Schooljaar 2015 – 2016

De dierententoonstelling van 2CC
Wat weten wij over deze dieren?

Korte stelopdrachten 3 DJ

In het derde leerjaar fantaseren wij er op los! Lees maar!
Je komt een fee tegen en je mag één wens doen. Wat zal je
wensen? Waarom? Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het
af?
Ferre: Ik vraag aan de fee of ik ‘luchtman’ mag zijn. Ik wil de
wereld beter maken. Ik laat de toekomst beginnen. Iedereen is
gelukkig en er is nooit meer ruzie!

Batin: Ik wil een lief kind zijn, geen ruzie maken en goed
luisteren naar mama en papa. Op de speelplaats speel ik met
andere lieve kinderen, de ruzies stoppen. Alle kinderen spelen
fijn samen!
Armina: Ik wens dat ik een hond krijg want dat wil ik al zo lang!
Ik droomde dat de fee een hondje toverde voor mij. Hij was zo
schattig! We leefden nog lang en gelukkig samen en we
maakten veel plezier!

Bora: Ik wens dat er nooit meer arme mensen zijn. De wereld
wordt beter; iedereen is heel blij en gelukkig.
Je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je
onzichtbaar bent geworden. Hoe voel jij je? Wat ga je zoal
doen? Wat gebeurt er?Hoe eindigt dit?
Habibe: Ik vind het grappig; ik roep de hele tijd mama maar zij
ziet mij niet! Ik doe dingen die ik anders niet doe en dat is fijn!

Op een dag merk je dat je ineens met dieren kan praten.
Met welke dieren zal je praten? Wat ga je hen vertellen of
vragen? Wat zou je samen doen? Hoe loopt het af?
Kayra: Ik praat met een beer. Ik vraag hem hoe het komt dat hij
zo sterk is. Ik speel met de beer. We worden de beste vrienden.

Lore: Ik praat met een paard. Het paard heet Anton. Ik speel
verstoppertje met het paard en nadien tikkertje. We spelen de
hele tijd samen en dat is fijn!
Flo: Ik merk dat ik met poezen kan praten. Ik vraag aan de
poezen of ze mijn maatje willen worden. Dat willen ze heel
graag!

Mustafa: Ik praat met alle dieren die ik zie. We gaan voetballen
en keepen. Het is leuk!

Ali: Ik spreek ook met alle dieren die ik zie. Ik ga hen vragen of
ze mijn rugzakje helpen zoeken. De dieren zeggen tegen mij
dat ze me altijd zullen helpen als ik hen nodig heb.
Godwill: Ik wil met een paard, een konijn, een hamster en een
meeuw praten. Al deze dieren worden vrienden van mij. We
doen leuke dingen samen.

Yaren: Ik wil graag met alle dieren praten, maar zeker met een
konijn en een beer. Ik wil graag met hen spelen.
Berra: Ik hou van alle dieren. Ik ga hen vragen of ze mij willen
helpen als ik in gevaar ben. Dat doen de dieren voor mij.
Samen leven we nog lang en gelukkig.

Je mag een dagje ruilen met iemand. Wie wil je dan voor
één dag zijn? Waarom? Wat ga je allemaal doen? Hoe
eindigt de dag?
Fatih-Erdem: Ik wil een dagje Batin zijn. Batin is een leuke
vriend en hij is grappig. Ik ga met hem spelen in zijn huis. Hij
heeft een nieuw spel van play-station.

Kadir: Ik wil een dagje Messi zijn. Dat is een heel goede
voetballer. Ik ga wedstrijden spelen en ik maak goals. Ik heb
veel plezier!

Hallo iedereen,
Omdat we binnenkort een interview moeten afnemen, gaan we hier een beetje oefenen op onszelf.
De leerlingen van het derde interviewen: de leerlingen van het derde   
Wat doen jullie het liefste in het derde leerjaar?
We leren cijferen, dat is tof! We kennen nu de hoofdletters. Knutselen is
ook altijd fijn. En we hebben een heel leuke techniekles gehad.
Moeten jullie alleen maar leren in het derde?
Nee, we hebben een trefbaltornooi gehad. We zijn op wandeling geweest
in Diest, verkleed als soldaten. Voor de mensen van Ziekenzorg gaan we
binnenkort optreden. Als we hard genoeg gewerkt hebben mogen we op
het einde van de dag liedjes luisteren en er op dansen.
Is het derde eigenlijk moeilijk?
Soms wel, want voor W.O. moeten we al hard leren… Over België en onze
koningen, de wereldoorlogen, de eeuwband, de kalenders, de
windrichtingen… Die toetsen zijn best wel moeilijk!
Hebben jullie veel huiswerk?
Ja, we vinden dat we veel toetsen krijgen. Daarvoor moeten we thuis
hard oefenen en studeren.
Wat is tot nu toe voor jullie het mooiste moment?
De ballonnen van Toeka!
Groetjes van de kinderen van 3K !!!

