
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2013 – 2014 



Kerstmis 

 

Goede Vader, 

Met Kerstmis heerst er overal een speciale sfeer. 

Ik houd er wel van. 

De kerstvakantie, de niet te tellen lichtjes in het straatbeeld, 

de kerstmarkt, het kerstshoppen, 

de vuurtjes op het marktplein, 

de warme dranken, de kerstcadeaus… 

En dat allemaal om de geboorte van uw Zoon Jezus te herdenken. 

In al die feestdrukte blijft deze gebeurtenis 

toch nog altijd het belangrijkste, 

het allerbelangrijkste. 

Ja, toch?  



 

 

 

 

 

 

 

 

SCHATTEN OP ZOLDER 

Op 14 november was het grootoudersfeest! De grootouders  werden meegenomen in een nieuw 

avontuur. Er werden 3 poetsvrouwen (Germaine, Trees en Monica) gevraagd om de zolder van 

meneer Barabas op te ruimen. Meneer  Barabas  was een oude en rijke man. Er was heel wat te 

beleven op die grote zolder! Eerst waren er spinnen die de zolder vol spinnenwebben hingen, daarna 

kwam het muziekdoosje tot leven en de danseresjes dansten met hun liefste soldaat. Door al dat 

dansen ,werden de parapluutjes ook wakker en sprongen in het rond. Alsof het allemaal niet genoeg 

was, ontdekte Truus een muizenval waardoor de zolder onveilig gemaakt werd door een troep 

muizen! De poetsvrouwen stonden daar te beven van die kleine muizen en werden gelukkig gered 

door een heel team poetsvrouwen! Uiteindelijk werd de zolder toch nog tijdig schoongemaakt en 

konden de poetsvrouwen tevreden naar huis gaan. 

De kleuters ,de grootouders en de juffen hebben genoten van dit heuse avontuur! 

J.Tina en J.Monique  

 



 

 

 

 

Heerlijkste avond in Westakker 

 

 
 

 

 

Lekker lezen, 

liggen, luisteren, 

kijken, dromen, 

knuffelen, 

fluisteren, … 

 

 
 

 

 

 

 

 

Iedereen kan het! 



Na enkele maanden in 4I willen we jullie dit laten weten… 

Günseli: Naar de film gaan in het Casino was heel 

fijn!  

Mathijs: Rekenen vind ik heel leuk in 

het vierde en ook knutselen. 

Asli: Ik vind leren heel leuk in de klas. 

Ward: Het hoekenwerk vond 

ik ook heel fijn, want we konden 

toen iets bijleren. 

Maite: De klasgenootjes zijn heel fijn en sommige 

zijn heel grappig!  

Stef: En je leert ook gemakkelijke en 

moeilijke oefeningen. 

Muhammed: Soms doen we ook 

spelletjes. 

Marthe: We hebben al veel dingen geleerd en we 

zijn op bosdag gegaan. 

 

 

 

 

  



 

Sam: We hebben tot 10 000 leren tellen. 

Zehranur: De taalcaravan was superleuk!  

Seyma: Ik vond het fijn toen we 

naar het verkeerspark gingen.  

Isana: Op bosdag was het ook fijn. Ze 

hebben ons heel veel gefopt.  

Robbe: Toen ik de eerste schooldag mijn klas zag, 

was ik heel blij. 

Siebe: We vierden leuke verjaardagen. 

Baris: We hebben een grote Sinterklaas gemaakt. 

Liselotte: Het knutselen is altijd leuk in 4I, want 

de juf leert het ons heel snel. 

   Aytac: Ik vind toetsen en voetbal fijn. 

   Uveys: Onze klas zit vol talenten!  

Sevtap: Soms is het rekenen moeilijk enzo 

maar onze juf helpt ons. 

Juf Ine: Joepie! We hebben nieuwe ramen in onze 

klas!  



 



 



 

Limericks 6F 
 
Ik had in mijn tuin heel veel huizen. 
Ik had in dat huis zeer veel muizen. 
Ik had een leider. 
Er was een keizer. 
Ik had op mijn toets heel veel buizen.  Muhammed. 
 
Er was eens een T-shirt van Jack and Jones 
Hij hield heel veel van coffee bones. 
Het was raar maar waar. 
Hij keek naar een poor. 
Het was raar maar hij hield van Stones. Rory. 
 
Er was heel lang geleden een koets. 
Die diende altijd voor iets heel goeds. 
Hij was nooit op trek. 
Hij at later een snack. 
Maar na het eind bakte hij een poets.  Kaan. 
 
 
Deze jongen keek op de blaadjes.  
Daar waren zulke leuke plaatjes. 
Daar stonden rijmen. 
Die moest hij lijmen. 
De jongen had veel kladblaadjes.  Milan. 
 
