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Vakantie

Lieve God,
Bijna begint de vakantie.
We zullen onze klasgenootjes, juf of meester
een hele tijd niet zien.
We hoeven geen moeilijke sommen te maken
en geen teksten te lezen waar we geen zin in hebben.
We zullen veel tijd hebben om te spelen.
Vervelen hoeven we ons niet:
We willen nieuwe dingen ontdekken,
praten met mensen die we nog niet zo goed kennen,
op stap gaan in onbekende stukjes natuur,
een nieuwe sport aanleren of een hobby uitproberen.
Help ons om in al die heerlijke dagen
ook te denken aan elkaar en aan Jou.

Bosklassen 2014
4I vond het leuk!

De leerlingen kijken even terug…
Robbe: We zijn eerst naar het Kamp van Beverlo geweest. We hebben wapens gezien en wij zijn
in de schuilkelder geweest.
Baris: Toen wij aan De Winner aankwamen, moesten we de valiezen uit de bus halen.
Muhammed: Donderdag was het bonte avond. We hebben toneel
gespeeld. Baris was juf Myriam en Ward was juf Ine. Sam, Siebe en
ik waren de leerlingen.
Zehranur: Toen we vrijdag terug aankwamen op school, verstopten we
ons. De juffen gingen naar buiten en zeiden dat ze de kinderen niet bij
hadden. Toen sprongen we recht en onze moeders schrokken.

Sam: Woensdag kwam Dudh Kosi. Er waren gocarts, een
klimnet, een lange stok met trapjes om op te klimmen. Er
waren ook speleoboxen en een schommel.
Ward: We hebben heel veel leuke spelletjes gespeeld.
Maite: De eerste avond hebben we gekiend. Ik heb 2 keer ‘KIEN’
geroepen en Liselotte ook één keer.
Asli: Ik sliep met Sevtap, Seyma, Marthe, Zehranur en Isana op de kamer.
Mathijs: We moesten ons bed opmaken, maar
Dat ging niet zo goed.

Uveys: Het vieruurtje was steeds heerlijk.
Marthe: Dinsdag was bijna iedereen al vroeg wakker.
de ochtendgymnastiek was al voor het ontbijt, maar toen voelde ik
me nog slap.
Stef: We hebben een kamp gebouwd.
Günseli: Bij juf Krista in de klas mocht ik kiezen wat ik wou doen. Ik mocht dromen, werken,
verbeteren en lezen.
Aytac: Toen we moesten slapen, waren we moppen aan
het vertellen.
Seyma: Bij het boogschieten heb ik 60 punten gescoord, maar Aytac was de winnaar.
Hij had 170 punten.
Isana: Donderdag was er weer platte rust en tijdens de platte
rust viel ik uit mijn bed.
Liselotte: Vrijdag hebben we helpen opruimen, een grote wandeling gemaakt en
toen was het tijd om terug naar school te gaan.
Siebe: De bonte avond was het leukste van de week.
Sevtap: Het eten was heerlijk.

Bedankt !

Bedankt voor alle goede zorgen al die jaren lang !

Dank u voor de mooie , grote voetbalvelden en
de grote speelplaats . Ook bedankt voor de
bosklassen , de leuke schoolreizen en de fijne
activiteiten .
Westakker , bedankt voor de lieve juffen en meesters die
me zoveel leerden. Ik dank ook de turnleraars .

Ik heb hier goede vrienden leren kennen . Er
waren ook fijne en grappige momenten .
Bedankt voor alle waarschuwingen toen ik fout
bezig was .

Ik wil je danken omdat ik heel leuke
schooljaren heb meegemaakt . We zaten
altijd met weinig leerlingen in de klas .
Bedankt voor de goede opleiding , voor de steun en
de moeilijke lessen . We leerden goed zijn voor
elkaar . Als er ruzie was , hielpen de juffen en
meesters ons steeds .

Ik wil je danken omdat het altijd leuk was in de
les .Er viel elke dag wel iets te beleven ! Ik was
hier altijd graag .

Prachtig dat alle klassen voorzien zijn van
smartboarden .
Het is mijn laatste schooljaar op deze school . Ik
dank je uit het diepst van mijn hart voor alles !

