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29 juni 2018… Alweer een schooljaar voorbij… 

 

Tijd om “dankjewel” te zeggen…      

     

 

Dankjewel aan de leerlingen voor hun inzet. Ieder-

een, van de eerste kleuterklas tot en met het zesde 

leerjaar, heeft alweer volgens eigen kennen en kun-

nen zijn of haar beste beentje voorgezet om er ook dit 

schooljaar het allerbeste van te maken. 

Voor onze 36 zesdeklassers is hun loopbaan op onze school afgelopen. 

Op 1 september gaan voor hen de deuren van het secundair onderwijs open.  

Wij wensen hen alvast heel veel succes toe en hopen hen op één van onze volgende activi-

teiten nog eens terug te zien… 

 

Dankjewel aan alle personeelsleden voor hun dagelijkse inzet voor onze kinderen en voor 

de school. 

 

Dankjewel aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school. Een extra woord van dank 

aan alle ouders die zich op één of andere manier vrijwillig engageerden om onze school-

werking te ondersteunen… 

 

En nu… tijd voor vakantie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet ervan !  

Mia Van Steenkiste 
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De 1e kleuterklas 

In de eerste kleuterklas. 

Samen met Karel de sportrat hebben we heel wat kun-

nen sporten en bewegen.  Fietsen blijft wel één van onze 

favoriete bezigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de boerderij bij Henri. 

 



Schoolkrant VBS Huise Pagina 5 

 

 

De 2e kleuterklas 

Zeven bonte koeien  

      en een haan 

die zich komt moeien. 

Vijftien zwarte schapen 

      en een poes 

die ligt te slapen. 

Een geitje met een baard 

     en een kalfje 

zonder staart. 

Hier een pauw  

     en daar een zwijn, 

wie weet waar we zijn? 

Om ons boerderijthema af te sluiten stapten we 

langs de velden naar de boerderij van de nonkel en 

tante van Remi. 

 

De koeien waren reeds gemolken, maar werden nog 

even op stal gehouden. Zo konden wij ze eens van 

dichtbij bekijken. 

Tussen al die koeien liep er ook één stier. Niet mak-

kelijk hoor om die te vinden. 

We mochten ook helpen om de kleine kalfjes eten te 

geven. 

En terwijl we genoten van een beker verse melk, 

mochten we om de beurt meerijden met de tractor. 

 
Dank je wel Frederik 
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De 3e kleuterklas 

 

 

Fiets je mee ? 

     

 

Wat mijn papa allemaal kan ! 

Papa Maarten knutselde zelf een megagroot bibberspel in elkaar. 

We konden volop oefenen in de klas. Als het ons lukte kregen we een groot applaus van de inge-

bouwde computer. 

Dankjewel voor je creatieve inbreng papa Maarten! 
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Papa Dimitri sleurde een echte flipperkast de klas binnen. 

Hij liet ons zien wat er in de binnenkant van de kast gebeurt als we flipperen. 

Het was dolle pret als de knop van de flipperkast werd aangezet. 

Dankjewel papa Dimitri! Onze klas werd een cafeetje zonder bier, maar wel vol plezier! 
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Alle kleuterklassen samen 

Schoolreis: Samen met de grote bus naar de Sierk 

Dit jaar zijn we nog eens met een grote bus op schoolreis geweest. We hebben wel een uurtje moeten 

rijden naar de Haan. Het was wel de moeite waard! Het was een prachtige dag vol circusavonturen in 

de Sierk. Als echte artiesten gingen we op tocht door het park.  
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Vogeltjes op onze school. 

 

Na de Paasvakantie hebben we heel fijn nieuws vernomen! Elke dag zagen we 2 vogels vrolijk in en 

uit de boomstam vliegen op de kleuterspeelplaats. In de boomstam op het podium bouwden 2 kool-

meesjes een liefdesnest. Na enkele weken hoorden we vrolijk gepiep… HOERA 8 kleine koolmeesjes 

geboren!! 

Nu is het echt wel bewezen… onze school is een WARM NEST voor iedereen. 

Dank je wel naaiteam!! 