 
 
 



 
 
Er was eens een jongen met een bril. 
Hij hield enorm veel van kikkerdril. 
Hij zwom in de zee. 
Dat viel heu  niet mee. 
Maar plots viel hij onzacht op zijn bil.  Jella. 
 
Een kip moest nodig maar heel veel eten. 
Jammer genoeg was zij het vergeten. 
Vaak kon niemand haar zien. 
Zij kwam met een riem. 
Nu kon ze veel meer fruit opeten.   Enes. 
 
 
Er was een prinses die thuis graag was. 
Ze ontmoette een dier in de klas. 
Zij verdwenen plots. 
Wat waren ze trots. 
Ze keerden weer en droegen een das.  Yolanda. 
 
Er was eens een man uit Beverlo. 
Die zat met zijn vrouw op de velo. 
Hij viel op de grond. 
Daar lag vieze stront. 
En hij dronk een heel koude zero.  Seden. 
 
Leven in de grote blauwe zee. 
Dat valt echt helemaal niet meer mee. 
Vraag maar aan mijn vis. 
Die heeft het vaak mis. 
Dat komt door de enge boze fee.  Chloë. 



 
 
 
 
 
Een jongen uit Assen had een mooie pet. 
Er was een programma op Ketnet. 
Ik zag veel plassen. 
Hij moet zich wassen. 
Een tijdje na het bad had hij pret.  Ilhan. 
 
Een pandabeer moest gaan rijmen. 
Een neushoorn moest ook wel gaan schijnen. 
Jij moest weer plassen. 
Ik moest gaan wassen. 
Een grizzlybeer moet eens gaan lijnen.  Mubin. 
 
Ik lust wel eens lekkere peren. 
Mijn kastje zit vol nieuwe kleren. 
Ik heb ook schoenen. 
Van veel miljoenen. 
Ik zal je eens een lesje leren.           Alessio. 
 
Een jongen met een pet had veel pret. 
Die jongen die heette Muhammed.  
Hij  was heel vaak boos. 
Toen kreeg hij een roos. 
Daar was hij wel heel erg mee opgezet.  Fehmi. 



 



 

Herfstwandeling in Bokrijk 

Wij, de leerlingen van het derde leerjaar zijn op herfstwandeling 

in Bokrijk geweest. 

Eerst hebben we lang gewandeld. 

Aan het water hebben we insecten gevangen en opgezocht 

welke insecten het waren. 

 

  

 Daarna zijn we weer gaan wandelen en toen hebben we veel paddenstoelen gezien. 

Er was ook een soort hut waarin we konden gaan staan en naar de eenden en vogels konden kijken. 

Omdat we in die hut stonden konden de vogels ons niet zien en 

voelden ze zich niet gestoord. 

 

Onze boterhammen hebben we in het “Groene Huis” 

opgegeten. 

Toen was het tijd om naar de 

speeltuin te wandelen. 

 

 

 

 

In de speeltuin was het erg leuk, want we waren daar bijna alleen. 

Het was een leuke dag, maar we waren wel moe. 

 



Zeynep, Helin, Alara en Nisa van 3 K 

 

 

                                                                          

 

 

 

Instappertjes in ons kleuterklasje, 

 
        Hier wat nieuws uit het eerste kleuterklasje van juf Rabia en juf Gerd. 

 

             Na een fijne herfstvakantie stapten er 9 nieuwe kleutertjes ons klasje binnen. 

             Raar maar waar , ze zijn dadelijk beginnen spelen en hun nieuwe omgeving gaan                  

             ontdekken. Alsof ze hier al weken vertoefden. 

             Leuk voor de juffen en de andere kleuters. We kregen er ineens weer nieuwe    

             vriendjes bij. 

 

             Samen oefenden we voor het grootoudersfeest. Het was een gezellige namiddag in      

             de kardijk. 

             We dansten er samen met alle andere kleuters op een zolder die aan een grondige             

             poetsbeurt toe was.  

 

             Nu kijken we stilletjes uit naar de komst van de Sint en zijn pieten. 

             Dit is steeds weer een gezellig gebeuren. 

Daarna brengen we de kerstsfeer in ons klasje door samen de kerstboom te versieren       

             en er pakjes onder te leggen. 

 Zo loopt het jaar weer snel op zijn einde en wensen we jullie allen prettige gezellige         

             feestdagen !!! 

