Schooljaar 2015 – 2016

Op een dag kregen we wel een hele moeilijke opdracht van de juf. Ze zei: Maak
een nonsensrijmpje. Het hoeft helemaal geen betekenis te hebben maar het
moet wel leuk en grappig zijn en ook nog rijmen. Zwoegend en zwetend gingen
we aan de slag. Hieronder kan je onze leukste rijmpjes lezen.

Groetjes van Ceylen, Heavensly, Taha, Leandra, Micah, Ali-Taha, Wout, PaulJoseph, Kwendo, Kadir, Ensar, Batuhan, Ilayda, Nisa, Lander, Esma, Esila

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Op ons schoolfeest dansten we op het lied
‘Airlines van K3’. Als echte stewardessen en
piloten vlogen we ergens naartoe. We
droomden al even van de zomervakantie.
Hopelijk zal de zon vaak schijnen. Wij zetten
alvast onze zonnebril op!
van 1T

Kook je mee met 4D?
Onze croque madame.

Wat heb je nodig? (4 personen)
8 sneetjes wit brood
4 plakken kaas
4 plakken ham
4 eieren
Boter
Zout en peper
Peterselie
Doe het stap voor stap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beleg vier sneetjes wit brood met de ham en de kaas.
Zorg dat iedereen evenveel krijgt.
Besmeer de buitenkant met boter. Zo zullen je croques niet aanbranden.
Bak de croques in een koekenpan of croque machine.
Maak nu de spiegeleieren. Kruid ze met peper en zout.
Leg op elke croque een spiegelei.
Versier de croque madam met peterselie.

Smakelijk!

Kunst in de tweede kleuterklassen!
Tijdens het thema kunst deden wij veel impressies op. Daarna creëerden wij zelf deze kunstwerken.
Omdat we zo trots waren op onze werkjes, stelden we ze tentoon voor al onze papa's.
De kleine kunstenaars uit de tweede kleuterklas

Klasgedichten 4M
Gedicht 4M
Juf Myriam is een grapjas maar draagt geen jas.
Juf Myriam is niet suf maar is wel een strenge juf.

Klas 4M.
De eerste maand van dit jaar
was juffrouw Myriam nog niet daar.

Juf Myriam houdt van chips, zij eet als een vis.

Haar voet deed toen nog pijn,

We moeten elke dag rekenen, ik zou liever tekenen.

nee, dat vonden wij niet fijn.

Juf Myriam is de bom maar ook wel niet dom.
Juf schrijft graag lang op het bord ik lees graag in het
kort.

Juf Myriam heeft hoge hakken,
Suheda Basci, Suna Turkoglu, Karan Ozden, Zehra
je mag haar hakken niet pakken.

Kilavuz

Jullie klas is de klas van juf Myriam,
die op alle hakken lopen kan!
In het vierde ga je met al je tassen
op super leuke bosklassen!
Bosklassen was een droom.

We leren rekenen en ook tekenen.

Er stond meer dan één boom.

4M is de leukste klas op de aarde
dat is voor ons een grote waarde.

Met zwemmen werden we nat,

Tijdens bosklassen was het fijn .
Laten we hopen dat dat ook voor jullie kan zijn.
Onze juf is top,
ze eet veel Turks eten op.
Koffie drinkt onze juf graag
want anders gaat het veel te traag .
Het was heel fijn
om in klas 4M te zijn.
Fatima karabulut , Miray Demirtas ,
Melek Bayrak,Sudenaz Cagilci

het was wel een heel groot bad.
Aybars Karagulmez, Arda Cullu,
Robbe Wijns en Thorsten Fransen

Onze juf heet Myriam en is een beetje gek.
Af en toe trekt ze een gekke bek.
De juf drinkt graag koffie.
Ik vind het soms wel een zottie.
Dit jaar zijn we op bosklassen geweest.
Amai amai dat was nog al een feest.
In mijn klas zit mijn beste maat,
Voor hem sta ik altijd paraat.
Het schooljaar is bijna voorbij.
Nu gaan we naar het 5de zij aan zij.
Leander Hermans

Het 4de leerjaar
Het 4de leerjaar is heel erg fijn,
Op bosklassen toverde een goochelaar zelfs een konijn.
De juf heeft ons veel geleerd,
Ze is heel grappig en we hebben eiersalade gesmeerd.
Ik weet nu alles over de kommagetallen,
en in de Eerste Wereldoorlog zijn er spijtig genoeg veel
doden gevallen,
maar heb geen angst of heb geen schrik, want in het 4de
leerjaar is het super chique.
Het is de leukste klas op aarde, het heeft dan ook een
grote waarde .