 

Op dinsdag en woensdag was de eetzaal een echt naaiatelier. Patronen maken, knippen, naaien, 

passen… iedereen was druk in de weer. Nogmaals een hele dikke dank je wel aan alle mensen die 

ook dit jaar van de partij waren!!! 
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Heb je onze totem gezien op 

het schoolfeest?  Al onze acti-

viteiten, medewerkers en re-

sultaten stonden er  mooi op te 

pronken. Mocht je hem toch 

nog willen bewonderen, de to-

tem staat op school in de gang 

op het gelijkvloers. 

 

Mocht je deel willen uitmaken 

van dit enthousiaste team, 

aarzel dan niet één van de me-

dewerkers te contacteren. We 

zijn blij met alle hulp zowel 

als vaste of losse medewerker. 

Het oudercomité 
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Het 1e leerjaar 

Op bezoek bij de imker 

 

Onlangs brachten we een bezoekje aan de imker. Voor ons beter gekend als de mama van Lily. We 

maakten kennis met de bijtjes, hun huisje nl. de bijenkasten en we mochten zelf het pak van een 

imker passen. 

We zagen de koningin samen met alle andere bijtjes van de 

kast. Alle bijtjes waren heel druk aan het werk. Nadien moch-

ten we smullen van verse honing… mmmmmmmm… heerlijk!

Dank je wel Marie, het was super leuk en heel leerrijk! 

Wie zijn we? Wat doen we? 

 

Wist je dat … 

Wij dagelijks lezen?! 

Er bij ons vaak leeskampioenen zijn? 

Als het goed weer is wij vaak naar buiten gaan? 

Wij tussendoor wel eens durven te dansen? 

Wij bijna wekelijks in de hoekjes werken? Maar er zijn ook 

moet-hoeken …  

Wij in mei onze Eerste Communie/Lentefeest deden? 

Wij volop gerepeteerd hebben voor het schoolfeest? 

Dat wij de juffen weleens omver knuffelen?  

Wij al heel wat rekenboeken en taalboeken hebben ingevuld? 

 

Aan al de kinderen en ouders: Wat zijn we trots op onze kapoenen! 

Wij gaan ze alvast heel hard missen!  

Groetjes en fijne vakantie 

De juffen 
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Het 2e leerjaar 

In ons laatste taalthema : Mmm, lekker potje koken,  werkten we rond eten, recepten, wat vinden 

we lekker en wat niet, gezonde en ongezonde voeding,... We stelden dan ook ons lievelingsmenu sa-

men. Hieronder enkele voorbeeldjes uit onze menu's. 

Voorgerecht 

kaaskroketje, warme hapjes, kippenboutjes, bitterballen, loempia's, meloen met ham, toastjes 

                    

 

 

 

 

 

 

Soep 

tomatensoep (met balletjes), pompoensoep (met balletjes), witloofsoep  

                        

 

Hoofdgerecht 

spaghetti, macaroni, sushi, frietjes met : appelmoes en biefstuk, frikadel ,  vol au vent, stoofvlees, 

kippenboutjes, wortelen en kip      

Sausjes als ketchup, cocktail, mayonaise horen daar natuurlijk ook bij. 

 

Dessert 

slagroomtaart, ijs met snoep, ijs met slagroom, chocomousse, smurfenijs, ijstaart, flantaart, banana 

split, pannenkoekjes met ijs, kaastaart, likstok 

                               

 

                

     

 

 

Het water komt ons nu al in de mond bij al dat lekkers.            
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Het 3e leerjaar 

Met de derde klas op daguitstap naar Gent 

 

In de meimaand gingen we met de derde klas op stap naar 

Gent. In voormiddag vertelde een gids van VIZIT ons de span-

nendste verhalen over Gent. We leerden kijken naar details en 

leerden de leukste weetjes. ’s Middags aten we onze picknick op 

in het Groot Vleeshuis. In de namiddag bezochten we de school 

van toen. We ontdekten dat naar school gaan vroeger helemaal 

anders was dan nu… Gelukkig moeten we nu geen uren aan 

een stuk stilzitten op onze bank en zijn de ezelsoren en gard 

ook al lang verleden tijd. 
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Het 4e leerjaar 

Schoolreis Planckendael 

 

Op maandag 4 juni gingen we met het 3de en 4de leerjaar op schoolreis naar Planckendael.   