 

             Dikke knuffel van al de kleutertjes van Juf Jossy, juf Rabia en juf gerd 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vPTH3LslaUaoSM&tbnid=HRxnA5hDHNH_jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.songteksten.overtuin.net/liedjes/liedjes60/wim-hetdorp.html&ei=guKEUtjrPKGm0QXIoYCQDQ&bvm=bv.56343320,d.d2k&psig=AFQjCNGeIIcszs3lKxqItKz5EXUrvlVjVw&ust=1384526819064670


 

Ma classe 5I. 

 

 

Hamza est petit. 

Ezgi est grande. 

Austin est un copain de Vincent.  

Nazli est formidable. 

Emre est chouette. 

Joyce est de Koersel. 

Le huit mars, c’est l’anniversaire  

de Berkay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Furkan a onze ans. 

Lina est une copine de Jill. 

Anissa est une sœur de Noor.  

Kobe est un frère de Daphne. 

Amir est fort. 

Yulide n’est pas triste. 



Ma classe est formidable. 

 

De jonge muis en de kluis 

Ik ging naar een huis, 

daar vond ik een kluis. 

Ik kreeg ze niet open, 

dus ging ik maar lopen. 

De eigenaar liep achter me aan 

met een houten roeispaan. 

Dat vond ik erg, 

ik viel van de berg. 

Ik ging naar mijn huis, 

daar vond ik een jonge muis. 

Die werd wakker 

en liep weg naar de akker.           Ismail Kazan 

                                                

School 

School is meestal wel plezant. 

We maken tekeningen over een fazant. 

We spelen buiten als het belt 

op het grote voetbalveld. 

De tijd gaat wel heel snel, 

door de kou krijg ik kippenvel. 

We gaan stilletjes naar de klas, 

ik val opeens in een vieze plas. 

Daar zit ik op mijn gat, 

ik ben nu helemaal nat. 

Ik vind het niet fijn  



om vuil te zijn.                               Emre Keskin 

Vakantie aan zee 

 

Vorige week ging ik naar zee. 

Ik nam ook een vriend mee. 

Dan stapten we naar het strand. 

We liepen samen hand in hand. 

 

We vonden er een grote berg zeewier 

aangespoeld aan de pier. 

We gooiden er mee naar elkaar, 

even later waren we klaar. 

 

Dan liepen we naar het koffiehuis. 

Daar liep een spin samen met een muis. 

Maar er was ook een boze man.                       

Die sloeg ze dood met een pan. 

 

Hij pakte een banaan 

en kwam achter ons aan. 

Ik werd toen heel rood. 

En hij schoot ons dood. 

  

                                      Senne Meynckens 



 

Op avontuur 

 

Ik ging op avontuur, 

maar dan keek ik naar het uur. 

Juist toen ik een broodje at 

zag ik een zwarte kat. 

 

Ik kwam een dief tegen, 

hij ging in de stegen. 

Ik volgde hem stilletjes, 

het was wat killetjes. 

 

Hij had me betrapt 

en ik heb hem toen gekrabd. 

Ik verstopte me bij een boom, 

gelukkig… het was maar een droom. 

                                                                    Eray Dalkilic 



 

 

 



 



 



 

Opstel bosdag      
                                                                              Hailley Husson    4M& 

Donderdag  24 / 10/2013 ben ik met 4m en 4i  op bosdag geweest.  

De bus is ons om 9 u komen halen op school .Toen we bij het 
bosmuseum aan kwamen mochten we noch even spelen achter 
het museum. Toen dat juf Myriam  floot ,moesten we per 
twee in een rij gaan staan. De gids Willy kwam ons halen 
,we mochten  het bosmuseum in.er stonden allemaal mooie 
opgezette  dieren. Willy  had ons verteld hoe  ze de dieren allemaal hadden 
opgezet. Toen Willy uitgepraat was leerden we over allerlei vogels en over de 
eieren. Het kleinste ei was van de kolibrie, het grootste van de struisvogel. 
Daarna leidde hij ons naar de vogelgeluiden, en toen naar de uilen. Hij had 
verteld hoe de uil jaagt en leeft. Toen gingen we met zijn allen naar de 
roofvogels, dot vont ik wel mooi. En tenslotte kwamen we aan de andere 
bosdieren bv.: de vos, het hert, de muis, de mol, de vleermuis en nog meer. Toen  
mochten we noch even spelen. Toen de juf  floot gingen we onze boterhamen eten 
in een café. Uiteindelijk gingen we naar het bos. Daar had Willy ons met een 
nep slang gefopt. Even later, kwamen we aan een balk  en daar op stond: 
verboden toegang in het broed seizoen. Omdat het geen broedseizoen was, 
mochten we samen met Willy erdoor .toen Hij had ons weer gefopt, maar nu met 
snoep wormen. Hij zei dat het geroosterde wormen waren en die mochten we 
proeven. Toen waren we terug bij het bosmuseum. Daar namen we afscheid van 



willy  en mochten we spelen. Toen kwam de bus ons halen en zetten ons bij school 
af. Ik vond het een hele leuke dag, vonden jullie dat ook  niet? 