Het schoolfeest in 1A
----------------------------Op zaterdag 24 mei was het dan weer zover … het schoolfeest.
We moesten een specialiteit kiezen van of uit België. We hebben met het eerste
leerjaar gekozen voor tennis: met Kim Clijsters en Justine Henin voorop. Na
enkele weken oefenen kwam op vrijdag de algemene repetitie eraan. We hebben
genoten. Alle optredens waren mooi. Een dikke duim!
Maar toen we zaterdag verzamelden op de speelplaats was die omgetoverd in de
nationale driekleur: overal zwart, geel en rood. Gelukkig moesten we niet zolang
wachten om ons dansje te doen want er waren er toch enkelen behoorlijk
zenuwachtig.
Toch leuk om voor zoveel mensen te dansen. Nadien mochten we spelletjes
spelen en er waren natuurlijk ook lekkere frietjes.
Het was keitof!

BOSKLASSEN
Bosklassen was echt de max!
We waren in onze school vertrokken met de bus naar ‘ het kamp van
Beverlo’.
Toen we in ‘De winner’ aankwamen, hadden we eerst besproken
met wie we op de kamer wilden liggen. Ik lag op de kamer met 6.
Iedere ochtend deden we een ochtendgymnastiek zodat onze
spieren opgewarmd waren om alle spelletjes te spelen.
Elke dag na het middagmaal hadden we altijd een rustig uurtje: We
konden een boek lezen, slapen of een brief schrijven.
Soms gingen we naar de klas om te werken vb. over het bos leren,
dagboek invullen, opstel maken,…
Het leukste van de week vond ik Dudh Kosi. Je kon dan
muurklimmen. Er was een speleobox. Je kon op een ladder
klimmen en eraf springen en dan leek het een grote schommel. Er
was ook een paal van 3 meter waar je op moest klimmen. De
anderen van de klas moesten die paal vasthouden en als je helemaal
boven was, kon je eraf springen. Leuk, hoor…
Het grappigste van de week vond ik bonte avond. Ik had samen
met mijn vriendinnen the move tegen pesten gedanst.
‘s Avonds na het eten speelden we een spelletje. Daarna moesten
wij ons wassen om dan in ons bedje te gaan…
Lara Meynckens 4M

Bezoek van de brandweer
---------------------------------In onze school is de brandweer gekomen! De brandweer liet ons zien wat er allemaal in een
brandweerauto aanwezig is!
En wij mochten via het trapje een kijkje nemen.
Hij liet ook de schaar zien. Dat was geen gewone hoor....een grote, zware schaar waarmee je mensen uit
een auto bevrijdt!
Gelukkig hielp hij om hem even vast te houden!
Daarna mochten we proberen om echt water te spuiten uit de slang.
Bij brandweerman Werner(papa van Maite) verkleedden wij ons als 'echte’ brandweermannen! Juf Tina
mocht zelfs de Star Warshelm passen!
Wij worden later allemaal ECHTE brandweermannen! Oepsie.....of brandweervrouwen!
Kleuters van Juf Tina

Dit vinden de kleuters van juf Monique heel leuk in de klas:

Kerim: De
werkblaadjes
zijn leuk.
Kwendo: De
grote puzzel
maken deed
ik graag.

Onur: Spelen op de automat!
Mustafa: De Vlaamse kermis en het schoolfeest!
Eslem: Spelen en dansen!
Esma: Knutselwerkjes maken was fijn.
Wout: Gezelschapsspelletjes spelen vond ik leuk.
Nilay: De poppenhoek is fijn.
Amona: Ik zorg graag voor Pompom.
Lander: Op de computer spelen
is heel leuk.

Tijdens de fietsweek hebben de kinderen van 2AC heel erg hun
best gedaan om elke dag met de fiets naar school te komen!
Kijk ook maar eens hoe mooi we onze fietsen hadden gepimpt.

Mama’s in de klas bij juf Gudrun en Juf Lotje
Moederdag kwam eraan en daarom dachten we: “Waarom geen mama’s in de klas?”
Onze mama’s doen zoveel! Daarom hebben we onze mama’s eens in de bloemetjes gezet. Een
mooi potje maakten we helemaal zelf. Bedankt lieve mama’s! Wat zouden we doen zonder
jullie?? Geniet maar even mee van de mooie momenten in onze klas.