Bij aankomst gingen we op verkenning in de 5 werelddelen : Europa, Azië, Amerika, Afrika en Oceanië.  Zo leerden we 

onze weg kennen in het mooie dierenpark. 

’s Middags vulden we onze hongerige buikjes met onze lekkere picknick. 

Na het middageten mochten we nog even ravotten in de grote speeltuin en kregen we aansluitend een heerlijk ijsje. 

Daarna mochten we in groepjes het dierenpark verder verkennen.  Ook ‘wandelen tussen de bomen’ stond op ons ‘to-

dolijstje’. 

We waren onder de indruk van de vele dieren die we te zien kregen : kamelen, olifanten, neushoorns, pinguïns, bizons, 

maki’s, koala’s, kangoeroes, przewalskipaarden, giraffen, zebra’s, leeuwen, jachtluipaarden, … Te veel om op te noe-

men ! 

Jammer genoeg is diezelfde avond van ons bezoek de Aziatische olifant Phyo Phyo (36) gestorven.  Nog maar een week 

eerder moest het dierenpark en de olifantenfamilie ook afscheid nemen van olifantje Qiyo (2). 

Wij hadden het geluk om leeuwin Rani nog te zien.  Zij werd op 21 juni doodgeschoten nadat ze erin slaagde om uit 

haar kooi te ontsnappen.  Zo jammer dat dit mooie dier nu dood is … 

Onze schoolreis naar Planckendael was een fantastische dag, om nooit meer te vergeten ! 
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Het 5e leerjaar 

 
Het vijfde leerjaar is een voormiddag allemaal Amerikaanse sporten gaan uitoefenen zoals basketbal, 

honkbal,…  We deden ook een leuk spel met een mega reuze bal die we naar elkaar moesten gooien 

en vangen met een net. Het dassenroofspel was ook heel leuk. We konden buiten en binnen spelen en 

er waren heel veel leuke dingen om te doen. 

Sara 5de lj 

 

Op een dag zijn we met het 5de leerjaar naar Zwalm geweest om allemaal Amerikaanse games te spe-

len, BV:  baseball, American football. 

Het was 1 voormiddag,  het was zowel buiten en als binnen. 

Er waren nog 4 andere scholen. 

Wij mochten eerst buiten en daar speelden we allemaal kleine spelletjes bv: Amercan football,… 

Toen mochten we  naar binnen en daar speelden we iets met een  kei grote bal tegen een andere 

school. We speelden ook dassenroof en baseball, dit waren spelletjes waarbij je moest vangen, gooien 

en slaan. Ons  laatste spel was hockey in een bak. 

Jammer dat het maar een voormiddag was het mocht best een hele dag zijn maar het is eenmaal zo. 

Baptiste 5de  leerjaar 

 

Wij zijn met het 5de leerjaar de American Games gegaan. 

American games = Amerikaanse spelletjes. We hebben dus verschillende Amerikaanse spelletjes ge-

speeld . Onze klas werd in groepjes verdeeld.  Wij moesten eerst naar buiten. Er stond uitleg op de 

kaartjes over de oefening en elke oefening die je behaald had mocht je een ringetje overhalen. Na de 

oefeningen buiten mocht je naar binnen. Daar deden we bv. Honkbal. Er stonden machinetjes die bal-

letjes afschoten naar jou en je moest er op slaan. Dan mochten we de kracht van onze gooi met een 

bal meten. We hebben ook nog veel andere dingen gedaan.  

Mauro 5de lj 

 

De kinderen van Vrije Basis school Huise 5A gingen in Zwalm een voormiddag naar de sportzaal en 

deden mee aan het minder bekende “American games”! 

Deze sport bestaat uit zowel honkbal , rugby, en een groot spel met verschillende delen bv. door een 

loop ladder lopen, basketten,… Er waren ook machines zoals een honkbal-werp-machine en er was 

ook een snelheid-machine die je worpsnelheid meet. Alles dat we deden was super leuk! 

Gautier 5de lj 

 

Het 5de leerjaar van de vrije basisschool van Huise gingen op uitstap naar 

American games. Dat was in Zwalm. 

