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’t SMS’KE 
‘t schoolkrantje van de Sinte-Maartenschool 

krokusvakantie 2009 

 

 

Aan iedereen wensen we een leuke krokusvakantie en veel 
carnavaleske pret toe. 

Het SMS’TEAM 
 

Zin in nog meer Sinte-Maartenschoolavonturen? 
 

www.sinte-maartenschool.be 
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DROOM JE SCHOOL: 1A 
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DROOM JE SCHOOL: 1B 

 
 

 
DROOM JE SCHOOL: 1C 
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Droom je school: 2A 

 

Matteo droomt van een groot fort, een heel groot voetbalplein, een 

grote trampoline, een zwembad en een klas in de grond. 

 

Clara droomt van gratis ijsjes in de lente en de zomer als het heel 

warm is. 

 

Wout droomt van een boom om in te hangen en te slingeren. 

 

Thomas springt heel graag en wil salto's maken, dat wordt superleuk op 

de trampoline. 

 

Solène wil heel veel spelletjes om in de klas te spelen. 

 

Emma wil een rustig ruimtelokaal waar je kan lezen, rusten of leren 

over de zon, de maan, de planeten en de sterren. 

 

Xander droomt van een groot kasteel op school met ridders en  

EEN DRAAK! 
 

Eline droomt van vliegende paddenstoelen waarop je kan zitten. 
Veel lampen en lichten die gaan knipperen als je op een knopje drukt. 
 
An-Sofie droomt van een sportieve school met pleinen voor voetbal, 
volleybal, basket, hockey, tennis, golf en ping-pong. 

Tanja wil een rustig ontspanplekje waar niet gepraat maar gefluisterd 
wordt. 

 
Arthur wil een vrolijke school met veel kleuren, waar we met veel 
confetti mogen gooien en waar veel gezongen wordt van lalala .... 

 
Elene wil graag een supermarkt op school. Als je geen koekje of fruit 
meehebt mag je het daar gaan kopen. 
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Helena zou graag veel aardbeien op school willen. 
 
Ik wil een 'snoepjesschool'. Dat vind ik leuk en lekker. 
En nu mijn naam: Camille. 
 
Lia droomt van een looppiste op school waarop we wedstrijdjes 
kunnen doen. 
 
Christophe die droomt van op kamp te gaan met de hele school. 

 

Eric (wiens droom werd verkozen tot 
klasdroom) wil veel sport op school, 
pleinen voor Olympische spelen, een 
kasteel, een strand en plaats voor een 
beetje meer rust ... 
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DROOM JE SCHOOL ...  Schrijf of teken in de wolk hoe jouw droomschool eruit ziet. 

 

 

 

 

                     De droom 

            van het        2
e
 leerjaar B: 

   

            *  Een kinderboerderij met schapen, varkens, honden en  
               katjes die we elke dag mogen knuffelen en voederen. 
            *  Een school met bloemen, veel bomen, veel gras en een vijvertje. 
            *  Een school waar er nooit ruzie is. Waar het zonnetje altijd schijnt. 
            *  Een zwembad met een glijbaan en leuke stoeltjes langs de kant. 

            *  Een snoepdag... Eens een ijskar op de 
speelplaats? 
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DROOM JE SCHOOL: 4A 
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DROOM JE SCHOOL: 4B 
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Enkele dromen van 5A:  
Propere toiletten (in de klas?)  

Meer plaats om te voetballen. 

Een mini-boerderij 

Een leuk kleurtje op onze muren in de klas. 

Speelgoed voor op de speelplaats.  

Zitballen  

Frietjes op school - buffet 

Voor iedere leerling een computer. 
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DROOM JE SCHOOL: 6A 

Soms droom ik wel eens van een ideale school: Mijn droomschool. 

Wat er op mijn droomschool zeker niet mag ontbreken dat is een klein 
kinderboerderijtje met schattige konijntjes, lieve schaapjes en snoezige geitjes. 
Tijdens de speeltijden mag je ze aaien en verzorgen. Hierdoor kan je ook heel wat 
bijleren over de diertjes. 