Lander Van Herck, Cihan Cagirgan, Bryan Vermeiren, Luca
Jacobs

Op dinsdag 17 mei kwamen er enkele mama’s koken in de klas. Samen maakten we toastjes met eiersalade,
Marokkaanse salade, wraps, fruitsatés en pannenkoeken op een stokje. Wanneer alles klaar was, hebben we
samen alles opgegeten! 

Het was een super gezellige namiddag. Dankjewel aan alle mama’s!

Naamgedicht op rijm
_________________
Ziek, pijn aan de maag.
Ülker koek eet ik graag.
Mijn oma is oud.
Roddelen is fout.
Azra heeft armbanden van goud.
Samen eten we friet.
Egoïstisch ben ik niet.
Lopen is stom.
Ik ben niet dom.
Nooit kan ik zonder muziek.
Jarig ben ik in april.
Aardbeien zijn wat ik wil.
Cool ben ik.
Knap met een sik.
Ilena is mijn naam.
Leuk kijk ik uit het raam.
Eieren eet ik graag.
Notities maak ik niet traag.
Appels lust ik graag.
Minecraft vind ik leuk.
Aan de meester stel ik een vraag.
Naar buiten gaan doe ik graag.
Uien snijden is niet leuk..
En met moppen lach ik me een deuk.
Luisteren kan ik goed.
Cool dat ben ik.
Een ijsje hm dat ik lik.
Maar tomaten zie ik niet zitten.
Ananas is zonder pitten.
Limonade bezorgt me de hik.

Mijn moeder is de beste.
En door slechte punten zit ik in
nesten.
Rozen zijn mooi.
Vogels moeten niet in een kooi.
En fietsen doe ik vaak.
Betul is mijn naam.
Even denken aan de maan.
Taart bakken vind ik fijn.
Uien snijden doet veel pijn.
Luisteren naar muziek maakt me
blij.
Limonade is echt iets voor mij.
Als ik een pony zie, word ik blij.
Roofvogels zijn de bom.
Alleen zijn is stom.
Gaan dansen doe ik graag.
Aankleden doe ik traag.
Mandarijn en een banaan.
Zee daar heb ik niks aan.
En ik drink graag water uit de
kraan.

Alinea is mijn naam.
Leren is mijn baan.
Maandag ben ik traag.
Ijsjes heb ik graag.
Nooit ben ik bang.
Alleen van een slang.

Aan mij jas hangt een touw.
Rijmen dat doe ik gauw.
Dom ben ik niet.
Aah! Ik lust geen biet.

Lore is mijin naam.
Op school zitten is mijn baan.
Roken, bah, ik ga gillen.
Een ezeltje zou ik graag willen.

Heerlijk zo’n lekker weertje.
Alsnog mis ik de sneeuw wel een keertje.
Insecten, daar krijg ik de kriebels van.
Leren als het even kan.
Leuk om eens uit te slapen.
En binnenkort kastanjes rapen.
Yoghurt , hm wat lekker.

Ah binnenkort word ik 12 jaar.
Yoghurt maak ik vaak klaar.
Mooi zijn met gel in mijn haar.
April brengt een mooi gebaar.
Nu stop ik toch raar.

Cool dat ben ik.
Angsten , nee , ik heb geen schrik.
Sporten vind ik fijn.
’s Morgens opstaan dat doet pijn.
Alleen spelen vind ik stom.
Niemand is superdom.
Dromen doe ik echt het meest.
Rijmen is voor mij geen feest.
Anders was dit het beste gedicht geweest.

Muhammed is de naam.
Uien hebben geen faam.
Hekel heb ik aan haan.
Auto rijden wil ik graag.
Momenteel ben ik nog traag.
Milkshake wordt alles in mijn
maag.
Eten doe ik wel graag.
Dat was het voor vandaag.

Azra is mijn naam.
Zingen, dansen voor het raam.
Rokjes draag ik vaak.
Arda helpen is mijn taak.

Jarno is mijn naam.
Aardbeien daar vind ik niets aan.
Ravotten doe ik graag.
Noodles gaan niet door mijn maag.
Oefenen voor voetbal doe ik vandaag.