Ze mochten een voormiddag allerlei sporten beoefenen maar niet zomaar sporten : het waren alle-

maal Amerikaanse sporten : baseball, American football. 

De kinderen mochten ook met een hele grote roze bal naar elkaar gooien met een net. Ze speelden ook 

dassenroof . Er waren ook nog verschillende scholen. Om 11.30 was de sportvoormiddag gedaan. De 

kinderen gingen weer naar school. Ze vonden het een leuke voormiddag. 

 

Titus 5de lj 

 

American games 
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Het 5de kwam aan in hun kleedkamer en Iedereen was enthousiast. Eerst moest het 5de zich verdelen 

in 3 groepen. Toen kwamen we aan in de sporthal. Die was super groot. Als eerste spel gooiden de 

meester en iemand anders ballen naar ons. Die we mochten  vangen. Het werd elke keer moeilijker. 

Het 2de spel was allemaal opdrachten waardoor we ringetjes op en meetalen buis moesten krijgen. 

Het 3de spel was iets dat te maken heeft met honkbal:  je moest ballen gooien tegen een net en een 

snelheidsmeter meet dat dan. Dan schoot een ballenmachine ballen naar ons. Die moet je raken met 

een knuppel en toen was het gedaan. Iedereen naar de bus een weer naar school. 

Joran 5de  

 

Ik ga vertellen over American Games. 

We moesten helemaal naar Zwalm. Maar het was de moeite waard. 

We werden allemaal in groepen verdeeld. We mochten spelletjes met de rugby bal doen, en met een 

frisbee gooien en ook met een baseballknuppel slaan. 

We mochten ook hockey spelen. 

We zaten daarna elkaar onder de douche te duwen. 

Het was super leuk!!! 

Met dank aan de mama van Stien en de opa van Owen 

Henri 5de j 

 

 

In de voormiddag hadden we sportdag. 

We deden allemaal sporten en spelletjes die ze ook in Amerika deden. 

We werden in verschillende groepen op gedeeld. 

Onze groep moest spelletjes spelen tegen een andere school. 

We hebben honkbal gedaan en we moesten zo hard gooien als we konden. Remi was gewonnen. 

Toen zat het er bijna op.  

En toen deden we nog een cool dansje om mee af te ronden. 

En we gingen terug n aar school. 

Gustaaf 5delj 

 

Met klas 5A zijn we naar American games geweest in Zwalm. 

Om 8uur 15 moesten we vertrekken. Toen we toekwamen 

moesten we naar de kleedkamers. Dan moesten we in rijen 

gaan zitten per klas. Er waren drie verschillende groepen. De 

juf gaf nog wat uitleg. Dan konden we beginnen. Het waren 

allemaal kleine opdrachtjes per post. Wij starten bij post twee. 

Dat was dassenroof tegen een andere klas. Wij waren gewon-

nen. Ook bij een spel dat de juffen ballen moesten gooien : je 

moest die ballen vangen en rond een kegel lopen en in de 

mand gooien. De school met de meeste ballen in de mand won, 

wij dus. Bij post drie was het vooral baseball. Er ware normale 

postjes en twee posten met machines : één meet hoe  hard je 

gooit, een andere die baseballen spuwt. Je moest met een 

knuppel tegen een net slaan. Het was een toffe voormiddag  

Maxime 5de lj 
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Voor dat we uitleg kregen van Hannelore, zijn we naar de kerk geweest in Mullem. 

Daar zijn we naar de tentoonstelling geweest  “Belgica Antarctica”. 

 

De dag erna kwam er iemand vertellen die naar Antarctica is geweest, en zelf nog niet zo lang gele-

den. Ze heette Hannelore. 

Ze is zo naar daar geweest: eerst van België naar Ushuaia, dan van Ushuaia naar het schiereiland 

met de boot. 

Het duurde zelfs langer met de boot dan met het vliegtuig. Ze moesten wel 48 uur varen. 

Ze vertelde ons ook wat voor kleren ze daar moesten dragen : dikke warme kleren. Meester Kris 

mocht paspop spelen. 

Ze had ook over pinguïns verteld. Er was zelfs een macaroni pinguïn! 