Wat ik zeker niet mag vergeten te vermelden is die chocoladefontein waar er in de 
winter heerlijke warme chocolademelk uitstroomt. In de zomer  plukken we fruit 
uit onze tuin en dat  houden we onder de chocoladefontein. 

De muren frissen we op met bonte kleuren zodat het niet  zo somber is. Anders is 
het altijd dat wit, zo saai! 

De boekentassen worden afgeschaft (die zijn toch veel te zwaar en dat is heel 
slecht voor de rug ), ieder kind heeft een pc die ’s avonds mee naar huis gaat. Dus 
nooit meer het risico om een boek te vergeten!! 

’s Middags kan je naar het buffet vol met verse groenten en fruit. Hier kan je ook 
een warme maaltijd kiezen. Dan hoef je geen brooddoos meer mee te nemen. 
Vrijdag krijg je pannenkoeken of wafels als dessert en in de zomer frisse ijsjes. 

JIJ KOMT TOCH OOK NAAR MIJN DROOMSCHOOL ?  
Van Marieke en de klasvrienden van 6A 
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DROOM JE SCHOOL ...6B DROOMT MEE ! 
 

 

 

 

 

 

Muziek op de speelplaats. De bel vervangen door een leuk melodietje. 

Een atelier om te breien of te dansen, een computerlokaal, een grote bib met gezellige leeshoeken voor tijdens de 

speeltijden. Een snoezelruimte met gedempt licht, zachte muziek en zitzakken. 

 Een deel van de speelplaats inrichten waar de lagere school mag samenspelen met de kleuters. 

De berg van vroeger en het klimrek mogen terugkomen! 

Een groot aquarium op de speelplaats waar we onderdoor kunnen lopen. Vogelhuisjes en meer groen. 

 Een eetzaal waar rustig gepraat mag worden, een broodjeszaak in de school en een cafetaria met keuzemenu... 

Naast de fruitdagen ook een chocoladedag! 

Klassen in vrolijke kleurtjes geschilderd, een fotomuur met de leuke schoolmomenten erop. 

Het bosje omtoveren in een sprookjesbos met bloemen, planten en een vijvertje en trampolines,  

een zandstrand of ligweide. Een middagwandeling invoeren, groene sportvelden en vele leuke uitstappen, 

In de zomer mogen dragen wat we willen – slippers en topjes, ijsjes op school, een beetje vakantiesfeer! 

Een wenspot en elke week wordt hier een wens uit getrokken en uitgevoerd. 

Een buitenhut met verwarming of een regenkamer waar we tijdens koude, natte dagen ons kunnen verwarmen tijdens de 

speeltijden, warme chocolademelk en een wa felkraam. 

 Geen boeken maar laptops voor elke leerling. Geen huiswerk meer en meer vrije momenten, langere zwemlessen. 

Een leerlingenraad waar we onze ideeën kunnen meedelen. Elke maand een receptie en spelletjes met de hele school! 

 

Een kleurrijke school waarvan we kunnen zeggen : 

 ‘Hier voel ik me thuis!’
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DROOM JE SCHOOL: Juf Kim (beleid) 
 
Ik droom van een rustig plekje op de speelplaats, een nest waar je even kan 
ontsnappen aan de drukte.  Lekker gezellig met een boekje in een hoekje of 
gewoon even bekomen van die moeilijke lessen.  Een knuffelkot/boekenhuis dat 
droog en geborgen is, in mooie kleuren, met knusse zetels.  Met tafeltjes om een 
mooie tekening te maken en onze eigen ‘wall of fame’.  Er wordt niet geroepen of 
geschreeuwd, het is er effe lekker stil.   
Ik hoef er niet te praten, maar mag gewoon even alleen met mezelf zijn.    
Een oase van rust in een wereld vol drukte.  