Enkele mama’s kwamen:
Spelletjes spelen

Nagels lakken en make-up

Poetsen en naaien

Wafels bakken

“ TUUT TUUT TUUT Hoor. Wie komt daar aan ?
Het is de brandweerman met zijn grote kraan.
Gelukkig is hij groot en sterk en kan hij al dat werk ! “

Zo klinkt het liedje in de klas van juf Gerd en Rabia.
Want ja hoor, de brandweermannen waren bij ons op school met hun grote brandweerauto.
Met de sirene op reden ze onze speelplaats op.
Wat een vreugde beleefden de kleuters toen ze de grote brandweerjas en de mooie witte helm van de
brandweerman mochten aandoen.
Het plezier was nog groter toen we allen met de brandweerslang water mochten spuiten.
Het was een echte belevenis voor ons allen.
Dankjewel lieve brandweermannen !
Van al de kleuters uit het kleuterklasje van juf Rabia en juf Gerd

Prettige vakantie aan allen !!!!

Bezoek van de mama’s
Na dagenlang wachten en het aftellen van de nachten is het eindelijk zover… De dag waar onze kleuters
zo naar uitkeken: tijd voor een picknick met de mama’s!
Jammer genoeg waren de weergoden minder enthousiast en was het nog te vochtig om buiten te eten.
Maar geen probleem, inventief als we zijn, vonden we een oplossing voor dit probleem: we eten toch
gewoon in de klas? Sandwiches werden gesmeerd, drank werd uitgedeeld en binnen de kortste keren lag
onze klas vol met picknickdekens. Gezellig kropen de moeders en hun kind dicht bij elkaar… Wat gezellig!

Na het eten was er natuurlijk tijd om even te spelen in de klas. Al het speelgoed werd uitgehaald en
getoond aan de mama’s. Al snel werd het duidelijk: Zo’n kleuterklas, daar is veel te doen! Daarna was het
tijd voor de mama’s om “koffie te gaan drinken.” De kindjes gingen buiten spelen. Oef, eventjes rust…
Heel eventjes.
Want na de speeltijd gingen we meteen opnieuw aan de slag! Dit keer met juf Patricia, onze turnjuf. Alle
kindjes die hun mama meebrachten naar de klas, mochten samen met hun mama’s en kindjes van de klas
van juf Rabia/juf Gerd en juf Jolien Sherborn gaan doen. Nee, dit is geen vreemd ruimteprogramma of
lesje over de eeuwenoude Engelse cultuur hoor! Sherborn is een intens, gezellig moment waarbij moeder
en kind samen tot rust kunnen komen en waarbij ze kunnen genieten van elkaars aanwezigheid.

De kindjes die hun mama niet konden meebrengen mochten bij juf
Els gaan genieten van een heerlijke handmassage. Hm… Rustig!
Eén ding is zeker: Er zitten heel wat natuurtalenten in onze klas!
De toestand van onze kapsels na de massage? Dat laten we even
in het midden… Voor alle mama’s: heel hard bedankt voor jullie
komst!

4M
Op bosdag leerden we over een groot en een klein dier
En dat gaf ons veel plezier.

Onze schoolreis ging naar het Gaiapark
en we mochten dingen verkopen op de vastenmarkt.

En niet te vergeten: Bosklassen, dat was super fijn!
Er kwam zelfs een goochelaar en toverde uit een pot een konijn.

We speelden spelletjes met onze juf ,
zij is de beste en helemaal niet suf.

Toeka is langs geweest
en we hebben lekker gefeest

Onze juf fopt ons graag
en wij vinden dat wel gaaf.

We leren ook techniek,
Sommige kinderen worden vaak ziek.

AZRA,GAMZE,SELIN,CASSANDRA.

Op bosklassen....