De leerlingen van de klas 4D zijn gedreven dichters. Ze leerden wat ‘ een
naamgedicht ‘ en ‘ een elfje’ is. Daarna kropen ze in hun pen om zelf een elfje
te schrijven over vriendschap.

(Deze tekening mag je kleuren.)

Mijn hobby
Mijn hobby is voetballen. Er zijn twee soorten voetbal. De eentje noemt
American Football en de andere heet soccer. Wat heb je nodig voor voetbal:
voetbalschoenen, scheenlappen, keeperhandschoenen, uw eigen uniform van
uw team, een short en voetbalsokken. Voetbal wordt ook in een zaal gespeeld.
In de zaal moet je schoenen gebruiken die de grond niet markeren. En op het
gras moet je met studs spelen die niet van ijzer zijn gemaakt. Daardoor kan een
speler die je raakt een beetje minder pijn hebben. Scheenlappen dienen om uw
schenen te beschermen. In American Football moet je helemaal andere
soorten dingen aandoen. Bv dikke bescherming op de schouders, voor de
borstkas, aan de benen en knieën. In American Football is er een quarterback.
Een quarterback is een speler die helemaal van achter staat. De tegenstanders
moeten hem ontwijken en de bal ver gooien naar een speler die helemaal
vooraan staat. Daarna moet die speler naar de eindlijn lopen zonder dat de
tegenstanders hem tackelen

Complimentendag in klas 4M
Ieder kind in de klas kreeg een lege pluim en een naam van een klasgenootje.
De pluim mocht iedereen versieren naar eigen creativiteit.
Op de achterkant schreef ieder een compliment voor het klasgenootje.
Ieder kreeg een mooie pluim met een complimentje!
We waren allemaal dolgelukkig !!!!!

Een rijmgedicht.

5I

Mijn naam is Van Laar
en mijn huiswerk is al klaar.
Ik ben geboren in Sint-Niklaas
en dat is een stad vol kaas.
Ik volg les in Het Kompas.
Daar doet niemand de afwas.
Ik draag graag een wollen trui
want dan ben ik warm en lekker lui.
Mijn grootste hobby is boeken inkijken
want dan zie ik heel veel rijken.
Yunus Emre Carkci

Mijn naam is Rob
en mijn vader heet geen Bob.
Ik ben geboren in Sint-Niklaas
en dat vind ik leuk want ik eet graag kaas.
Ik volg les in de school Het Kompas.
Daar heb ik een grote klas.
Ik draag graag een blauw-zwarte s jaal
want dan voel ik me als een aal.
Mijn grootste hobby is dansen
want dan kan ik zwansen.
Lars Lippens

Mijn hobby
Mijn hobby is dansen. Ik hou van dansen. Ik ga elke
dinsdag om 12:00 uur met mijn vriendinnen dansen in
de school. En soms gaan we bij de kleuters dansen.
Dansen is heel leuk . We dansen heel goed, maar soms
een beetje gek. We hebben veel leuke liedjes. Soms
kiezen we gekke liedjes en Turkse liedjes. Ik oefen elke
dag een danslied. Of ik zoek een nieuw liedje om te
dansen. Elk kind kan dansen, misschien niet zo goed,
maar iedereen kan het. En mijn andere hobby is
tekenen. Ik kan niet zo mooi tekenen, maar ik vind dat
leuk. Ik zoek iets om te tekenen op Google. Soms teken
ik heel mooi, maar soms niet zo goed. Ik teken meestal
anime en chibi . Maar de handen en de mond kan ik
niet tekenen. Dat waren mijn hobby’s. Daag !

In de klas van juf Karlijn leerden ze over ‘Peter Pan’. Om het verhaal goed na te kunnen spelen,
maakten de kleuters zelf een piratenschip.

Naar wonderland…
Tijdens de maand januari werkten we met de hele school rond het project ‘Toeka’. Toeka gaf onze
klas de opdracht om een verhaal te schrijven over vriendschap. Samen met enkele kleuters, ging ik
aan de slag. We begonnen met handpoppen en gaven deze eerst een naam. Hierna mocht en kon
alles… vol fantasie gingen we aan de slag en ons verhaal werd prachtig!

1.Er waren eens vier vriendjes: prinses Prinsessia,
Kiko de clown, Kamiel de clown en Ollie de olifant. Zij
woonden in het circus.

