De sportdag
We kwamen aan in de sporthal, we kleedden ons snel om en begonnen met
Indoor Kubb.

Daarna deden we een bewegingsomloop. Er waren twee tikkers en er werd een
parcours afgelegd. Iedereen rende door elkaar.

Als derde deden we Breakdance. Het was moeilijk en bijna ieder kind huilde.

Daarna oefenden we de verdedigingssport Ju-Jitsu. Daar leerden we onszelf te
verdedigen.

De volgende activiteit was op school: netbal met punten.

En uit de circuskoffer kwamen : ringen, balletjes om te jongleren, diabolo’s en
stokken om te jongleren.

Bij de estafette was iedereen aan het puffen. We moesten er ook een wiel
kunnen maken. Dat was makkelijk voor de meisjes. Ook moesten we op onze
buik liggen met de armen en benen van de grond en dan rond de kegels
spurten.

En als laatste dansten we de Flamenco. Dat was heel erg leuk.

Klas 3N

Carnaval is al lang voorbij maar tijdens ons thema over letters hadden we een
confettibak waarin lettertjes verstopt zaten. Na het thema ruimden we samen
de letterbak op en leefden we ons uit met confetti!

Fantaseren en … langer maken!

Klas 3DJ

Ik wou dat ik in minecraft een gekleurd zwaard was.
Ik wou dat ik in minecraft een gekleurd zwaard en groenten en fruit was.
Ik wou dat ik in minecraft een gekleurd zwaard en groenten en fruit was die door dieren
werd opgegeten. ( Leonardo)

Ik wou dat ik een engel was.
Ik wou dat ik een mooie engel was.
Ik wou dat ik een mooie, lieve engel was.
Ik wou dat ik een mooie, lieve en onsterfelijke engel was.
Ik wou dat ik een mooie, lieve en onsterfelijke engel was die iedereen gelukkig kon
maken. ( Esila )

Ik wou dat ik een gsm was.
Ik wou dat ik een grote gsm was.
Ik wou dat ik een grote, roze gsm was.
Ik wou dat ik een grote, roze gsm was met heel veel leuke spelletjes. ( Heavensly)

Ik wou dat ik een olifant was.
Ik wou dat ik een olifant was met lange slagtanden.
Ik wou dat ik een olifant was met lange slagtanden en een mooie staart.
Ik wou dat ik een olifant was met lange slagtanden en een mooie staart die op stap ging
met een Mechelse herder. ( Noah)

Ik wou dat ik een pennenzak was.
Ik wou dat ik een kleurige pennenzak was.
Ik wou dat ik een kleurige, grote pennenzak was.
Ik wou dat ik een kleurige, grote pennenzak was vol met kleurpotloden.
Ik wou dat ik een kleurige, grote pennenzak was vol met kleurpotloden die kon praten
tegen de kinderen in de klas. ( Chiara)

Ik wou dat ik een play-station was.
Ik wou dat ik een play-station was die zelf spelletjes speelt.
Ik wou dat ik een play-station was die zelf spelletjes speelt op het dak van ons huis.
Ik wou dat ik een play-station was die zelf spelletjes speelt op het dak van ons huis ’s
avonds als het donker is. ( Wout)

Ik wou dat ik een fiets was.
Ik wou dat ik een snelle fiets was.
Ik wou dat ik een snelle, mooie fiets was.
Ik wou dat ik een snelle, mooie, stevige fiets was.
Ik wou dat ik een snelle, mooie, stevige fiets was die alle wedstrijden kon winnen.
(Jonas)

Ik wou dat ik een voetballer was.
Ik wou dat ik een supergoede voetballer was.
Ik wou dat ik een supergoede, grote voetballer was.
Ik wou dat ik een supergoede, grote voetballer was die altijd doelpunten scoort.
(Lander)

Het tweede leerjaar zit er op!
We deden leuke en fijne dingen.
We hebben ook gezwoegd en gezweet maar vooral veel bijgeleerd.
Lachen, dansen, rekenen, schrijven, tekenen, griezelen, knutselen,
lezen, zwemmen :
Het hoorde er allemaal bij.
Wij kijken uit naar het derde leerjaar maar genieten nog eerst van
een welverdiende vakantie.
Daaaaag en tot volgend schooljaar