Zonder muziek kan ik niet leven.
In mijn gedachten zie ik haar even.
Tot aan de regenboog wil ik gaan.
Als het kan zelfs tot op de maan.
6F

Lander Van Herck
Bosklassen
25 april 2016

Op maandag 25 april vertrokken we om 9u naar het legermuseum. We hebben in het
legermuseum heel wat bijgeleerd over de twee oorlogen.
Nadien vertrokken we naar de Winner. Toen we daar waren aangekomen moesten we
alles klaar maken. We kregen lekkere kroketten, kalkoen, wortelen en erwten. ’s
Avonds hebben we gekiend.
De volgende morgen na het ontbijt hebben we ochtendgymnastiek gedaan. ’s Middags
kregen we uiensoep, boontjes, aardappelen en platte hamburger. ’s Avonds hebben we
naar de film Blinker gekeken.
Woensdag hebben we kelderspelletjes gespeeld. ’s Avonds kwam er een goochelaar.
Op donderdag hebben we Sport en Spel, estafette en potteke stamp gespeeld. We
hebben kip, rijst en currysaus gegeten. En dan was het bonte avond. Iedereen mocht
iets doen.
Vrijdag hebben we alles opgeruimd en nadien zijn we vertrokken richting school.
Onderweg hebben we nog een ijsje gekregen.
De bosklassen waren superleuk!

Wie gaat beginnen?
Wie is de tikker?
Herkennen jullie dit?
Wel, wij hebben dé oplossing!
We maakten zelf aftelrijmpjes zoals ‘Ienemienemutte…’

onder de tafel
ligt een wafel
ik eet hem op
en ik zeg stop
LARA_BAS_YAREN
Piet piraat
maakte een praat
met een vis
en jij bent mis
JÜRN_JONAS_LEONARDO
Ik ga op reis
naar Parijs
Ik zie een toren
en jij bent verloren
ARDA_CHIARA_NIKI
In het bos
Zat een vos
Pas maar op
Of ik eet je op!
NOAH_BATUHAN_EBE

Mijn papa is een echte superheld!
1ste kleuterklas ; juf Stefanie en juf Gerd

Superman, batman, Iron man, spiderman, … Onze kleine helden hun mondjes stonden er niet over stil. Elke dag
had wel iemand een leuke superhelden T-shirt aan. En heel erg trots toonden ze deze dan ook altijd in de kring.
Ze deden alsof dat ze een superheld waren op de speelplaats, in de poppenhoek. Ze speelden met de playmobiel
mannetjes alsof het superhelden waren, …
Naar aanleiding van thema Vaderdag hebben we dan ook thema Superhelden uitgewerkt in de klas. Want wie is
de grootste superheld voor onze heldjes? Inderdaad ja! Hun papa!!
In de klas kwamen we eerst Zoeperman tegen, dit is een klein jongetje dat elke dag op pad gaat om andere
kindjes of dieren in nood te helpen. Hij had een leuk pak aan met een rode cape!
Wauw! Dat wilden wij ook! Zo gezegd, zo gedaan.. De kleuters namen allemaal een oud T-shirt mee en we gingen
aan de slag. Elke held heeft nu zo zijn eigen cape met zijn of haar eerste letter op, zoals superman! Geweldig
vinden ze het!
Ze mochten met hun superheldencape spelen in de poppenhoek. We speelden met superheldenmaskers, we
maakten zelf ons eigen masker, we vertelden over onze held namelijk onze papa of onze opa, we maakten
superheldenwerkjes met onze handen, …
Ook mochten we onze superhelden, onze papa’s eens tekenen! En hieronder zie je de mooie resultaten!
We zijn enorm trots op onze helden!

Kan jij de verschillen vinden in dit lentelandschap?
Veel succes

4D

Versjes uit de zesde klas

Geen kind zonder oom,

Geen zon zonder warmte,

geen bos zonder boom.

geen rust zonder kalmte.

Geen dier zonder vacht,

Geen lichaam zonder kleren,

geen cijfers zonder acht.

geen toets zonder te leren.

Geen mond zonder tanden,

Geen mensen zonder wensen,

geen armen zonder handen.

geen appelmoes zonder pensen.

Geen pastoor zonder kerk,

Geen toets zonder blaadje,

geen eten zonder merk.

geen school zonder maatje.

Geen spelling zonder boek,

Geen soldaat zonder wapen,

geen speeltijd zonder koek.

geen herder zonder schapen.