2.Vandaag is er een grote show. Prinses Prinsessia
gaat mooie trucjes doen. De andere vriendjes klappen
heel erg hard in hun handen.

3.Kiko de clown gaat dansen. De andere vriendjes
juichen hem toe.

4.Kamiel de clown gaat grapjes maken. De andere
vriendjes lachen heel erg.

5. Ollie de olifant gaat vliegen. De andere vriendjes
willen mee vliegen.

6. De vier vrienden vliegen samen in de lucht. Ze
vliegen naar wonderland.

7. In wonderland zien ze een konijn. Ze volgen het
konijn tot aan een boom.

8. Ze werden vriendjes van het konijn en leefden nog
lang en gelukkig.

Dit verhaal werd geschreven door Masume, Sep, Naz en Charlotte uit de derde kleuterklas van juf Lize.

Enkele ‘IK’ tekeningen uit
de klas van Juf Lotje

Mijn hobby
Mijn hobby is dansen. Ik doe ook tekenen en chiro, maar dansen doe ik het liefst. Ik dans in de
Hamse Dansclub. Nu zit ik in de groep kids 3, maar volgend jaar ga ik naar tieners 1. Spannend! De
dansjuf van nu is heel leuk. En ze maakt de beste dansjes op de leukste muziek. We zitten in de
groepen per leeftijd. Zo heb je bv. dat je van 9 tot 11 jaar in kids 3 zit. Je zit 3 jaar in dezelfde
groep. Natuurlijk is er ook een show. Die vind ik altijd zo leuk! We doen per groep 2 dansjes, 1 na
en 1 voor de pauze. In de gezamenlijke kleedkamer hangt een tv waarop ook wij de show kunnen
volgen. Ik zal even wat vertellen over hoe het gebouw eruit ziet. Wij dansen vooraan bij de
hoofdbar. Je ouders kunnen gezellig iets drinken en kijken hoe je danst. Er is 1 muur waar grote
spiegels hangen. Naast de spiegels is een deur, daar is het lokaal voor de tieners. Daar zijn ook
spiegels en een kleine bar. Oh ja, ik ga samen met een vriendin van school. We rijden altijd
samen. Dit was het dan. Hopelijk heb ik wat nuttigs verteld.
Marthe Put

Mijn hobby
Mijn hobby is basket. Basket speel je op woensdag en
donderdag. Een training duurt 1u30min. Op woensdag
schuiven we altijd door. Maar op donderdag blijven we bij
onze coach. We hebben ook verschillende groepen bij het
basket. De microben van 6 tot 9 jaar, de benjamins van 9 tot
11 jaar, en de pupillen van 11 tot 13 jaar.

Dit was mijn hobby
Mathijs Simons

Mijn hobby
Mijn hobby is tekenen.Ik teken meestal Ariana
Grande,omdat ik haar fan ben.Ik ga niet naar
een tekenles, ik leer zelf van youtube. Ik heb
nooit tijd om te tekenen,want ik heb veel
toetsen en huiswerken,maar gelukkig zijn er 1
of 2 weken vakantie.Dan teken ik in de tijden
wanneer ik niks te doen heb.Ik kan niet
helemaal perfect tekenen,want ik vind het
moeilijk om een neus ,mond en handen te
tekenen.Vroeger tekende ik bijna nooit.
Omdat mijn vriendin Asli begon te tekenen
begon ik na een tijdje ook.Ik teken al 6
maanden.Dit was mijn hobby.DAAG!!!!

Seyma

Mijn hobby
Mijn hobby is atletiek.Het is een fijne sport. Je kan er veel doen
zoals hoogspringen, kogelstoten,discuswerpen en nog veel meer.

Je kan het doen vanaf het eerste leerjaar.Onze groep is heel tof.Sam
en Stef doen het ook.Soms worden de kinderen van onder het
vijfde leerjaar apart gehouden.Dan kunnen de grotere kinderen
dingen doen van hun leeftijd.Het is twee keer in de week.In de
winter is het op dinsdag in de sporthal van Paal.En donderdag op de
atletiekpiste van Beringen.In de zomer is het dinsdag en donderdag
buiten op de piste.Er is ook een grappig jongetje op de atletiek die
Dhahoud heet.Hij is klein en lijkt op mister Bean. Mijn record bij
hoogspringen is 1m 25 en bij verspringen 2m 80.Dit was mijn hobby.

einde!