Nu ken ik al mijn tafels heel goed. (Arda)
De tafel van 8 is wel de moeilijkste tafel. (Mustafa)
Ik ben trots omdat ik de tafels goed ken. (Esther)
De klas van 2cc is versierd zoals op een verjaardagsfeest. (Emir)
Muhammed is erg grappig. (Nilay)
Ik ken nu alle hoofdletters. (Lina)
Ik ken de getallen tot 100. Daar ben ik fier op. (Mylenka)
De brug tot 100 is echt wel moeilijk. (Hakan)
Ik tel nu al tot 100 en probeer een vriendje te zijn van iedereen. (Massilia)
Ik heb mooie tekeningen gemaakt. Ze waren best wel moeilijk. (Ella)
In het tweede leerjaar is alles mooi. Ook de juffen! (Sidar)
Soms moeten we lachen met de juffen. (Eren)
Lezen is leuk. (Naana)
De juffen doen hun best om ons veel te leren. (Zuleyha)
De toetsen zijn soms wel echt moeilijk. (Baris)
Iemand die flink is geweest krijgt de pluim. Dat is zo leuk. (Yigit)
We hebben mogen dansen op de muziek van onze oma’s en opa’s. (Ceylin)
Ik heb de tafels van o,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 geleerd! (Eline)
Ik kan goed knutselen en ben daar heel fier op. (Mirza)
We kregen bijna iedere dag een tafeltoets. (Muhammed)

Echte bouwvakkers in de klas van juf Monique –
onder leiding van stagejuf Emmelien.

Op zeeklassen naar Blankenberge
Maandag:
Hallo, we zijn op zeeklassen gegaan. In de bus was het leuk, maar ook vermoeiend. Toen we
aankwamen aten we eerst en na het eten mochten we naar onze kamers. Nadat we het
sportcentrum hadden verkend, gingen we naar Sealife. Daarna maakten we een
strandwandeling en mochten we een ijsje eten. Het avondmaal was ook lekker. De
avondactiviteit was bingo en daarna gingen we met z’n allen slapen.

Dinsdag:
Hallo, het ontbijt was heerlijk. De ochtendgymnastiek in openlucht was lopen op de
atletiekpiste. Vervolgens deden we sport (zwemmen en oriëntatieloop) o.l.v een monitor. Na
ons vieruurtje zijn we naar de gekke fietsen geweest. En niet te vergeten hadden we ook film
gekeken.

Woensdag:
Hallo, het was al woensdag en het ontbijt was weer lekker. Het inpakken van onze koffer was
super leuk. Ik had briefjes van mijn mama gekregen. Het middagmaal (vidé met frietjes) was
om van te smullen. Daarna vertrokken we met de bus richting Brugge. We verkenden het
centrum van Brugge. Daar hebben we samen een boottocht gemaakt, dat was super fijn.
Vervolgens gingen we richting Beverlo. Door de file duurde dit wel eventjes. Toen we bijna
op school aankwamen hadden we ons verstopt in de bus. Zo dachten onze mama’s en papa’s
dat we in Blankenberge gebleven waren. Uiteindelijk kwamen we tevoorschijn en knuffelden
we onze ouders.

Einde
Berra en Yaren 4J

Sportdag

5I

Op onze sportdag maakten we kennis met heel wat sporten. Wat vonden we ervan?
Flamenco
Berke: Het was leuk, ik danste voor de
eerste keer.
Pelin: Dit vond ik het allerleukste.
Zehra: Flamenco was leuk. Ik vind
dansen altijd leuk.
Thorsten: Ik had het niet verwacht,
maar de jongens wonnen de battle.
Leander: Ik vond het dansen heel
gemakkelijk.
Gianni: Ik vond dit best fijn en kon het
goed.

Balspelen
Zehra: Ik vond het basketten niet zo leuk.
Leander: Maar ik hou daar wel van!
Sefa en Luka: Netbal en basketbal was super leuk.
Eyyüp en Robbe: De balspelen vonden
we wel fijn omdat we verdeeld werden
in twee groepen.

