunstwerken mee naar huis !   

 

Wat is het leuk in onze klas, in 2021 leren 

en feesten we gewoon verder hoor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

…..wij twee klasvisjes 

hebben? 

… wij een nieuw vak 

‘D.O.T.T.’ hebben? Het 

staat voor Durven Onze 

Talenten Tonen, 

superleuk! 

… wij handige stoelhoezen 

hebben en een supergezellige 

LedLichtjesDeur? 

… onze juf elke maand een 

leuke raamtekening maakt? 

… onze Sintcadeaus gestolen 

waren en wij een code 

moesten kraken om ze terug 

te krijgen?  

(Het is gelukt hoor!) 

… wij een fit-o-meter 

maakten? Na de 

vakantie mag iedereen 

hem gaan uitproberen!  

… we vier nieuwe 

klasgenootjes kregen in 

september en we een 

superleuke groep zijn met 

z’n allen? 

Wist je dat … ? 

5de leerjaar 



Sint en piet in het tweede leerjaar 

 

De kinderen van het tweede leerjaar speelden poppenkast met 

vingerpopjes van sint en piet. 

Ze bedachten zelf een scenario waarbij er een probleem optrad. 

Een greep uit de problemen waarmee sint en piet te kampen 

kregen : 

• De boot was aan het zinken. 

• Het grote boek was zoek. 

• Er waren geen stoute kinderen meer. 

• Sint en piet spoelden aan op een onbewoond eiland. 

• Sint gleed van het dak. 

• Er zat een gat in de zak. 

• Het grote boek was gestolen…. 

Alle problemen werden vakkundig opgelost. 

Gelukkig maar! 



Wist je dat er in het tweede leerjaar een jungle is? 

Een met palmbomen, een slang, 

leeuwen, een aapje…. 

Weet je wat we daar doen? 

Wel, daar lezen we twee keer per week. 

Dus doen we aan jungle-lezen. 

We lezen boekjes en spelen lees-spelletjes. Dit vinden we geweldig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jongens en meisjes van het 6de leerjaar 

waagden zich aan een pantoumgedicht. Dit is 

een gedicht dat uit 16 versregels bestaat en 

dat volgens een bepaald schema geschreven 

wordt.  

Er zitten echte dichters in het 6de leerjaar. 

Veel leesplezier 

 

Jonathan Van Der Velde 
 

In het water trappel ik rond. 

Het geblub van de vissen, 

soms dicht soms ver. 

 

Trappel ik rond. 

Vissers in hun boot, 

soms dicht soms ver 

De vislijn raakt het water. 

 

Vissers in hun boot, 

In de rivier. 

De vislijn raakt het water 

Naast me 

 

Het geblub van de vissen, 

Ze zijn bang. 

In het water 

Van de vissers 

Dylano Huijskens 
 

In het zwembad 

Trek ik baantjes 

Het geruis van het water 

Soms hard, soms zacht. 

 

Trek ik baantjes 

Leuke kleuren 

Soms hard, soms zacht 

De spelende kinderen. 

 

Dolfijn 

Op de bodem 

De spelende kinderen 

In het water. 

 

Het geruis van het water 

Heel rustgevend 

In het zwembad 

Zwem ik in het water 
 

Kobe Claus 
 

Uit een glas 

Les ik mijn dorst. 

Het gekloek 

Irritant. 

 

Les ik mijn dorst. 

Ijsblokjes. 

Irritant 

Het gebots van de ijsblokjes. 

 

Ijsblokjes 

In een glas. 

Het gebots van de ijsblokjes 

Uit een glas. 

 

Het gekloek 

Komt 

Uit een glas 

Het is irritant 

Aya Koubia 

 

In het zwembad 

Trek ik baantjes 

Het gespetter van water 

De energie van kinderen. 