Robbe

Wolfje
De 5- jarigen zijn naar de voorstelling van Wolfje geweest. Dit is wat zij erover vertellen:
Wolfje wil een sprookjeswolf worden en ging aan anderen vragen wat hij daarvoor moest doen. Zijn
papa en de 3 biggetjes en de 7 geitjes en roodkapje zeiden dat hij iemand moet opeten! Wolfje wil
dat niet want hij wil niemand pijn doen. Hij komt ook kooltje tegen maar kooltje mag niet te dicht bij
komen omdat die alles verbrandt. Dan komt kooltje in het sprookjesbos terecht en het bos begint te
branden. Roodkapje en de anderen roepen om hulp. Wolfje hoort het en snelt er naartoe. Hij eet ze
allemaal op. Maar Wolfje heeft een rits in zijn buik laten maken en zo redt hij de 3biggetjes, de
geitjes en roodkapje. Ze kunnen allemaal zijn buik uit kruipen en zo is Wolfje een echte sprookjeswolf
geworden.
De kleuters van juf Monique

Nog een mooie tekening bij het verhaal van
Wolfje

Rap : We zijn van 5I.
Vrienden voor het leven.
Altijd samen zijn.
Nooit meer ruzie.
Dat vinden wij niet fijn.
Nooit meer liegen.
Dat doet geen pijn.
Pesten, plagen,
jullie krijgen ons niet klein.
Weten jullie mensen
wat vriendschap betekent?
Voor ons is dat liefde
voor elkaar.
Ook al hebben we ruzie.
We zijn en blijven
de beste beste vrienden.
Ik haat nooit mijn maat.
Die geeft me altijd raad.
Ik wil vrede daarom.
Kijk ‘k niet naar ’t verleden.
Die mij nooit verlaat
is mijn beste kameraad.
Wij willen vriendschap.
Luister maar naar ons refrein.
Wij zijn van 5I.
We houden van rappen.
Er is iets in de wereld
wat wij niet snappen.
Ov’ral is er ruzie.
Overal geweld.
Voor ons is vriendschap
het enige dat telt.
We zijn goeie maten
Kunnen goed praten
Zullen elkaar
Nooit achterlaten
We roepen op elkaar
Dat is niet fijn
Maar onze vriendschap
Krijgen ze nooit klein.

Ik heb vrede.
M’n vrienden komen uit ’t verleden.
We zijn goeie maten.
Hebben veel kameraden.
Ik ben nooit alleen.
Ik heb vrienden om me heen.
Vriendschap, vrede maakt me blij.
‘k Maak nooit ruzie in de rij.
Je moet niet pesten
voor de beste.
Je moet heel lief zijn.
Maar niet een dief zijn.
We spreken de waarheid
met een blijheid.
We willen geen pijn.
Hier komt het refrein.
Wij zijn van 5I.
We houden van rappen.
Er is iets in de wereld
wat wij niet snappen.
Ov’ral is er ruzie.
Overal geweld.
Voor ons is vriendschap
het enige dat telt.
We zijn van 5I.
We houden van rappen.
Who-ooohw
RESPECT!
We zijn van 5I.
We houden van rappen.
Who-ooohw
RESPECT!
We zijn van 5I.
We houden van rappen.
Who-ooohw
RESPECT!

Schrijfopdrachten 6F
Limericks
Een meisje Jana uit Beverlo
Gaat heel graag met haar zus naar de chiro
Speelt met haar vriendjes
En plukt graag bloempjes
En zij is fel verliefd op Arno.
Azra
Een jongen reed in een paardenstal
Heel snel in een boerenoverall
De jongen was stout
Maar zeker niet oud
Hij raakte een vlinder met de bal.
Zita
Een oude lieve vrouw uit Rome
Die kon nu niet meer zo goed horen
Ze eet liefst geen ijs
Maar lust wel radijs
Haar lievelingsdier is een neushoorn.
Betul
Er is een meisje dat echt niks kan
Althans dat zeggen haar ma en man
Ze loopt niet graag veel
Maar houdt wel van geel
Ze kent wel een toffe oude man.
Ilena
Duiveltje kwaadaardig uit de hel
Was smoorverliefd op engeltje Mel
Hij voelde een kus
Hij vloog als een mus
Mel grijnst en zegt: het was maar een spel.
Cassandra
Een heer met een hoed van Lanaken
Hij ging vliegen op lange draken
Hij ging door een sloot
En viel in de goot
Hij ging daarna thuis eten maken.
Lara

Er is een dame uit Herentals
Met een meneer en een grote hals
Zit die tas wel vol?
Met veel dikke wol
En de dame danst zo goed de wals
Almina