Circuskoffer
Gianni: Het fijnste vond ik de bordjes op de stokjes laten draaien.
Robbe: We konden allerlei trucjes doen.
Süheda en Suna: Het was keileuk om deze dingen uit het circus uit te
proberen.
Okan en Lander: Diabolo deden wij heel graag.
Zehra en Sude: Dit was niets voor mij. Het was echt niet gemakkelijk.

Estafette
Sude: De oefeningen waren een beetje moeilijk, maar ik vond dit het allerleukste.
Thorsten: Ik vond het niet zo leuk omdat ik niet goed kan lopen. En we
moesten hard lopen.
Zehra: We speelden in groepen. Fijn!
Berke: 15 keer rondjes draaien en dan heel snel lopen. Super leuk!
Okan en Lander: De opdrachten waren leuk. Het was een grappige
meester.
Suna en Süheda: Lopen met iets op ons hoofd, dat deden we graag.
Eyyüp en Robbe: Op het einde moesten we allemaal de meester
proberen te vangen.

Ju-Jitsu
Eyyüp en Robbe: We moesten vaak pompen.
Sefa en Luka: Een leuke sport om jezelf te leren verdedigen.
Suna en Süheda: Het deed pijn aan onze armen.
Gianni: We mochten heel hard tegen een kussen slaan.

Breakdance
Okan en Lander: Niet zo leuk. Je kon hard vallen.
Suna en Süheda: Te gevaarlijk.
Robbe: Heel lastig, niet iets voor mij.
Thorsten en Bryan: Sommigen kregen het onder de knie.
Leander: Leuk om op mijn hoofd te staan.

Indoor kubb
Sefa en Luka: Leuk. Ik moest tegen Lander. Ik mocht beginnen. Ik gooide er al snel omver.
Berke: Ik vond het leuk. Ik won één keer.
Zehra: Dit vond ik het leukst. De juf speelde met ons mee.

Touwen en matten
Gianni: We speelden tikkertje. Ik was het obstakel. Ik deed alsof ik een aap was.
Leander: Ik vond het leuk om Tarzan te spelen.
Berke: Het was leuk om met het touw te slingeren van het klimrek tot de mat.
Okan en Lander: Hier mochten we vrij spelen.
Suna en Süheda: Koprol op de matten. Leuk om dit te proberen.

Wat staat er in de 2I-krant?
Editie juni 2017
SPORT
Er stonden heel wat sportieve dagen op
het programma. Kronkeldiedoe was top
en ook de 2 halve sportdagen waren leuk!
In de klas bewegen we ook regelmatig.
Yoga vinden we leuk en het brengt rust in
de klas!

KNUTSELEN
We gebruiken veel soorten materiaal bij het
knutselen. Handen maken met klei, een muts
versieren met wasco’s, een gezicht tekenen
met oliepastelkrijtjes, een masker maken
met rubber, … De resultaten mogen er zijn!

TOEKA
Van de rare vogel leerden we dit jaar dat
samen spelen heel leuk is. We kozen er
daarom voor om een speelgoedhoed te
maken voor zijn verjaardag!
Dit jaar speelden we ook spelletjes met
de leerlingen van het zesde leerjaar. En
inderdaad, Toeka, samen spelen is top!

TECHNIEK
Dit schooljaar kwam de techniekcoach enkele
keren proefjes uitvoeren. De proefjes met
magneten waren echt fijn om te doen. We
leerden heel wat bij!

TONEEL EN DANS
We beelden graag uit en dat kunnen we
ook al goed. We dansen ook graag. Dat
merkten we bij de les over de muziek uit
de tijd van oma en opa! Dat was puffen
hoor, maar wel superleuk!