Om aan land te komen gingen ze van de grote boot met kleine zodiacs bootjes aan land. Toen ze met 

zodiac bootjes aan het varen waren kwamen ze wel eens een walvis tegen. 

Zo, dit was mijn artikeltje 

Hanne 5de lj. 

 

We gingen van school naar de kerk van Mullem. En 

dat was op 30/5/2018. 

De gids vertelde van alles . Het was echt interessant 

en toen vertelde ze over het heen varen en terug va-

ren. 

Toen ze het daar vast zaten hadden ze geen vers eten 

meer. En toen moesten ze pinguïns eten. 

Maar dat vonden ze niet lekker . Toen gingen ze 

weer naar huis en ze kregen ze een warme aan-

komst. Daarna gingen we weer naar school . Het was 

een plezante dag en tentoonstelling . 

Louis J 5de lj 

 

 

 

Op 30/05/18 is een kennis van meester Kris gekomen 

Ze heette Hannelore.  En zij is komen vertellen over 

Antarctica  Want zij is in januari met haar man naar 

Antarctica geweest. Eerst is ze met het vliegtuig 

naar Ushuaia geweest. Daar heeft ze 15u op gevlo-

gen. En dan is ze met de boot aar Antarctica ge-

weest. Daar heeft ze 48u op gevaren. Dan kwamen 

ze aan in Antarctica. Dan mochten ze met zodiac 

bootjes=(kleine bootjes) gaan kijken naar ijsbergen, 

pinguïns,….Ze hebben heel veel pinguïns gezien. Ze 

had ook een pak mee en dat was echt dik en warm. 

En na 10 dagen namen ze de terugweg naar België 

Florian 5de lj. 

 

 

Antarctica 
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We zijn met de klas naar de tentoonstelling Belgica 

Antarctica gegaan. Toen heeft een vriendin van de 

meester komen vertellen over Antarctica. En weet je 

waarom?   Wel ze is zelf naar Antarctica geweest! 

Ze is met het vliegtuig van België (Brussel) naar 

Zuid Amerika (Ushuaja) gevlogen, dit was een reis 

van 1 dag en 1 nacht. Van Ushuaia zijn ze dan naar 

Antarctica gevaren; een schiereiland. Dat was een 

reis van 2 dagen. Hannelore heeft ons uitleg gegeven 

over pinguïns, ijsbergen, walvissen,… ze heeft ons 

foto’s van de boot laten zien. 

 

Het was echt een mooie PowerPoint Hannelore!  

Bedankt! 

Mira 5de  lj 

 

 

We gingen naar de kerk van Mullem om een tentoonstelling te zien. 

We stapten er 20 minuten over. We leerden over Antarctica. 

We zagen echte kleren uit het verleden die ze gebruikten op Antarctica. Er was een oude jas, een ski-

bril en een vishengel. 

Het was een leuke tentoonstelling. 

 

Isaac 5de lj 

 

  

 
 

Hallo ik ben Pavel uit het 5 de leerjaar en ik ga vertellen over Marc Thijsmans, 

Marc Thijsmans is een schrijver en hij is heel populair in België 

We moesten bad-eendjes quiz doen. 

Er waren 7 kinderen van onze school die een bad-eend wonnen. 

Marc Thijsman deed ook mee als acteur in Thuis. Hij heeft 1 nieuw  boek gedrukt.                                                

Er waren moeilijke vragen en gemakkelijke vragen en iedereen vond het leuk 

Pavel 5de lj 

 

Wij zijn naar de griffel geweest. Daar was Marc Thijsmans. Hij gaf uitleg over zijn boeken  : “De rid-

ders van de Rond Keuken tafel” . 

Soms had hij een vraag en wie dat wist die kreeg een eendje .Toen vertelde hij over Wied Waterlan-

ders en over nog een boek. Hij heeft ook nog in thuis gespeeld 

Owen 5de lj 

 

 

 

Marc Thijsmans 
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Op 31-mei-2018 zijn we in de voormiddag op natuurwandeling geweest. Onze gids heette Katleen. Ze 

heeft ons verschillende proefjes laten doen. Ze heeft ons uitgelegd hoe je een bootje moet maken uit 

een soort gras. Ze heeft ons een rebus doen oplossen. De rebus toonde een soort plant aan in de na-

tuur die op dat moment te zien was. De rebus vertelde ook wat je met die plant kan doen. We hebben 

door wilde koeien gestapt. De toer was ongeveer 3km lang. We hebben ook de schelde gezien, we ston-

den aan de linkeroever. Het was een leuke voormiddag. 