Een hondje kwispel uit dierenbos
Woont niet langer samen met de vos
Hij moest verhuizen
En speelt mee met muizen
Maar elke zondag loopt de vos in het bos.
Hailley
Een meisje met een koffer op weg
Ze weet niet waar, daarom heeft ze pech
Ze wil ergens gaan
Ze koopt een banaan
Ze eet hem op en daar gaat ze zeg.
Zümra
Een luie heer Tim uit Antwerpen
Heeft geen probleem met het handwerpen
Hij gaat naar de zoo
Zijn koe heet Kato
Hij gaat elke dag naar de kerken.
Arda
Er was eens een neushoorn uit Assen,
Die moest echt verschrikkelijk plassen
Hij zocht een toilet
Maar dat was bezet
Nu moet hij zijn broek laten wassen.
Selin

Winkeldief in de boeien
De schuifdeuren van het winkelcentrum schoven open. Ik zag zeker honderden rijke mensen met
grote leren tassen. Ze zaten zeker allemaal voor een vierde vol, maar toch viel één mama op. Zij keek
raar naar me. Zou het aan mijn leeftijd liggen? Of aan mijn kleren? De man was ook niet Gods
mooiste schepsel. Met zijn pikzwarte huid en gescheurde kleren leek hij net een zwerver. Ik keek
maar vlug weg voordat die man mijn richting uitkwam. Ik stond bij de afdeling ‘snoep’ en zag de man
iets verderop een telefoon in zijn zakken steken. Ik liet mijn boodschappen en mijn karretje achter in
de afdeling. Ik liep naar de vrouw achter de kassa en vertelde haar over de winkeldief. Ze
contacteerde de politie. Even later was de politie ter plaatse en sloeg men de man in de boeien. Hij
brabbelde rare woorden in een vreemde taal. Ik kan nu rustig verder shoppen in de supermarkt. Zo
kwam aan alles een mooi einde.
Hailley
De geheime grot
Er was eens een meisje dat bijna altijd alleen was. Op de speelplaats lachte iedereen haar uit omdat
ze een buitenbeugel had. Ze stond altijd in een hoekje op de speelplaats. Ze noemde Lotte. Op een
dag kwamen Emma en Anna naar Lotte toe. Ze vroegen of ze samen konden leren. Lotte vond dat
goed. Na school gingen ze naar Lotte haar huis. Ze wandelden door het bos. Ineens zagen ze een
grot, maar er stond een grote steen voor de opening. Emma duwde tegen een andere steen en
ineens ging de steen die voor de opening stond opzij. Ze zagen wat ze nog nooit hadden gezien. Er lag
een reuzedraak met twee kleine draakjes. Emma, Anna en Lotte gingen naar de draken. Achter de
draken was een waterval. Ze gingen door de waterval en kwamen uit in een drakenwereld. Wow!
Emma zei dat dit onze geheime grot was en niet van iemand anders. Nu gingen ze naar het huis van
Lotte en gingen ze studeren. De volgende ochtend fietsten ze samen naar school. Na school gingen ze
terug naar de grot. Wat nu? De draken waren weg. Iemand had de grot laten openstaan. Ze waren
weggevolgen. Oh nee, zei Emma! Kom we splitsen ons op. Ze zochten en zochten maar vonden niets.
Tot ze een spoor zagen van een draak. Ze volgden het en kwamen uit bij een rivier. Daar waren ze
zich aan het wassen. Emma, Anna en Lotte sprongen erbij in. Ze leefden nog lang en gelukkig.
Ilena
Spannend winkelen
Op een dag moest ik de boodschappen voor mama doen. Ik ging in het winkelcentrum naar de
supermarkt. Toen ik klaar was, stond ik met het winkelkarretje aan de kassa. Ik kwam buiten toen
een winkeldief op me afkwam. Het lukte me maar net om hem af te schudden. Ik verstopte me
terwijl hij me zocht. Ik had mijn telefoon bij en belde de politie. Na een tijdje kwam de politie en
werd de winkeldief gepakt, terwijl ik een beloning kreeg voor mijn goede daad. Blijkbaar was de
winkeldief een van de meest gezochte dieven in België. Ik kreeg een grote beloning en kon mama zo
nog blijer maken. Nu hadden we veel geld en daarmee konden we leuke dingen doen.
Manuel