Wat vond ik van het vijfde leerjaar in 5 K….
We hadden nog wat tijd over na het afwerken van ons
vaderdagcadeau. Ik vroeg hen : “Ga nu maar eens
samenzitten en schrijf even op wat je van het vijfde
leerjaar vond.”
Als juf verwacht je dan dat ze het zullen hebben over
hoe zwaar het vijfde is op gebied van wiskunde, dat ze
het maar niets vonden dat ze alle dagen moesten leren
en huiswerk maken…
Groot was mijn verbazing toen ik het volgende lijstje zag…

Dit vonden we van het vijfde:
De Muzemundolessen waren tof.
We maakten leuke grappen, zoals pennenzakken stelen en die dan doorgeven. Niemand werd
kwaad, iedereen vond het grappig.
Het nieuwe bord.
Begin je dag met een lach: iedereen moest in het begin van het jaar spreuken zoeken. Elke dag werd
zo’n spreuk voorgelezen. Dat was altijd fijn.
Als er op het laatste van de dag nog 5 minuten tijd over was, mocht er iemand een liedje kiezen op
youtube…
Naar spreekbeurten luisteren was fijn.
Van plaats verwisselen 
Elke dag een zware boekentas dragen.
We maakten kennis met Frans.
Tijdens een les vroegen we vaak uitleg over dingen die wel in de les kwamen, maar er niet altijd iets
mee te maken hadden… De juf begint dan uit te leggen… Joehoe, eventjes iets anders dan onze eigen
les….
We mochten vaak naar Schooltv kijken tijdens de lessen W.O.
Techniek, nieuwe dingen leren, turnen, opletten, boeken uitdelen, goede punten halen,… allemaal
leuk!
Het Westakker Filmfestival en het schoolfeest waren super.

We kijken erg uit naar de schoolreis!!!

Toen dacht ik bij mezelf: “Ze vinden dat harde werken helemaal niet zo erg. Geen geklaag, geen
gezeur… Topkinderen!!!”

Thema: ‘Verkeer’
Elke woensdag tot het einde van het schooljaar staat er ‘Woensdag: Samdag’ op
het programma. De leerlingen die dan met de fiets, te voet of eventueel met het
openbaar vervoer naar school komen, kunnen een sticker verdienen van de juf. Deze
stickers worden op de verkeersslang geplakt.

Ook op woensdag 17 mei 2017 mochten de kleuters van juf Clarissa en juf Rabia met de
fiets naar school komen. Voor de speeltijd konden de kleuters genieten van een leuk
fietsparcours. Fietsen klaar, kleuters klaar, starten maar… Sommige kleuters konden al
echt fietsen, andere hadden een fietsje met zijwieltjes, een loopfietsje of een step
bij. Ze hebben heel erg hun best gedaan en vonden het geweldig. Na de speeltijd
hebben we de fietsen gewassen. Iedereen had een emmer en een spons bij. Wat was dat
leuk in dit lekker warme weer!

Tijdens het thema ‘Verkeer’ hebben we ook geluisterd naar het verhaal van Jules en zijn
fiets… Jules krijgt een nieuwe fiets. Mama leert hem op het voetpad te rijden, te
remmen en op te passen bij het zebrapad. Er komt een auto uit de garage en er loopt
een voetganger langs. Maar mama let zelf niet goed op en loopt tegen de boom…

We hebben ook een exploratietocht gedaan over het verkeer rond de school. We gingen
op straat eens waarnemen wat we allemaal zagen en hoorden. We hebben verschillende
auto’s, fietsers, een brommer en een bus zien voorbijkomen. Bij het zebrapad gingen we
natuurlijk ook een kijkje nemen. De kleuters herkennen de witte strepen. We leerden de
juiste verkeersregels aan die bij een zebrapad horen.

We hebben ook een lied geleerd over het verkeer:
Auto’s, fietsen, rijden maar…
Rollen, stoppen, remmen daar…
Snel en traag, tuut tuut stop…
En verder maar….

De kleuters van juf. Rabia en juf. Clarissa

Zeeklassen
Beste klasgenoten,
Wij vertellen vandaag over zeeklassen .
We waren 3 dagen op zeeklassen.
Er zat van top tot teen nieuwsgierigheid in ons.
Iedereen had er zin in de juf, de meesters en wij natuurlijk.
Rond 9 uur vertrokken we naar Blankenberge.
Om 12 uur waren we aangekomen in het sportcentrum, daar
verbleven we.