Maandagmorgen werd ik vrolijk wakker want we vertrokken met het vierde leerjaar op bosklassen. De
bus stopte na een kort ritje in Leopoldsburg bij het legermuseum. Een meneer vertelde over het leger.
We zijn in een schuilkelder geweest en daarna bezochten we ook nog een begraafplaats van soldaten.
Ik vond het een leuk bezoekje.
Toen bracht de bus ons naar de Winner. Iedereen moest helpen met de koffers uit te laden. En we
kregen onze slaapkamers te zien. We hielpen elkaar met de bedden op te maken.
Plots hoorden we het fluitsignaal van de juf. Vlug de rij in want het is etenstijd. Het was superlekker:
kroketten , kalkoenfilet, wortelen en erwtjes. En als dessert een heerlijk potje chocomousse ! Na het
eten was er platte rust. De gordijnen moesten dicht, het licht ging uit en onze oogjes moesten even toe.
Namiddag gingen we een bosspel spelen met juf Laurien. In vijf groepen moesten we tegen elkaar
strijden. Het was een spel waarbij je veel moest lopen. Dat is niet zo makkelijk in een bos. We moesten
zoveel mogelijk water verzamelen zodat de boswachter het bos niet kon laten afbranden. Wie
gewonnen heeft weet ik niet meer, maar ik was erg moe van al dat lopen. Toen kwam het boskonijn .
Het zei dat we niet in de Winner mochten blijven. Het bos was van het konijn. Maar door spelletjes te
spelen en door te laten zien dat we sportief waren, mochten we toch tot vrijdag in de Winner blijven.
Dan was het tijd voor het avondmaal. Jammie, boterhammen met kaas. Na het eten moesten we ons
gaan wassen en onze tanden poetsen. Hierna was er de bingo. Wie geluk had kon leuke prijsjes winnen.
Jammer genoeg heb ik zelf niets gewonnen. Maar mijn buurmeisje Lara had wel prijs, dus kreeg ik een
klein cadeautje omdat ik langs haar zat. Dan was het slaaptijd. De eerste nacht heb ik niet goed
geslapen. Het was even wennen aan het nieuwe bed en mijn nieuwe slaapgenootjes. Gelukkig had ik
mijn knuffels bij.
De volgende ochtend deden we aan ochtendgymnastiek. Met grote honger gingen we hierna naar het
ontbijt. Na het ontbijt deden we een spel met allerlei opdrachten : honderd sit-ups, een paal
gezelschap houden, enz. . Namiddag werkten we even in de klas. We leerden over het bos. Na het
avondeten knutselden we een sleutelhanger en speelden we gezelschapsspelletjes . Doodop ging ik
slapen. Nu was ik echt moe.
Dag drie begon alles weer opnieuw: wakker worden, wassen en ontbijten. Vanaf 10u kwamen de
mannen van DUDH KOSI. Het muurklimmen en de speleobox vond ik echt leuk. Ik stond wel vol blauwe
plekken. Ik heb ook met een pijl en een boog leren schieten. Ik heb me de hele dag goed geamuseerd.
’s Avonds kwam er als verrassing een goochelaar. Hij deed coole trucjes en wij keken erg verbaasd. Hij
deed wel erg vreemde dingen in zijn show.
De volgende dag begon weer met ochtendgymnastiek. In de voormiddag hielden 2 mannen ons
gezelschap. We speelden stratego in het bos. Tijdens de platte rust heb ik even moeten slapen want ik
was moe van al dat lopen. Namiddag was er laddercompetitie. Maar het begon te regenen en we
moesten naar binnen. We gingen terug eventjes wat werken in de klas tot aan het avondmaal.
’s Avonds was er een BONTE AVOND ! Superleuk was dat zeg ! Iedereen trad op met leuke dingen.
Samen met mijn vriendinnen deed ik de move tegen pesten. Het was al snel weer slaaptijd. Ons laatste
nachtje kwam er aan.

Vrijdagochtend stond ik weer fit op en begon ik mijn koffer al te maken. Vandaag gaan we weer naar
huis. Jammer, maar dat is pas voor namiddag. Voormiddag was er nog een spel en een boswandeling.
We speelden nog eens kort laddercompetitie. Hierna zijn we een keileuke boswandeling gaan maken.
Na een lekker middagmaal moesten we allemaal terug de bus in. Maar de juffen hadden nog een
verrassing voor ons. Met zijn allen gingen we nog een ijsje eten. Juf Peggy ging ook de kinderen, die niet
mee op bosklassen konden, halen op school. Zo konden ze meegenieten van deze verrassing. Hierna
was het echt voorbij. De bus reed weer naar de school toe. Aan de school stond mijn bomma op mij te
wachten. Ik gaf mijn vriendinnetjes nog een dikke knuffel . Ik zocht mijn koffer en ging mee naar huis.
Toen ik thuis kwam, begon ik meteen te vertellen over de bosklassen. Ratelen dat ik deed, het was dan
ook superleuk geweest !!!