Verdwaald
Er was een meisje genaamd Lize, ze zat altijd binnen. Op een dag zei haar moeder dat ze naar buiten
moest gaan. Ga naar het bos en maak nieuwe vrienden. Lize dacht even na en vond dat idee wel leuk.
Ze zei tegen haar moeder dat ze naar het bos ging. In het bos aangekomen, zag ze een meisje en ging
naar haar toe. Ze vroeg haar hoe ze noemde. Het meisje noemde Nina. Lize vroeg haar wat ze daar
alleen kwam doen. Nina zei dat ze altijd binnen zat en haar moeder wou dat ze wat meer naar buiten
ging. Zo kwam zij in het bos terecht. Nina vroeg, nadat ze haar verhaal verteld had, wat Lize in het
bos deed. Lize zei dat het bij haar net zo was. Nina vroeg of ze vriendinnen konden worden en dat
vond Lize wel een goed idee. Zo werden ze vriendinnen. Ze gingen nu dieper het bos in. Na een paar
uur werd het donker. Ze wilden terug naar huis, maar waren de weg kwijt. Ze wandelden verder en
verder, maar ze konden niet uit het bos. Alsof het nog niet erg genoeg was, begon het te regenen. Ze
zagen een klein, oud huis. Ze liepen ernaar toe en keken door de ramen of er iemand was. Ze
klopten op de deur, maar er kwam geen geluid. Ze gingen naar binnen en keken wat rond. Er was
niemand, maar het huisje zag er mooi uit. Ze zochten naar een telefoon, maar vonden niets.
Selin
Verdwaald
Er was een meisje dat Lotje heette. Ze was met haar ouders naar het strand geweest. Het was heel
mooi weer. Ze was met haar ouders in de zee gaan zwemmen. Lotje haar ouders gingen terug naar
het strand, maar Lotje bleef in de zee lekker verder zwemmen. Na een tijdje wou ze ook uit de zee.
Ze zocht haar ouders, maar vond hen niet. Ze keek overal op het strand, maar haar ouders waren
spoorloos. Lotje ging eens op de parkeerplaats kijken, maar ook de auto was weg. Ze was bang en
dacht dat ze verdwaald was. Ze ging maar terug naar het strand. Er kwam opeens een man die zei
tegen Lotje dat haar ouders eigenlijk haar echte ouders niet waren. Het waren haar tante en haar
oom. Toen ze nog klein was, hadden haar echte ouders haar verlaten. De man zei dat hij nu op haar
moest passen. Lotje was heel verdrietig dat haar ouders haar verlaten hadden. Het was een paar
minuten heel stil en Lotje begon te huilen. Na die paar minuten stopte ze met huilen en de man zei
dat hij haar naar haar familie zou brengen. Lotje had echter geen familie meer. De man ging weg.
Toen het avond werd, kwam een groep zingend op het strand aan. Lotje ging naar hen toe en zong
met hen mee. Ze vergat wat er allemaal was gebeurd. Als laatste vertelden ze enge verhalen aan
elkaar. Lotje viel in slaap op het strand. Toen ze wakker werd, was de groep weg. Het strand was
verlaten. Na een tijdje kwamen er man en een vrouw. Lotje had een moedervlek op haar arm. De
vrouw zag dat. De vrouw en de man bleken de echte ouders van Lotje te zijn. De moeder en vader
vertelden aan Lotje dat ze spijt hadden. Lotje vergaf haar ouders alles. Ze leefden nog lang en
gelukkig!
Sukeyna
Verdwaald
Ilsa was op school. Haar vriendin Yana vertelde dat ze gisteren nieuwe kleren had gekocht: twee paar
t-shirts, twee broeken, een pet, nieuwe schoenen en een ketting. Ilsa werd een beetje jaloers en zei
dat ze vandaag ging winkelen. Yana keek een beetje boos en ging weg. Toen Ilsa thuis kwam, zei haar
moeder: ‘jas aanhouden, boekentas binnen zetten en de auto in.’ Ilsa vroeg waarom, maar haar