Feliz 5de lj 

 

 

  

 
 

Op een voormiddag is er een mevrouw gekomen die voor het project “wild van techniek” werkt. 

We  hebben eerst les gekregen van Tinne. Zij werkt bij in een school in Oudenaarde. Zij heeft ons les 

gegeven over de richting “Welzijn en zorg” . We hadden ook nog 2 dingen gedaan: ons handen met 

verschillende producten gewassen en ook zeep gemaakt. 

 

Hoe maak je zeep? En wat heb je nodig? 

1 diepvrieszakje 

Zeepvlokken 

Wasmiddel met een geur naar keuze 

Stap 1: doe ongeveer 3 koffielepels zeepvlokken in het diepvrieszakje  

Stap 2: doe er vervolgens een koffielepel wasmiddel in 

Stap 3: kneed via de buitenkant van het zakje alles in een  soort van papje  

Stap 4: doe alles uit het zakje en kneed er nog wat in 

Stap 5: pak vormpjes en doe het zeepmengsel in vormpjes naar keuze  

Elena 5de lj 

 

Op een voormiddag kwam er een juf naar de klas. Ze leerde ons over zelfzorg. En daarna moesten we 

een zeepje maken. We mochten  kiezen welke kleur we wilden, daarna moesten we een eetlepel gewo-

ne zeep nemen en dan de zeepvlokken. Er was coco’s en lavendel. Dat waren 2 eetlepels zeep. Dat 

moest in een zakje en dan gingen we kneden. We mochten kiezen welk vormpje we wilden. Ze moes-

ten het hele weekend drogen en dan mochten we ze meedoen naar huis                           

Gr Stien J 5de lj 

 

 

Natuurwandeling 

Wild van Techniek 
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Op een voormiddag kwam er  een mevrouw langs in de klas. Ze vertelde hoe we het best onze handen 

wassen. We kregen een stuk theorie waarbij de mevrouw vertelde dat we vaak onze handen moeten 

wassen per dag . Onze handen gebruiken we voor veel dingen . Bijvoorbeeld in de kinderopvang , 

postbode , ambulanciers, na het toilet , metsers … De mevrouw deelde verschillende soorten pro-

ducten uit waarmee we onze handen mochten inwrijven : bv, scrub , handgel , handzeep , handcrème .   

We maakte zelf een stukje zeep . Na het mengen van verschillende ingrediënten kregen we een lekker 

ruikend stukje zeep . We lieten het drogen en na het weekend namen we het mee naar huis.  

‘s Avonds testte ik mijn stukje zeep uit ik kroop met  een lekkere lavendelgeur mijn bedje in .  

 

Het was een leuke voormiddag . We leerden heel wat bij over goede handverzorging .  

 Noa 5de lj 

 

 
 

Op 15/5 was er een toneelstuk over de oorlog. Het werd gespeeld door 2 acteur. 

 

De Oversteek is een verhaal van goed en kwaad. 

Er was een meneer en hij moest iedere dag  in de Leie gaan werken om riet af te snijden.  

Een tijd later kreeg hij een Duitse vrouw. Ze leerde hem Engels en toen besloten ze om naar Amerika 

te gaan wonen. 

De man had leren rijden meet de auto en de vrouw werkte bij een textielfabriek. 

Op een dag kwam een bericht toe dat ze zoveel mogelijk mensen moesten gaan vechten inde oorlog . 

In de oorlog moesten ze gaan vechten tegen de Duitsers want ze gingen Frankrijk binnenvallen. Dus 

de man nam deel aan de oorlog een tijd later werd hij chauffeur om de gewonden naar het ziekenhuis 

te brengen. Toen werd het wapenstilstand. Ze hadden een verrassing voor degene die deelnamen aan 

de oorlog dus moest hij daar naar toe. Hij passeerde het café van zijn ouders en zijn zus. Er waren 

twee soldaten en ze waren stomdronken  door al het bier dat ze uit het café hadden opgedronken.   