DROOM JE SCHOOL: Koen De Vidts (voorzitter ouderraad) 

- een verkeers-koffer 
- een troost-koffer 
- een hoekje om je eens rustig terug te trekken tijdens de speeltijd, met 
geluidsisolatie en veilig beschermd tegen ballen (Rosie’s favoriet) 
- een spelkoffer om af en toe eens samen met de bejaarden uit het rusthuis te 
ontdekken … 
- een opfrisbeurt voor ... 
- iets om contact te houden met zieke kinderen die thuis zitten  
(notebook met webcam zodat klasgenootjes tijdens de speeltijd eens kunnen 
skypen) 
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De kleuters van 1 KB vieren carnaval! 
 

 

       
          Tom S.                 Amaury D.     Eline D.      Noah M. 

 

        
        Julie H.   Lander M.                 Robbe D.                  Axel V. 

 

       
       Axel V.   Amélie T.                Filine B.                   Alixe J. 

 

       
        Henri D.               Frederik H.              Albane J.                 Anke S. 
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         Zoë W.                    Tiemo V.               Arthur B.          Charles-Antoine B. 

 

   
Pauline V.                    Elliot C. 
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ACTIVITEITEN 
 

Voorlezen voor kleuters 

 

Elke dinsdag verzamelen enkele kinderen van het 5de leerjaar zich in de speelzaal 
van onze school. Ze plaatsen wat stoelen rondom hen en leggen hun prentenboek 
klaar. 
En dan komt het leukste moment: Slomie, een marionettenpop, opent de deur naar 
de kleuterspeelplaats. Dat is het teken voor onze kleuters van de eerste kleuterklas 
om te gaan kijken en luisteren naar een verhaal. Onze kleuters herkennen Slomie 
zeer snel en volgen hem mee naar binnen. Ze zoeken een stoeltje en maken zich 
klaar voor het verhaal. De leerlingen vertellen vol enthousiasme, en kunnen de 
kleuters zo boeien dat geen enkele kleuter in slaap valt. De betrokkenheid is groot! 
Elke donderdag om de 14 dagen verwachten onze kleuters van de tweede 
kleuterklas enkele ouders om ook eens voor hen voor te lezen. Dit is het ideale 
moment om als ouder eens een verhaal te vertellen aan meerdere kleuters samen.  
Mocht uzelf eens graag voorlezen aan onze kleuters?  
Dan bent u zeer hartelijk welkom! 
Geef een seintje via onze directie Marie-Line Goethals of stuur een mail naar de 
ouderraad ( ouderrraad@sinte-maartenschool.be ) . U kan dan zeker eens proeven 
van dit superleuke initiatief!  
Juf. Sophie 
 
 

 



 22 

 

 

                                 

                                                                                            

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste maanden van het schooljaar zijn alweer voorbij. Begin september kwamen de 

kleuters, stevig de hand vasthoudend van mama en papa, de school binnen. Ze waren een 

beetje angstig, onwennig, verlegen,… 

En kijk ze nu eens! Hun persoontje is al erg gegroeid in die korte tijd.  De kleuters voelen zich 

goed in de klas, spelen met elkaar, hebben vriendjes, doen allerlei leuke dingen. Iedere dag 

kijken we vol verwachting uit naar wat we allemaal zullen beleven. Steeds opnieuw is het 

leuk om naar de levenservaringen van de kinderen te luisteren. In onze klas kunnen ze zich 

volledig uitleven. Ze kunnen knutselen, werkjes maken, ravotten, torens bouwen,… 

De kinderen hebben ook  nog zoveel te ontdekken. Maar deze dingen die nu volgen hebben ze 

al mogen ervaren. 

Hier volgt een top 4 van gebeurtenissen waaraan de kinderen nog vaak zullen terugdenken: 

• 1) Koken in de klas. Dit vinden de kleuters supertof. Ze hebben al fruitpap en 

groentesoep mogen maken. 

• 2) Tijdens het grootouderfeest mochten ze zich verkleden en dansen op het grote 

podium.  