 

Trek ik baantjes 

Vrolijke kleuren 

De energie van kinderen 

Op de bodem 

 

Vrolijke kleuren 

In het water 

Op de bodem 

Van de diepte 

 

Het gespetter van water 

Het getrap van mijn benen 

In het zwembad 

Word ik nat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirthe De Vos 

 

Met mijn snorkel 

Zwem ik rondjes 

Het bewegende water 

Heel rustgevend 

 

Zwem ik rondjes 

Zie ik een kleine roze octopus 

Heel rustgevend 

Het gespatter van mijn benen 

 

Zie ik een kleine roze octopus 

In de oceaan 

Het gepatter van mijn benen 

Bij mijn voeten 

 

Het bewegende water 

Maakt me gelukkig 

Met mijn snorkel 

Zie ik vanalles rond mij 

 

Rayvallio Barron 
 

Uit een glas 

Les ik mijn dorst 

Het geslurp 

Soms snel / soms traag. 

 

Les ik mijn dorst 

Ijsblokjes 

Soms snel / soms traag 

Het geping van de magnetron 

 

Ijsblokjes 

In mijn huis 

Het geping van de magnetron 

In de keuken 

 

Het geslurp  

Van mijn hond 

Uit een glas 

Het geslurp uit een glas 

 

Nathan Behiels 

 

Met water 

Reinig ik mijn mond 

Het geslurp 

Soms vaak, soms weinig 

 

Reinig ik mijn mond 

Water in je mond 

Soms vaak, soms weinig 

Het gebruis 

 

Water in je mond 

Thuis 

Het geslurp 

Thuis 

 

Het geslurp 

Hoor ik soms 

Met water 

Drink ik 

Liam Van De Merlen 
 

Met 2 armen en 2 benen 

Doe ik een plonske 

Het water dat stoomt 

Soms luid, soms zacht 

 

Doe ik een plonske 

Glijbanen 

Soms hard, soms zacht 

Het stromen van het water 

 

Glijbanen! 

In een openbaar zwembad? 

Jet stromen van water 

In het zwembad 

 

Water dat stroomt 

Tegen mijn benen 

Met 2 armen en 2 benen 

Zwem ik rustig verder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ka wenst jou fijne feestdagen 

Samen met de kleuters hebben we de kerstsfeer in de 

klas gehaald;  de kerstboom versieren, aan de hand van 

een patroon een slinger maken voor in de kerstboom, 

lichtjes ophangen,… Om de kerstsfeer ook mee naar huis 

te nemen, maakten de kleuters een kerstkaartje om te 

geven aan een dierbare. 

 

 “Tussen de soep en de patatten” – gesprekken uit de klas  
 

1. “Juf, heb jij eigenlijk een mond?” vraagt een kleuter terwijl ze naar  

      mijn mondmasker wijst.  

2. Kleuter: “Mogen wij ook op onze blote sokken spelen?”  

3. *gesprek over baby’s tussen enkele kleuters* De ene kleuter: “Toen ik 
uit mijn mama was geboren, was ik echt zo klein hé!”. Daarop 
antwoordt de andere kleuter: “Ik was ook klein toen ik uit mijn papa’s 
buik kwam.”  

4. Kleuter: “Juuuf kan je mijn schoenen aandoen?” Juf: “Hier, piep uw voet 
in.” Kleuter roept: “PIEEEP!” terwijl hij zijn tenen in de schoen duwt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nano Alénis 
 

In het water 

Trek ik baantjes 

Het gespetter 

Soms vervelend, soms geweldig 

 

Trek ik baantjes 

Een blauwe glijbaan 

Soms vervelend, soms geweldig 

Het gegil van kinderen 

 

Een blauwe glijbaan 

In de hoek 

Het gegil van kinderen 

In het kinderbad 

 

Het gespetter 

Altijd grappig 

In het water 

Ben ik graag 
 

Mila Wens 

 
In het zwembad 

Trek ik baantjes 

Het geruis van het water 

Soms hard, soms zacht 

 

Trek ik baantjes 

Leuke kleuren 

Soms hard, soms zacht 

De spelende kinderen 

Dolfijn 

Op de bodem 

De spelende kinderen 

In het water 

 

Het geruis van het water 

Heel rustgevend 

In het zwembad 

Zwem ik in het water 
 

Kobe Brughmans 

 

Met mijn mond 

Les ik mijn dorst 

Het gekloek uit mijn mond 

Soms hard, soms zacht 

 

Les ik mijn dorst 

Doorzichtig glas 

Soms hard, soms zacht 

Het gekloek van het water 

 