Het was triest maar iedereen kwam wel met een goed hart thuis. 

Remi 5de lj 

 

Toneel  de oversteek 
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Schoolfeest 5de lj 

DANK aan Domien voor de regie bij de Hakka! 

DANK aan de naaimama’s voor de mooie kostuums! 

DANK aan de schminkmama’s voor de stoere gezichten! 

DANK aan de kinderen van het 5de voor hun inzet bij het knutselen van de attributen en de 

gedrevenheid tijdens de oefenmomenten. 
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Het 6e leerjaar 
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Als iemand je vraagt wat je je nog herinnert van je schooltijd, welke verhalen komen 
dan bij je op? 

Hier komen de leukste, grappigste, gênantste (ja!) en vroegste herinneringen van de 
zesdeklassers! 

MIJN LEUKSTE HERINNERING    

*In het 2de lj, toen Lore en ik het vrij podium deden op het liedje van Marco 
Borsato. (Elise) 

*De eerste dag in het 1ste lj: De klassen werden verdeeld en iedereen was di-
rect vrienden. Een leuke klas! Tot de laatste dag! (Lucas) 

*Dat ik blij was dat ik vriendinnen had. (Manou) 

*Dat ik vrienden heb gemaakt. En de verlofdagen. (Jente) 

*Vrij podium in het 3de en 4de lj. (Lune) 

*Vrij podium in het 4de lj. (Tiany) 

*Toen ik “nieuw” was, dat iedereen mijn vriend wou zijn. (Jonas) 

*Dat we op de laatste dag van het schooljaar frietjes mochten eten. (Emiel) 

*De dag dat we een soort van skiën gingen doen in de Ardennen. (Laure) 

*Op zeeklas/bosklas met mijn vrienden! (Berk) 

*Dat ik veel vrienden heb gemaakt. (Maarten) 

*Al die toffe vriendinnen, vrij podium. (Lore) 

*Langlaufen met de klas, vallen in de hoge sneeuw! (Amandine) 

*Dat ik goede punten heb. (Emma) 

*Dat ik vriendinnen had op mijn eerste schooldag. (Emmeline) 

*Toen we met de bus vertrokken op zeeklas! (Roselie) 

*Schoolfeesten, moeder- en vaderdagcadeautjes maken. (Maya) 

 

 

MIJN GRAPPIGSTE HERINNERING      

*In de kleuterklas, als we onze haren tegen elkaar hielden, dachten we dat we elkaars haar-
kleur kregen! (Elise) 

*Dat er een klein kindje in de klas was in de 3de kleuterklas. En ze gingen zijn pamper verver-
sen en Roderick ging kijken en dat kindje plaste hem onder! (Lucas) 

*Dat ik en Elise trucjes deden op het voetbalveld. (Ik heb er eigenlijk nog veel 
meer!) (Manou) 

*Toen Tiany op bosklas in haar slaap zat te zingen, praten en op haar hoofd 
stond. (Lune) 

*Dat juf Gert krijt op haar zitvlak had. (Jonas) 

*Dat Maarten op bosklas elke dag twee potjes yoghurt at. (Emiel) 

*Met een oud-leerling in de beek vallen op bosklas! (Laure) 

*Dat we dachten dezelfde haarkleur te krijgen als we ons haar tegen elkaar hielden. (Lore) 
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*Ik de beek en modder gevallen op bosklas, samen met een vriendin. (Amandine) 

*Dat we trucjes deden en dat we dan wel eens vielen. (Emmeline) 

*Als ik met vriendinnen trucjes doe, lachen we meestal veel. (Roselie) 

*Toen de leerkrachten iets grappig deden of zeiden. (Maya) 

 

MIJN GENANTSTE HERINNERING   

*In het 5de toen de juf vroeg de blaadjes uit te delen en ik alles liet vallen. (Elise) 

*Op het vrij podium, dat Roselie en ik een dansje deden en dan stopte de 
muziek. (Manou) 