moeder zei niks. Ilsa zette haar boekentas binnen en ging naar de auto. Wat Ilsa niet wist, was dat
haar moeder ging winkelen met haar. Toen Ilsa zag dat ze bij het winkelcentrum waren, was ze heel
erg blij. Bij de eerste winkel kreeg ze drie t-shirts en een broek. Toen gingen ze naar de volgende
winkel. Ilsa was bij de vorige winkel heel de tijd in de buurt van haar moeder. Nu wou ze wat alleen
rondkijken en ging ze wat verder de winkel in. Ze zag een heel mooie jurk en wou aan haar moeder
vragen of zij dat ook zo vond, maar ze vond haar niet. Ze ging snel naar de verkoopster en vertelde
dat ze haar mama niet kon vinden. De verkoopster ging snel de camerabeelden controleren. Ilsa zag
op het scherm dat haar moeder al de winkel was uitgegaan. De verkoopster zei dat haar moeder wel
terug zou komen. Ilsa ging dan maar even zitten. Haar moeder wandelde verder in het centrum, maar
had nog niets in de gaten. Plots miste ze haar dochter. Ze ging terug naar de winkel en zag Ilsa aan de
kassa zitten wachten. Ze waren heel blij en meteen kreeg ze nog een kleedje. De volgende ochtend
pochte Ilsa tegen Yana met haar nieuwe kleren. Einde!
Gamze
Een bijzondere vondst
Er was eens een boswachter die alles wist van de natuur. Hij ging iedere week eetbare
paddenstoelen plukken. Hij was bevriend met elk wild dier. Hij woonde in een kleine hut. De man
wist elke weg. Hij verdwaalde nooit. Hij wist wat elk dier at. Op een dag vond hij een geheime ingang
naar de onderwereld. Het was daar heel eng en het spookte er van alle kanten. Zelfs de soldaten van
W.O.1 waren spoken. De man was bang. Hij ging door een geheime deur naar boven. Er was niks,
helemaal niks. Hij dacht dat het een droom was maar dat was het niet. De boswachter ging naar zijn
hut om te slapen. Hij zag een brief aan zijn bed hangen. Hij deed de brief open en las “dit is je dood”.
De boswachter schrok hard. Hij waste zijn gezicht en dacht na. Hij nam zijn geweer en doorzocht zijn
huis. Hij keek in alle kasten maar vond niets. Toen hij ging slapen hield hij zijn geweer kort bij hem. Er
klopte iemand op de deur. Maar er stond niemand. Alleen lag er een brief. Er stond “ga opnieuw naar
de onderwereld” in geschreven of “ dit wordt je dood”. Hij deed dit; hij ging terug naar de
onderwereld. Toen veranderde alles! Hij was opeens bij zijn familie. De man keerde terug naar het
bos en wist niks meer. Hij herinnerde zich alleen een geheim portaal dat je naar de onderwereld
bracht of naar de mensenwereld. Hij koos voor zijn familie in de mensenwereld.
Cemal
Mijn droom
In mijn droom werd ik achtervolgd. Ik ging naar mijn vriend. Die was in de speeltuin. Plots hoorde ik
mijn vriend schreeuwen. Hij rende. Ik zag ook een man met een masker en zwarte kleren aan. Hij had
een mes in zijn hand. Ik rende weg want ze liepen achter mij. Er waren twee straten. Ik liep de straat
links in en mijn vriend liep de straat rechts in. De gemaskerde man koos voor de straat rechts. Maar
ik bleef rennen. Plots zag ik een wijkagent. Ik liep naar hem toe en vertelde hem alles. De dief werd
gevangen genomen en zo kwam alles gelukkig weer goed in mijn droom.
Muhammed

De klasgenoot
De klasgenoot die ik ken heeft twee konijnen. Ze heeft een broer. Haar haren zijn bruin. Ze heeft een
goede smaak voor kleding. Ze gaat naar de chiro. Ze heeft een wisselend humeur. Blije en boze
dagen, moeilijk om te beschrijven. Zij kan mooi en klein schrijven. Zij heeft een mooie boekentas . Ze
heeft geen dun haar maar ook geen dikke, zowat tussenin. Ze draagt een zwarte bril. Zij vindt haar
bril niet mooi. Het staat haar toch mooi. Frieten vindt ze heerlijk. Ze tennist en volgt notenleer. Ze
vindt het leuker om met een potlood te schrijven dan met een pen. Ze kan redelijk goed dansen. Ze
volgt ook tekenles. Ze kan mooi tekenen. De klasgenoot heeft ook nog een poes. We hebben
dezelfde smaak van kleding. We spelen meestal samen. Haar lievelingsdrankje is sprite. Zo dit was
alles wat ik over haar kon vertellen. Weet jij wie ik bedoel?
Lore Truyen
Detective Jens
Hallo mijn naam is Jens. Ik ben een detective. Er zijn gevangenen ontsnapt. De drie zwaarste
moordenaars van het land. Het waren echte bandieten. We weten niet waar hun huidige
verblijfplaats is. Een week later was ik aan het wandelen door de stad. Plots hoorde ik de schreeuw
van een vrouw.Een aantal dieven namen haar mee. Ik rende er achteraan. Maar toen ze zagen dat
iemand hen volgde , stapten ze uit en bedreigden mij. Ze zeiden dat ik beter weg kon gaan want
anders zouden ze de vrouw doden. Ik was echter niet dom. Ik belde stiekem de politie. Die kwam
onmiddellijk. Ze pakten de boeven op. Die mensen hadden gedroomd dat ze mij nooit hadden
gezien.
Jack
Mijn droom
Er is een meisje dat Lien heet. Zij is een arm meisje. Zij moet letten op haar broertje en zusje. Lien is
maar zes jaar oud. Haar ouders werken op het land. Ze werken van zes uur ‘s morgens tot zeven uur
’s avonds. Soms moet Lien ook gaan werken om meer geld te verdienen voor de scholen van de
kinderen. Vijf jaar later. Lien was nu elf jaar oud. Ze moest trouwen met een rijke man die vijftig jaar
oud was. De ouders van Lien vonden het goed omdat ze zelf geld gingen krijgen. Lien haar droom
was trouwens trouwen met een rijke man. Haar droom werd dus werkelijkheid maar ze vond zich te
klein om te trouwen. De bruiloft ging toch door. Raar maar waar , Lien kende nog steeds de naam
van die rijke man niet. Zij moest nu naar feestjes en dat was zij helemaal niet gewoon. Ze deed
make –up op en droeg hele dure kleedjes . Ze vond het leuk. De ouders van Lien waren ook heel
gelukkig. Ze moesten veel minder gaan werken en hadden in het weekend vrij. Na drie jaar ging de
oude man dood. Lien was heel rijk maar ook alleen. Na een paar jaar trouwde Lien met een andere
rijke man die ze echt leuk vond. De man heette Simon. Ze hadden samen een kindje gekregen. Het
was een meisje dat Asia noemde. Ze leefden nog vele jaren gelukkig samen.
Azra