Lore Truyen
4M

Sportdag met het 5de leerjaar
Op dinsdag 13 mei 2014 was het sportdag op school. De kinderen konden drie sporten
uitproberen, namelijk American football, hockey en boogschieten. De kinderen van het
vijfde leerjaar willen jullie wat meer vertellen over de sportdag. Lees maar mee!
Mauke: Als eerste deden we American football. We
leerden hoe we moesten vangen en hoe we moesten
gooien. Ik vond het heel leuk. Daarna hebben we hockey
gespeeld. We moesten met een hockeystick en een
balletje slalommen tussen kegeltjes. We hebben toen ook
wedstrijdjes gedaan Tot slot deden we boogschieten.
Eerst hing er een wit bordje waar we moesten tegen
schieten. Daarna hing er een roos. We hebben ook een
wedstrijdje gedaan. Ik was gewonnen.
Fatima: Op dinsdag 13 mei hadden we sportdag. In de
voormiddag hebben we American football gespeeld. Ik
heb het pak aangedaan. Met dit pak heb ik tegen Kadriye
gevochten. American football was niet gemakkelijk.
Daarna zijn we naar de sporthal gegaan om hockey te spelen. We hebben met 3-2 verloren.
In de namiddag hadden we boogschieten. Ik was daar heel goed in. We hebben tegen het
6de leerjaar gespeeld. Ik stond in de finale. Mauke had gewonnen.
Emre Can: Bij American football was het leukste wanneer
we tegen elkaar moesten vechten. Ik had tegen de
monitoren gevochten en één van hen had mij op de
grond gegooid. Bij hockey hebben we een wedstrijd
gespeeld en het was gelijk. De stand was 2-2. Ik vond
het wel leuk. Bij boogschieten had ik één keer in de
roos geschoten. Ik was heel blij.
Lina: Als eerste hebben we American football gedaan.
Het was leuk, maar ik was wel een beetje bang van de
bal. Daarna zijn we naar de sporthal gegaan en hebben
hockey gespeeld. Dat was super leuk, maar wel
moeilijk om de bal onder controle te houden. Tenslotte
zijn we gaan boogschieten. Daar was alles leuk aan. We deden wedstrijden om de meeste
punten. Het was een super leuke dag.
Bugra: American football was echt leuk. Ik heb een pak aangedaan en tegen Amir gespeeld.
Je wordt er echt moe van. Hockey was ook leuk. De stand was gelijk. Boogschieten kon ik
eerst niet, maar daarna wel. Ik heb twee keer in de roos geschoten.

Tugba: We hebben veel geleerd bij American football. We hebben met het 5de en het 6de
wedstrijd gespeeld. Er waren enkele meisjes die voetbal speelden. Bij hockey waren er
enkele meisjes die per ongeluk met de hockeystick andere meisjes raakten en pijn deden.
Bij boogschieten hebben we wedstrijdjes gespeeld. We hebben met 3-0 gewonnen.
Boogschieten is toch een beetje moeilijk.
Elisa: Op de sportdag hebben we drie sporten gedaan:
American football, hockey en boogschieten. Het leukste
vond ik hockey. Hockey speel je met een stick en een
balletje. American football speel je ook met een bal,
maar die bal heeft 2 punten. Boogschieten doe je met
een pijl en boog. Het doel is om in de roos te schieten.
Het was een leuke sportdag.
Eray: We hebben in de sporthal hockey gedaan. Ik vond
dat de leukste sport dat we hebben gedaan. Eerst
hebben we opwarmingsoefeningen gedaan en daarna
wedstrijdje gespeeld. Hierna hebben we boogschieten
gedaan. We hebben daar ook een wedstrijd gespeeld. Het
was fijn. Als laatste speelden we American football. Ik kon de bal goed vangen. We hebben
oorlogje gespeeld.
Lenny: Ik vond American football heel leuk en zeker toen we oorlogje speelden. Ik vond
het bij hockey ook heel leuk. Ik vond het fijn toen we tegen elkaar gingen spelen. Het
boogschieten was ook heel leuk en ook daar vond ik de wedstrijdjes leuk.
Kadir: Ik vond boogschieten leuk, want we hebben
wedstrijden gespeeld. Ik ben het derde geëindigd.
American football was ook leuk. We hebben speciale
pakken aangedaan en een wedstrijd gespeeld. Hockey
was ook leuk. Bij de wedstrijd was de stand 2-2.