*Ik stond op de tafel te dansen en toen kwam juf Mia binnen. (Jente) 

*Dat ik met Tiany in het 5de op de laatste schooldag “musicallys” aan het 
maken was in de toiletten en dat juf Elke toen binnenkwam. (Lune) 

*Toen Lune een dikke ………… liet in de klas in het 5de lj. (Tiany) 

*Toen ik “nieuw” was, dat iedereen ineens naar mij kwam en dan allemaal 
dingen aan mij vroeg. (Jonas) 

*Dat de hele klas stil was en opeens iedereen naar mij keek. (Emiel) 

*Ik liep op de bank, draaide me om naar mijn vriendin te kijken en donderde er af. (Laure) 

*Er zat een grote scheur in mijn broek aan mijn zitvlak! (Berk) 

*Toen ik verkleed was als Avator. (Maarten) 

*Tess en Laure hadden dezelfde jas. Ik dacht dat ik op Tess haar rug tikte, maar Laure 
draaide zich om en zij was “nieuw”. (Lore) 

*Ik struikelde in het zwembad terwijl we er nog niet in mochten. (Amandine) 

*Dat ik iets vroeg terwijl ze het net hadden gezegd. (Emma) 

*Dat Roselie mij “afvuurde” toen ik in haar nek zat en ik op de grond viel. (Emmeline) 

*Toen ik in de refter uitgleed over een aardappel en mijn bord bijna viel. (Roselie) 

*Toen mijn pink brak bij een spelletje “Voetje van”. (Maya) 

 

MIJN VROEGSTE HERINNERING     

*In de 2de kleuterklas, toen Lore een bloedneus had tot op haar knieën. (Elise) 

*Dat we in de oude zandbak aan het spelen waren en we hadden een supergrote put gegraven 
met de kinderen uit het 6de lj. (Lucas) 

*In het 1ste kk. waren ik en Lune aan het spelen in de ballenbak en ik raakte mijn schoen 
kwijt en we zochten heel lang. (Manou) 

*Het handenschilderij in de 3de kleuterklas. (Jente) 

*In de 1ste kk.: Het zoeken naar Manou haar schoen in het ballenbad. (Lune) 

*Toen ik “nieuw” was op school en Lune zat me de hele tijd aan te staren! 
(Tiany) 

*Dat ik “nieuw” was en bij juf Elke zat . (Jonas) 

*Dat we als kleuter altijd in het ballenbad mochten. (Emiel) 

*De eerste dag hier op school weet ik nog. (Laure) 
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*De verjaardag van Lucas én Emiel. (Berk) 

*Dat ik met de klas in de 3de kk. een schilderij maakte. (Maarten) 

*Dat ik een supertoffe helper had in de eetzaal en ik speelde altijd en weende hard toen ze 
van school moest. (Lore) 

*Dat Roselie haar diadeem gebroken was in de 2de kk. (Amandine) 

*Dat ik bij juf Dorine zat. (Emma) 

*De bezoekdag in het 1ste lj, Noa en ik speelden samen bij de zandbak op de grote speel-
plaats. (Emmeline) 

*Toen we onze Eerste Communie deden, heel leuke herinnering. (Roselie) 

 

Volgende activiteiten zijn reeds gepland voor de maand september. 

Deze kalender is zeker nog niet volledig ! Via de schoolkalender en het prikbord hou-

den we jullie verder op de hoogte ! 

 

3 sept.  Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

6 sept.  Infoavond voor het lager ( alle klassen behalve 1ste lj. ) 

18 sept. Scholenveldloop 

18 sept. Infoavond voor het 1ste leerjaar 

19 sept. Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen. 

21 sept. STRAPdag 

24 sept. 2de en 3de graad : schoolconcert De Woeker 

1 okt.  Lokale verlofdag 

 

Pedagogische studiedagen 2018 – 2019 

19 sept. – 14 nov. – datum van 3de studiedag nog niet gekend. 

 

Lokale verlofdagen 2018 – 2019 

1 okt. – 1 feb. 

 

 

Openklasdag voor nieuwe kleuters : 

Woensdag 29 augustus 2018 van 17u tot 18u30 

Agenda 