Toen we aankwamen hebben we onze koffers in de hal gezet.
Daarna hadden we lekkere kip met patatjes en appelmoes gegeten.
En mochten we onze kamers bekijken.
We hebben onze koffers uitgeladen en in de kast gestoken.
Toen hadden we lakens gekregen en moesten we ons bed opmaken.
Om 2 uur zijn we naar Sea-life geweest en hebben we een
strandwandeling gemaakt.
We hebben ook in de zee gezwommen.
Van Aleyna Bayat & Amber Impens.

4M

Een vieruurtje gegeten.
Ons verfrist en gewassen.
Als avondactiviteit hebben we gekiend.
Wassen en plassen, toen was het slaaptijd.

Dinsdag 23 mei
Om half 8 moesten we opstaan.
Dan hadden we ontbeten en 2 uur gesport.
We hebben ons verfrist en hebben het middagmaal gegeten:
lekkere vis met pasta en broccoli.
Om 2 uur hadden we sport.

Dan kregen we ons 4 uurtje en gingen naar de gekke fietsen.
We hebben gegeten om half 7, lekkere pannenkoeken.
Om half 8 gingen we ons wassen en opmaken voor de filmavond.
Daarna hebben we de film Nanny McPhee gekeken met een zakje
chips en een drankje.
Toen was het wassen en plassen.
Daarna was het weer slaaptijd.

Van Aleyna Bayat & Amber Impens.

4M

Woensdag 24 mei.
Geeuw geeuw , OPSTAAAAN!
Wassen ,aankleden en inpakken.
Een boterham met beleg was ons ontbijt en een gekookt eitje.
Nogmaals 2 uur sport.
En verfrissen.
Ons middagmaal was frietjes met vidé met koninginnenhapje en een
slaatje.
Ongeveer om half 2 zijn we richting Brugge vertrokken.
Om 2 uur zijn we aangekomen en hebben we een boottocht +
rondleiding gekregen.
Om half 6 zijn we naar Beverlo vertrokken.
En kwamen aan om kwart over 8.

HET WAS SUPERLEUK !

Van Aleyna Bayat & Amber Impens.

4M

In onze klas knutselden we een
mooie verrassing voor de mama's.
Met dit cadeautje maakten we haar
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'Van Le j'uffen kregen we een taak
mee naar huis: samen met mama
enkele eigenschappen van haar
opschrijven. Eenmaal in Le kfas mochten we
aan elkaar vertellen waarom onze mama zo
speciaaf is voor ons.
Op deze manier leerden we alle mama's beter
kennen.
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Tweede kleuterklassen: Thema ziek zijn –
het bezoek aan de apotheek
Het was voor de kleuters al snel duidelijk rond wel thema we deze week zouden
werken. Een wit doek met een groot rood kruis op: dat moest de dokter zijn!
Er was een bed voor de zieke patiënten die de dokter mocht onderzoeken. Hij/zij had
verschillende doktersmaterialen. Gelukkig leerden we ze eerst allemaal juist gebruiken.
De dokter gaf onze zieke vriendjes nog een voorschriftje mee voor de apotheek. Hier
stond op waar je ziek was of waar je pijn had. Even wachten in de wachtzaal en hierna
mochten we de apotheek binnenstappen.

In de apotheek leerden we een echt rollenspel opbouwen: ‘Goedemorgen mevrouw, hoe
gaat het met jou? Waar heb jij pijn? Mag ik even uw voorschrift zien? Aj, jij hebt pijn aan
de buik, daar heb ik wel een pilletje voor. Jij krijgt 2 groene en 2 blauwe pilletjes. Als je die
inneemt, zal je snel weer beter worden. Maar mevrouw, ik wil voor deze pilletjes nog
graag 4 centen krijgen. Dank je wel, tot zien en veel beterschap.
De apotheek werd nog uitgebreid met echte pillendoosjes en een
sorteersysteem. Zo konden de kleuters zelf aflezen welke pilletjes
waar voor dienden.
Er kwam nog een pillenfabriek waar we zelf de juiste potjes
moesten vullen aan de hand van een opdrachtenkaart. Tellen,