Verslag Bosdag 24/10/2013 

Ilena Salvatore 4M 

Vandaag zijn we op Bosdag geweest. We zijn met de bus naar daar gereden. We zijn eerst naar het 

Bosmuseum geweest en toen kregen we een gids en die noemde Willy. En toen kregen we eitjes. 

Willy vertelde dat dit eitje van de kolibri was. En hij vroeg of iemand wou proeven en toen zei 

Cassandra ja. En er stonden ook dieren in kasten. Deze dieren hadden geen hart meer.  

 

Daarna zijn we in het Eikelhof iets gaan drinken en ik vond het daar heel leuk. We zijn nog naar het 

bos geweest en toen heeft Willy van alles verteld over de natuur. Hij vertelde dat er een giftige vos 

rondliep in het bos. Daarom mogen niet van die bessen eten.  

 

We zijn ook naar een speeltuintje geweest en ik ben daar ook op de glijbaan geweest. Er waren ook 

kleutertjes in het speeltuintje. En het speeltuintje lag vlak naast het Bosmuseum. Om 14:20 zijn we 

terug naar school vertrokken. 

Ik vond het een hele leuke dag en ik vind dat ik veel nieuwe dingen heb geleerd. 



 

Griezelen in de eerste kleuterklas 

Een aantal weken geleden veranderde onze klas in een heuse heksenklas. Er waren geen kindjes 

meer, alleen akelige heksen! Heksen die kleurtjes wegtoveren, kindjes in slaap toveren en zelfs 

kunnen rondvliegen op een heksenbezem! Net zoals heksje Mimi. Maar net zoals bij heksje Mimi 

durfde toverspreuken in onze klas wel eens mislopen… 

   

Zoals alle andere echte heksen hebben we natuurlijk veel zangtalent. Nee, niet vals zoals je nu wel 

durft denken. Echt talent! Met onze zelfgemaakte eikelinstrumentjes danste we rond onze 

heksenketel. Zo kon iedereen ons heksenoptreden zien. Inderdaad, iedereen, want heel de school 

kwam kijken! Dat vonden onze heksjes een beetje akelig, maar omdat wij heel stoere heksen zijn 

deed iedereen goed mee. 

 

 

 

Wil jij ook wel eens een heks worden? Neem dan zeker contact op met 

de kindjes van de eerste kleuterklas. Eersteklas lessen 

bezemsteelvliegen, toverspreuken maken en heksenlachjes steeds 

beschikbaar! Als je het durft tenminste…  

Veel groetjes van de leukste heksjes van Beverlo!  

(Klas juf Wendy/Heidi) 

  



 



 

Mijn reis als een snoepje.     5I 

 

Ik had net met mijn moeder een leuke film gekeken en at een hele zak snoepjes 

op. Toen moest ik naar bed. En ik had wel een hele nare droom. Ik droomde 

dat ik opnieuw geboren werd. Maar niet zomaar geboren. Ik werd gemaakt in 

een fabriek, ik was een snoepje. Ik zag er heel raar uit. Ik was geel, half 

doorzichtig en een beetje gellie. Ik heb heel wat broers en zusjes. Ze zien er 

hetzelfde uit als ik, alleen hebben de meesten een andere kleur. Samen met 

een deel van mijn broers en zussen, werd ik in een fluo plastic zakje gepropt. 

Daarna werden we in een doos gestopt. Het was er best wel donker. Eng hoor! 

Na heel veel schudden, ging na een tijdje de doos open. Er was heel veel licht. 

Ik was duidelijk ergens anders. Ik werd in een rek gelegd. Ik vond het super fijn. 

Ik zag de hele tijd rare wezens. Ze leken allemaal op elkaar, maar ze waren toch 

verschillend. Opeens neemt één van die wezens ons uit de rekken. Ons mooi 

jasje werd open gescheurd. Roze tentakels namen een deel van mijn broertjes 

en zusjes. Ze stak ons in een donker jasje. Daarin zaten nog boeken en pennen. 

Het was vreemd. Even later kwam de tentakel weer terug en nam er ons 

allemaal uit. Ze gooide ons op tafel. Ik rolde wat te ver en viel op de grond. 

Mijn broers en zusjes heb ik nooit meer terug gezien. Ik heb een hele tijd op de 

vloer gelegen. Plots kwam er een hoop water en spoelde me weg. Toen schoot 

ik wakker. Ik hoop snel terug verder te dromen, want ik wil weten wat er nog 

verder zal gebeuren. 

 



 

Kleur mooi  