De nieuwe jongen
Iedereen was aan het rekenen in de klas. Plots werd er op de deur geklopt. De directeur zei dat er
een nieuwe jongen kwam. Het was speeltijd. De nieuwe jongen zat helemaal alleen op een bankje.
Hij kende nog niemand. Er kwamen twee jongens, Jan en Mark , de pesters. Ze waren meteen de
jongen aan het plagen. De pesters waren jaloers op de nieuwe jongen omdat hij rijk was. Jan en Mark
begonnen de nieuwe jongen uit te schelden. Ze zeiden dat hij het niet tegen de meester mocht
zeggen want ze gingen hem anders slaan. De nieuweling was bang. De meester zag dat er iets mis
was en vroeg wat er scheelde. Jan en Mark keken naar de jongen en dus zei hij niets. De meester was
een beetje bezorgd. Het was speeltijd. Jan en Mark zochten de jongen op . Hij ging het aan de
meester vertellen. Ze waren weer in de klas. Plots stak de jongen zijn vinger in de lucht. Hij vertelde
dat hij gepest werd en door wie. Meteen daarop begon de jongen te huilen. De meester drukt erop
dat ze niemand zouden pesten. Het was tijd om naar huis te gaan. Jan en Mark hadden spijt en liepen
naar hem toe om te zeggen dat het zou stoppen. Het klinkt straf maar vanaf nu zijn ze dikke
vrienden. Zo kwam alles in orde.
De geheime grot
Er was eens een jongen genaamd Jay. Hij ging samen met zijn vrienden Kai, Tuur en Jack naar hun
boomhut. Ze hadden besloten om een tocht te maken. De vier vrienden maakten hun rugzakken
klaar. Er zat veel eten en drinken in maar ook een klok en een gps om terug naar huis te gaan. Ze
namen ook snoep en frisdrank mee op hun reis. Ze vertrokken naar een grote berg. Op hun lange
tocht moesten ze door beken en rivieren. Ze kwamen een oude man tegen. De man was verdwaald.
Hij woonde op de grote berg maar die berg heette de doodsberg en dat wisten ze niet. Na een lange
tocht die vier dagen duurde, waren ze er eindelijk. Ze moesten de berg nog beklimmen. Dat was na
vijf lange uren gelukt. Ze hadden de oude man zijn thuis teruggevonden. Nu konden ze verder zoeken
naar de grot. Uiteindelijk gingen ze rusten. Tuur ging zitten op een steen. Er verscheen een gat in de
berg. Plots stond daar ook een pijl met daarop de weg naar de feestgrot. Ze besloten om er naar
binnen te gaan . Maar wat de vier vrienden niet wisten, was dat de echte naam van de grot “de
geheime doodsgrot” was. Toen ze naar binnen gingen, zagen ze allemaal geesten die zeiden dat ze
weg moesten gaan of zouden sterven. Ze liepen meteen naar de deur maar die was gesloten. Daarna
kwam er opeens een gat in de grond. Ze kwamen terecht bij een groot kruis waar die enge geest aan
hing. Opeens hadden ze zwaarden, bijlen en schilden. De enge geest viel hen aan en toen begon het
gevecht. Na een tijdje kwam de oude man met het zwaard van licht en hij vermoordde de enge geest.
Uiteindelijk keerde iedereen tevreden huiswaarts.