Geen school zonder regels,

Geen klok zonder uren,

geen vloer zonder tegels.

geen huis zonder muren.

Geen brood zonder bakker,

Geen man zonder broek,

geen boer zonder akker.

geen bib zonder een boek.

Geen geweer zonder kogels,

Geen tennis zonder bal,

geen natuur zonder vogels.

geen paard zonder stal.

Geen kat zonder staart,

Geen banaan zonder schil,

Geen opa zonder baard.

Geen mens zonder bril.

Geen strikje zonder stippen,

Geen raam zonder glas,

Geen haan zonder kippen.

Geen vrouw zonder tas.

Geen school zonder lessen,

Geen flessen zonder dop,

geen keuken zonder messen.

geen meisjes zonder pop.

Geen stift zonder kleur,
geen parfum zonder geur.

Geen trefbal zonder ballen,
geen opstaan zonder vallen.

Geen jaar zonder mode,

Geen gitaar zonder snaar,

geen kluis zonder code.

Geen weide zonder schaap,
geen zoo zonder aap.

Geen mens zonder wens,
geen land zonder mens.

Geen klok zonder tijd,
geen vloer zonder tapijt.

geen meisje zonder haar.

Geen kapstok zonder jas,
geen orkest zonder bas.

Geen baby zonder gehuil,
geen nacht zonder uil.

Geen vissen zonder water,
geen feestje zonder kater.

Geen meisje zonder jurk,

Geen oorlog zonder bom,

geen fles zonder kurk.

geen rekenen zonder som.

Geen nacht zonder dromen,

Geen klok zonder wijzer,

Geen weggaan zonder komen.

Geen huis zonder ijzer.

Geen rechte lijn zonder lat,

Geen schip zonder kapitein,

Geen deur zonder mat.

Geen taart zonder marsepein.

Geen zomer zonder zon,

Geen bezem zonder stok,

Geen cheerleader zonder pompon.

Geen koffie zonder mok.

Geen visser zonder lijn,

Geen kraan zonder water,

Geen gevecht zonder pijn.

Geen toekomst zonder later.

Geen kat zonder staart,

Geen plakband zonder rol,

Geen huis zonder haard.

Geen molshoop zonder mol.

Geen gsm zonder hoes,
Geen gezin zonder poes.

Geen vuurwerk zonder knal,
Geen speeltijd zonder bal.

Geen wereld zonder zee,

Geen kamer zonder hoek,

Geen winter zonder slee.

Geen bib zonder boek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is het heerlijk als de zon schijnt, dan spelen we
fijn buiten!!

Kleuters Juf Lotje en Juf Sara

Muzische vorming in het vijfde leerjaar
In het vijfde leerjaar vinden we muzisch werken supertof. Elke week proberen we een
nieuw domein te ontdekken. Het voorbije jaar hebben we erg veel bijgeleerd en
natuurlijk ook gedaan!
Na het maken van onze eigen rap, is het nu tijd voor wat tekenwerk. Tekenen vanuit
verschillende perspectieven is voor ons geen probleem. Je ziet ons hier aan het werk…

Foto’s tijdens het werkmoment

Westakkerbelgerinkel…
Van 9 mei tot en met 20
mei waren er speciale
verkeersweken in
Westakker. We speelden
het spel van ‘ Sam de
verkeersslang’. Samen
met de kinderen van de
andere klassen is het
gelukt om de verkeersslang helemaal vol te krijgen. Als
beloning ontvingen we een heuse ‘ verkeersster ‘.
In de klas schilderden we een tekening van een kindje
dat de veiligheidsgordel draagt en op de achterbank
zit in de auto. In een les taal hebben we een affiche
besproken wat er kan gebeuren als je de
veiligheidsgordel niet draagt… Wij klikken ons steeds
vast hoor!
We maakten met de
klasgroep ook grote
verkeersborden:
Trappers en stappers
kennen hun plaats!
Helm op, Fluo .. ? Top!

Thuis mochten we ons fluohesje versieren.
Tijdens de turnles deden we allerlei
fietsbehendigheidsproeven.
Een ander leuk moment
was de autoluwe schooldag met een ‘ echte speelstraat’
en ons fietsbelconcert.
En zeker ook niet te vergeten: we zongen en dansten
regelmatig op het lied van Zeppe en Zikki.
Het was super om mee te werken aan dit
verkeersproject!

Bravo, een pluim voor ons, de kinderen van het
derde leerjaar.