Doorzichtig glas 

In het glas 

Het gekloek van het water 

In het glas water 

 

Het gekloek uit mijn mond 

Ik maak het 

Met mijn mond 

Het is leuk 
 

Jenna Sysmans 

 

Uit een glas 

Slik ik water 

Het gebruis van water 

Soms hard, soms zacht 

 

Slik ik water 

Ik zie het brubbelen 

Soms hard, soms zacht 

Ik hoor het sprankelen 

 

Ik zie het brubbelen 

In een glas 

Ik hoor het sprankelen 

Op het water 

 

Het gebruis van water 

Hoor ik hard 

Uit een glas 

Slik je water 

 

Kiki deSwart 

 

Met armen en benen 

Trek ik baantjes 

Het gespetter van de mensen 

Soms vervelend, soms 

rustgevend 

 

Trek ik baantjes 

glijbanen 

Soms vervelend, soms 

rustgevend 

Gillende kinderen 

 

Glijbanen 

In het zwembad 

Gillende kinderen 

In het zwembad 

 

Het gespetter van de mensen 

Is heel rustgevend 

Met armen en benen 

Zwem ik in het water 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosalie van Turnhout 

 

Met mijn lippen op een glas 

Les ik mijn dorst 

Het gebruis 

Heel zachtjes 

 

Les ik mijn dorst 

Sprankeltjes 

Heel zachtjes 

Kleine ijsblokjes 

Sprankeltjes 

In een glas 

Kleine ijsblokjes 

In mijn mond 

 

Het gebruis 

Rustgevend 

Met lippen op een glas 

Drink ik 
 

Noémie Lenaerts 

 

Met zeep en water 

Zeep ik mij in 

Het water valt 

Meestal in 1 keer, soms ook 

druppel per druppel 

 

Zeep ik mij in 

De opening van de douche 

Meestal in 1 keer, soms ook 

druppel per druppel 

De doppen die open en toe gaan 

 

De opening van de douche 

In de douche 

De doppen die open en toe gaan 

Naast de straal van de douche 

 

Het water valt 

Ik was mij eronder 

Met zeep en water 

Maak ik mij proper 
 

Rune Van Den Brande 

 

Op een surfbord 

Beweeg ik 

Het geruis van de zee 

Heel rustgevend 

 

Beweeg ik 

Prachtige dolfijnen 

Heel rustgevend 

Bubbels 

 

Prachtige dolfijnen 

Inde zee 

Bubbels 

Op het water 

 

Het geruis van de zee 

Mega zalig 

Op een surfbord 

Draai en keer ik 
 

Allesandro Montalto 

 

Met mijn armen en benen 

Trappel ik vooruit 

Het geruis van het water 

Soms vervelend 

 

Mat armen trappel ik 

vooruit 

Glijbaan 

Soms vervelend 

Gillende kinderen 

 

Glijbaan 

Gillende kinderen 
 

Yanina houbrechts 
 
Met mijn armen en benen 
Trek ik baantjes 
Het gespetter 
Van de mensen 
 
Trek ik baantjes 
Waterglijbanen 
Soms fantastisch, soms 
vervelend 
Het gepraat van de mensen 
 
Waterglijbanen 
Bij het zwembad 
Het gepraat van de mensen 
In de glijbaan 
 
Het gespetter van de mensen 
Bij het zwemmen 
Met mijn armen en benen 
Zwem ik op het water 

 

 
 

Milan Nieboer 
 
Met een brandblusser 
Doorf ik het vuur 
Het gesis 
Soms har, soms zacht 
 
Doof ik het vuur 
Brandend huis 
Soms hard, soms zacht 
Het ge thss 
 
Brandend huis 
In mijn straat 
Het ge thss 
Bij een brandend huis 
 
Het gesis 
Is eng 
Met een brandblusser 
Brandweermannen blussen het vuur 
eindelijk 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariagaarde werkt mee aan veilig verkeer : 

Iedereen in onze school is weer in de weer : donkerdere dagen : 
joepie FLUO dragen!! 