kleurenkennis, sorteren … Allemaal kennis die we hierbij nodig hadden.
De juf bracht een keer hele gekke foto’s mee. Er stonden alleen maar botten op, iets
wat nog niet iedereen kende. Het waren Röntgenfoto’s van de buik – voeten – knieën
en ruggengraat. Zo leerden we een verband leggen op een pijnlijke voet en konden we
en gips aandoen aan de gebroken arm.
Het thema sloten we nog af met een leuke uitstap. We mochten een bezoekje brengen
aan de apotheek bij ons in het dorp. We wandelden er samen naartoe. Al snel wisten
de kleuters waar de apotheek was: ‘Daar bij het groene kruis!’
De apothekeres stond ons al op te wachten en we mochten onmiddellijk mee naar een
klein kamertje, helemaal achteraan. Hier zagen we hoe de pilletjes gemaakt werden.
De mevrouw ging poedertjes mengen, fijn malen en ze verdelen in allemaal kleine
capsules. Samen werden ze in een doosje gedaan en hierop kwam nog een etiket. Dat
wisten wij, want da hadden we in onze apotheek ook ontdekt.
Het doosje werd opgeborgen in de grote lades achteraan in de apotheek. Hier lagen
heel veel pilletjes, voor al de zieke mensen. Al de doosjes stonden netjes gesorteerd,
net zoals wij in de apotheek in onze klas moesten doen.
Op het einde kregen we allen nog een rugzakje mee naar huis met hierin een zeepje!
Want een goede hygiëne is de start van
een goede gezondheid!

Negen mooie jaren in Westakker. 6F.
We begonnen eraan toen we twee jaar en half waren; de kleuterschool,
Westakker te Beverlo. We vonden het er meteen leuk; de klasjes, de juffen en
de grote speelplaats voorzien van kleurrijke speeltuigen. In het eerste
kleuterklasje kregen we ander speelgoed dan thuis. We speelden vaak
spelletjes en vonden het tof om in de zandbak te spelen. Op het einde van
dat schooljaar moesten we ook al beginnen met oefeningen maken, om
klaar te zijn als we naar het eerste leerjaar zouden gaan. In de laatste
kleuterklas hadden we ook een mooie poppenkast en heel veel speelgoed.
We mochten soms ook op de computer werken. Ook kwamen de kinderen
van het eerste leerjaar op bezoek, om samen met ons oefeningen te maken.
Dat was heel leuk. Dan was het zover en mochten we naar het eerste
leerjaar. Het was allemaal heel spannend maar best wel fijn om nieuwe
dingen te leren kennen. Gelukkig waren de juffen, ook nu, heel lief. We
hebben veel geleerd dat eerst jaar: lezen, schrijven, rekenen en zoveel meer.
We maakten ook kennis met de ‘grote speelplaats’. Dat vonden we best
leuk. Ook het tweede leerjaar werd een tof jaar. Daar leerden we ‘de tafels ’.
In het derde leerjaar leerden onze juffen ons ‘cijferen’. Van het vierde leerjaar
zijn natuurlijk ‘de supertoffe bosklassen’ voor ons het hoogtepunt geweest.
Het vijfde leerjaar was weer speciaal omdat we er voor het eerst kennis
maakten met de Franse taal. Vanaf dan werd ons ook geleerd dat we meer
moesten studeren. Maar ook dat jaar maakte de juf het best gezellig voor
ons; een mooie wandeling naar ‘de terril van Beringen-mijn’ was daar één
van. Het zesde leerjaar beginnen, was voor ons ook heel spannend; we
kregen voor het eerst ‘een meester’. Hij was heel streng maar later bleek hij
ook heel lief te zijn. Hij probeert ons niet alleen slimmer te maken maar vertelt
ook over de wereld waarin wij gaan terecht komen. Hij probeert om van ons
goede mensen te maken.
Op deze school leerden we elke dag wel iets nieuws en dat vonden we leuk!
Eigenlijk is dit een speciaal jaar en een beetje emotioneel want we gaan
‘Westakker’ verlaten en staan voor een nieuwe uitdaging. Dat wordt best een
grote stap.
Maar gelukkig hebben we hier op Westakker een heel fijne tijd gehad met
toffe klasgenoten en leerkrachten. Westakker, we gaan je missen.