Rhune: Als eerste hebben we American football
gespeeld. Dat was leuk, maar je moet er sterk voor zijn.
We zijn daarna naar de sporthal gegaan om hockey te
spelen. Je moet goed uitkijken dat je elkaar geen pijn
doet. Maar het was wel leuk. Als laatste zijn we gaan
boogschieten. Het was heel leuk. De kampioen was
Mauke. Het was een hele leuke dag.
Sevde: Ik vond het een heel leuke dag. American
football vond ik niet zo heel leuk. Ik viel de hele tijd en het deed pijn. Hockey vond ik wel
een leuke sport. Je moest met de hockeystick slaan tegen een bal. Boogschieten vond ik
ook leuk. Ik raakte twee keer het bordje. Er was een finale. Deze finale ging tussen Fatima
en Mauke en Mauke heeft gewonnen.

Schoolfeest 2014 ! Lees en kijk mee met 2MC !

We hadden het liedje van Thor : We gaan naar zee!
We moesten een blauwe T-shirt en een blauwe broek aandoen van de juf.
Ik moest met jabedabedoe met Gulpäsa dansen.
Juf Chantal trok foto’s.

Sefa

We hebben bij het schoolfeest op een liedje van Thor,
‘We gaan naar zee’ gedanst. Het schoolfeest was leuk.
De jongens hadden een blauwe T-shirt met een blauwe
broek aan, de meisjes een gele T-shirt met een gele rok.
Fatima
Het schoolfeest was heel leuk en we hebben lekkere frietjes gegeten.
Ons dansje was op het liedje van Thor: ‘We gaan naar zee’. We
hadden blauwe kleren aan.
Lander

We hebben het liedje Thor: ‘We gaan naar zee’ gedaan.
Ik heb onze juf Chantal bij de chips gezien. Ik heb
frietjes met mayonaise, frikandel en chips gegeten en
cola gedronken. Ik heb ook nog een paar spelletjes
gespeeld.
Thorsten
We hebben gedanst op: ‘We gaan naar zee’.
Ik heb een geel rokje aangedaan en ook een
gele T-shirt. Ik heb ook gespeeld en ik heb
juf Chantal gezien.
Gülpasa

Verslag bosklassen 5/05/14 – 9/05/14
Ilena Salvatore 4M
We zijn op bosklassen geweest naar ‘De Winner’ in Overpelt. De eerste dag zijn
we naar het legermuseum geweest in Leopoldsburg. Dit was leuk om te zien,
maar soms een beetje eng. Daarna gingen we door naar Overpelt. Toen we daar
kwamen, moesten we helpen om de valiezen uit te pakken en ons bed op te
maken. Een tijdje later moesten we ons klaarmaken voor het middagmaal. We
kregen kalkoengebraad, kroketten, erwten en wortelen en als dessert
chocomousse.
De leukste dag vond ik woensdag want toen kwam Dudh Kosi. We moesten
klimmen op de klimmuur en boogschieten. We konden in de speleobox gaan. We
moesten ook laserschieten. Dat was cool. We mochten ook op de gocarts.
Donderdag hadden we bonte avond. Ik heb een dansje gedaan met mijn
vriendinnetjes. Dit was super. Ik had wel wat zenuwen, maar dat was al snel
voorbij.
We hebben ook heel veel spelletjes samen gedaan.
Toen we terug naar huis gingen, waren we eerst nog naar het Schuurtje geweest.
Daar konden we een ijsje likken en in de speeltuin spelen. Het was leuk. Ik vond
het spijtig dat ik naar huis moest, maar het was wel fijn om mijn ouders terug te
zien.

ZORGZAME BUURT

De kinderen van het derde leerjaar werkten in samenspraak met ziekenzorg aan het project
“zorgzame buurt” . Ze luisterden aandachtig naar het verhaal “ Opa zoekt familie” van Ann
Lootens. Nadien werd de klas in groepjes verdeeld om vraagjes over het verhaal op te lossen,
om een spel te spelen en om knuffelbeertjes te kleuren. Op dinsdag 29 april 2014 zongen en
dansten de kinderen met veel enthousiasme in het parochiecentrum “ De Schans“. Ze gaven
de knuffelbeertjes en klinkende zoenen aan zieke of bejaarde mensen. Als afsluiting werden de
kinderen getrakteerd op koekjes en frisdrank. Het was een zeer geslaagde namiddag! Bekijk
zeker ook de foto’s op de website van onze school!
De kinderen en juffen van 3 DJ en 3K