5 en 6 konden weer – coronaveilig – in de vrachtwagen kruipen : wie 
stond er in de dode hoek?  Zelfs de leerlingen die voor de 
vrachtwagen stonden werden niet gezien!!!   Dus … kijk steeds goed 
uit – niet enkel door de ruit !!! 

Dank aan de gemachtigd opzichters die elke dag voor ons klaarstaan 
en let deze keer extra op : in de buurt van de school : masker op !!! 
 
Eén puntje nog … mogen we A.U.B. vragen : fietsers in donkere dagen 
op de baan : STEEK JE LICHT AAN!!!! 

Zili Yu 

 

Uit een glas 

Slik ik water 

Het gebruis van het water 

Soms hard, soms zacht 

 

Slik ik water 

Kleine bubbeltjes 

Soms hard, zoms zacht 

Harde ijsblokjes 

 

Kleine bubbeltjes 

In het water 

Harde ijsblokjes 

In het glas 

 

Het gebruis van het water 

Maakt me rustig 

Uit een glas 

Drink ik water 
 

Dany Al Hanoun 

 

Uit een fles water 

Les ik mijn dorst 

Het geklok van water 

Heel raar 

 

Les ik mijn dorst 

Bubbeltjes 

Heel raar 

Het getik van de klok 

 

Bubbeltjes 

In de keuken 

Het getik van de klok 

In de woonkamer 

 

Het geklok van het drinken 

Ik hoor het geklok niet graag 

Een fles water 

Ik drink graag uit een fles 
 

Arne Janssens 

 

Uit een glas 

Slik ik water 

Het geslurp 

Soma zacht, soms vervelend 

 

Slik ik water 

Bubbeltjes 

Soms zacht, soms vervelend 

Het gebruis 

 

Bubbeltjes 

In het glas 

Het gebruis 

In een glas 

 

Het geslurp 

Irritant 

Uit een glas 

Zo lekker 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick Eeckels 

 

In het water 

Spetter ik vooruit 

De golven van het water 

Heel rustgevend 

 

Spetter ik vooruit 

Blauwe grond en lucht 

Heel rustgevend 

Bubbels 

 

Blauwe grond en lucht 

In het zwembad 

Bubbels 

Op het water 

 

De golven van het water 

Door de mensen 

In het water 

Zwemt iedereen 
 

Louise Peeters 

 

Met armen en benen 

Trappel ik vooruit 

Het geplons van alle mensen 

Soms luid, soms zacht 

 

Mat armen en benen 

Lachende mensen 

Soms luid, soms zacht 

Het gespetter van anderen 

 

Lachende mensen 

In het zwembad 

Het gespetter van anderen 

Op het water 

 

Het geplons van alle mensen 

Soms vervelend, en soms 

rustgevend 

Met armen en benen 

Zwem ik verder 
 

Tibo Joosten 
 
Met een boot 
Op het water  
Het getrrrrt van de motor 
Soms hard, soms zacht 
 
Op het water 
Spettertjes van vissen 
Soms hard, soms zacht 
Het slaan van een kerkklok 
 
Spettertjes van vissen  
op het water 
Het slaan van een kerkklok 
Tijdens het varen 
 
Het getrrrt van de motor 
Op een zonnige dag 
Met een boot 
Slaap ik 

 

Hannes Verboven 

 

Potlood kikker raket 

Ik trek baantjes 

Het gespetter van water 

Soms heel hard, soms heel 

zacht 

 

Ik trek baantjes 

Een walvishaai 

Soms dicht, soms ver 

Het gebrul van het beest 

In mijn oor 

 

Het gespetter van het water 

Ik hou van water 

Potlood kikker raket 

Het is rustgevend 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersportklas 4 – 5 september 2020 

Ons 6de leerjaar had een superstart van het schooljaar!!  

Op donderdag 4 september vertrokken ze met hun 

zwemgerief reeds onderaan met de bus richting Willebroek 

want zij mochten enkele dagen watersportklas inhalen die 

vorig schooljaar wegens corona niet mochten doorgaan.  

Eens aangekomen in het BLOSO centrum Hazewinkel mochten 

sommigen zich meteen in hun pinguïnpak hijsen om zo het 

‘natte’ water te gaan trotseren.   