Sporten is gezond.
Enkele beoordelingen over de sportdag uit 5I.
Hockey.
Berkay: Eerst snapte ik niets van deze sport. Daarna werd het leuker en leuker. Ik
scoorde en heb me goed geamuseerd.
Vincent: In het begin kon ik eigenlijk helemaal geen hockey spelen. Langzaam begon ik
het te leren: passen, dribbelen, richten en wedstrijd spelen.
Hamza: Ik vond het een leuke sport, maar wel een beetje moeilijk.
Furkan: De meester kwam uit Nederland en speelde heel goed.
Lina: Scoren was moeilijk. De meester deed wel leuke oefeningen met ons.
Nazli: In deze sport was ik niet zo goed. De meester speelde mee met de andere ploeg.
Dat vond ik oneerlijk.

American football.
Jill: We speelden een wedstrijd. Twee ploegen tegen elkaar. De opwarming was niet zo
fijn.
Julide: De bal gooien en vangen was wel wat moeilijk.
Anissa: Het was een ruwe sport en moeilijk om te spelen.
Berkay: Het was te wild en we moesten veel leren.
Amir: Ik vond de helm en de bescherming wel grappig om aan te doen. De helm was wel
wat groot.

Boogschieten.
Austin: Dit vond ik het leukste deel van de sportdag omdat ik dit het beste kon van de
drie sporten. We moesten proberen met pijl en boog in een plastic bordje te schieten.
Eerst was het moeilijk, maar daarna werd het echt wel heel leuk.
Ezgi: We moesten lang onze beurt afwachten, want in onze groep waren
we met veel kinderen. Het was wel een beetje moeilijk, maar super leuk.
Kobe: De meester was Belgisch kampioen.
Hamza: Het is wel een gevaarlijke sport.
Joyce: Ik deed deze sport al eens eerder. Nu vond ik het ook weer plezant. Ik ga vragen
of ik deze sport mag beoefenen.
Nazli: Dit kon ik wel goed. Ik speelde de finale.
Amir: We speelden een spannende wedstrijd. Ik behaalde de meeste punten.

Emre: Ik vond boogschieten op onze sportdag het leukst. Het interesseerde me wel. We
moesten eerst een beetje oefenen. In het begin was het moeilijk. Als we goed geoefend
hadden, moesten we een wedstrijdje spelen: om ter meeste punten.
Wat ik niet zo leuk vond, was hockey. We moesten ons opwarmen en een paar rondjes
lopen. Dan werden we in groepjes verdeeld en moesten we oefenen met de hockeystick
en de bal. We leerden ook passen naar elkaar. Daarna speelden we een match. Er
werden wel veel fouten gemaakt.
Als laatste was er American football. Dat vond ik ook wel leuk. Eerst leerden we hoe we
de bal moesten gooien en vangen. De bal gooien was wel een beetje moeilijk. De bal
vangen vond ik gemakkelijk. Daarna mochten we een helm dragen, en ook een pak dat
je beschermt. Zo mochten we eens tegen elkaar vechten. Hierna speelden we een spel.
Iedereen kreeg een nummer. In het midden lag de bal. De kinderen met hetzelfde
nummer moesten om ter snelst de bal proberen te pakken. We werden wel vuil, want
het regende en we moesten op het gras liggen. We kregen ook een beetje training. Als
laatste mochten we match spelen. Het was leuk maar wild.
Ik vond de sportdag heel leuk.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verbonden met God, de natuur en de mensen…
______________________________________________________________

Ik dank voor de bomen. Ze geven ons zuurstof.
Als de bomen zouden verdwijnen, verdwijnt ook de mens.
Ik dank voor de maan en de zon. Zij geven ons dag en nacht licht.
Ook de sterren horen hierbij.
Ik dank voor de dieren. Zij zorgen voor gezelschap in het bos.
Huisdieren zorgen voor gezelschap in huis.
Kortom, ik dank God voor alles rondom mij.
(Marthe – 4I)

Dieren, planten en mensen zijn mooi.
Dieren zijn lief.
God gaf ons alles. De natuur en het leven.
Hij gaf ons licht.
Dankzij Hem hebben wij een gezin en familie.
Hij gaf ons ook onze vrienden.
Bedankt God.
(Isana – 4I)