Het was niet altijd gemakkelijk om op de SUP plank te blijven 

rechtstaan, maar we hebben wel het record 'met zoveel 

mogelijk personen op 1 plank kruipen zonder dat de plank 

zinkt' verbroken.  Op een gegeven moment lagen er 8 

leerlingen op 1 plank. 

Ook bij het surfen was het voor sommige moeilijk om het 

evenwicht te bewaren, maar eens we goed stonden, bracht 

de wind ons bijna tot aan de overkant. 

Om daar dan te wachten tot de motorboot ons terug kwam 

halen. 

Anderen kropen in de kajakboot om te gaan uittesten welke 

kunstjes je hier allemaal mee kan doen.  Er werd zelfs van 

boot gewisseld in het midden van het water!  

Tijdens het avondspel was het de bedoeling om te gaan 

samenwerken.  Geweldig om van de klasgroep een echte 

vriendengroep te maken.  

En ja, we moesten zelfs proberen om de auto van meester 

Koen tot over een bepaalde lijn te trekken!  

Spijtig dat het zo kort was, maar van deze 2 dagen heeft 

iedereen dubbel en dik genoten!!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de ouderraad is dit een jaar anders dan 

anders…..geen onthaal bij een open deur in augustus…. 

Geen tasje koffie voor de ouders op 1 september… Maar 

zij bleven niet bij de pakken zitten : WEL een Italiaans 

festijn – maar ook anders dan anders. 

De koppen werden bij elkaar gestoken en zij 

organiseerden afhaalmaaltijden ! Op zaterdag 17 oktober 

stond alles netjes klaar en werd alles corona-proof 

afgehaald : een knappe organisatie en keilekker! DANK 

ook aan de mensen van ’t Booke die tot in de late uurtjes 

op vrijdag hadden gekookt voor ons én dank aan jullie, 

ouders, om ons zo mooi te steunen. 

Omdat centjes op een rekening niet veel opbrengen gaf de 

ouderraad – nét de dag dat de Sint langskwam – ook 

mooie cadeaus : een nieuw tuinhuis, gevuld met 

speelgoed voor de zandbakken voor de kleuterschool en 

een oplaadkast met 9 tablets voor de lagere school! 

SUPERBEDANKT daarvoor : hier gaan alle kinderen beter 

van worden. 

De koekenverkoop kan op dit moment niet doorgaan 

maar… zoals reeds werd gezegd :  

hopelijk is dit enkel uitstel !! 

Dank aan de mensen van de ouderraad voor 

jullie inzet !! 
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In ieder van ons schuilt een echte held 

en deze helden zetten we graag een 

keertje in de kijker. 

Elke maand komen we met de 

kleuterschool en de lagere school bij 

elkaar om de helden van de maand te 

vieren tijdens ons WAUW-momentje. 

Iedereen die jarig was in deze maand 

mag vooraan komen staan.  We zingen 

met z’n allen een verjaardagslied en de 

jarigen zelf worden beloond met iets 

lekkers. 

Het zijn niet alleen de jarigen die ‘held’ 

zijn.  Ook kinderen die grote broer of 

zus zijn geworden, die iets speciaals 

deden, die in iets uitblinkten … worden 

in de kijker gezet! 

We sluiten ons Wauw momentje iedere 

keer af met ons heus Mariagaarde lied. 

De tekst kan je hiernaast vinden! 

 

Het Mariagaardelied (op melodie 

‘Zeg ‘ns meisje’) 
 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
 
Zeg eens vrienden 
Waar is er een toffe plek?   HIER 
Zeg eens vrienden  
Waar is het toch echt te 
gek?   HIER 
Zeg eens vrienden 
Kom jij er ook bij?  
 
Wil je met ons meegaan 
Samen naar de school gaan 
Elke dag een nieuwe start 
Samen aan iets bouwen 
Vriendschap en vertrouwen 
Je zit voor altijd in m’n hart 
 
Leuke toffe tijden 
Met jongens en met meiden 
K hou van jullie lieve lach 
Laten we veel leren en ons 
amuseren 
Elke dag! 
 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
Ma Ma Ma Ma Ma Mariagaarde 
HEY! 
 