• 3) Er was hoog bezoek in de klas. De kinderen mochten op de schoot van zwarte piet 

en Sinterklaas gaan zitten. 

• 4) De eerste sneeuw viel uit de hemel. Nu konden ze naar hartenlust ravotten op de 

speelplaats. 

 

Nieuw is ook onze klasblog. U kan onze belevenissen volgen op: 

http://jufwendy-jufliesbeth.blogspot.com 
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Een gezond ontbijt in de Sinte-Maartenschool! 
 
Op woensdag 22 oktober kregen de leerlingen van het vierde leerjaar een gezond ontbijt 
aangeboden in samenwerking met C.M. Sint-Michielsbond. 
Onze leerlingen maakten kennis met de actieve voedingsdriehoek. 
Hierbij leerden ze dat ons lichaam heel wat voedingsstoffen nodig heeft om gezond te blijven. 
Daarom moeten we gevarieerd eten. 
Dat wil zeggen afwisselend en uit alle lagen van de voedingsdriehoek. 
Ze beseffen nu dat lekker en gezond eten heel belangrijk is om op te groeien tot een gezonde 
volwassene. 
Ook is het belangrijk om elke dag voldoende te bewegen. 
Ons gezellig en lekker ontbijt op school vergeten ze nooit meer. 
Elk kind heeft beloofd om voortaan gezond te eten en zeker elke dag tijd te nemen om te ontbijten. 
De boterhammetjes stoppen ze voortaan in een mooie brooddoos met zichtbare voedingsdriehoek. 
 
Juf Kaat en juf Ria  
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VRIJDAG 24 OKTOBER (VLAAMSE KNUFFELDAG)  
 
Een knuffel is zo fijn 
een knuffel voelt zo goed 
een knuffel omdat het mag 
niet omdat het moet. 
Een knuffel geeft je warmte 
van twee armen om je heen. 
Even iets met zijn tweetjes 
en even niet alleen. 
Een knuffel kost je niets, 
ja … een minuutje van je tijd. 
Maar het geeft je zoveel kracht 
om weer door te gaan in de strijd. 

Na mekaar een welgemeende knuffel te geven vertelden we over onze 
meegebrachte knuffels. 
Daarna trokken we naar het Home Van Gysel. 
Daar bezochten we in groepjes mensen die daar een appartement huren. 
We zegden er ons versje, gaven een knuffelkaartje en een welgemeende knuffel 
aan de bewoners. 
Niet iedereen deed onmiddellijk open maar na wat mond aan mond reclame van 
enkele dankbare bewoners, openden zich wonderwel meer en meer deuren. 
Tof! Bij iedereen werd het enthousiasme om te knuffelen steeds groter. 
Op onze terugweg gaven we nog wat ‘gratis knuffels’ aan de mensen die we 
tegenkwamen. 
de 2A-kampioenen & meester Bruno 
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SAVED BY THE BELL/ DAG VAN DE LEERKRACHT (3 oktober) 
 
Die dag ging de internationale actie door “SAVED BY THE BELL”. 
Basisonderwijs voor ALLE kinderen tegen 2015 is een Millenniumdoelstelling.  
Daarom riep Studio Globo met deze symbolische actie alle scholen op om de  
schoolbel te doen rinkelen op vrijdag 3 oktober om 15 uur.  
Onze school deed dit wel om 11.15 omdat onze kinderen van het eerste en tweede 
leerjaar op dat ogenblik zwemmen zijn. 
Door mee te doen met deze actie stelden wij ons solidair op met alle kinderen die 
geen recht hebben op onderwijs en met alle leraren die vaak in moeilijke 
omstandigheden moeten lesgeven. 
Om 11.15 verzamelden we met de hele school op de speelplaats voor de 
luidsprekers.  
Wij hielden één minuut stilte voor deze kinderen die geen onderwijs krijgen en de 
leerkrachten die hun werk niet naar behoren kunnen vervullen. 
Dit moment van stilte was “prachtig”! 
Een luid belsignaal weerklonk na die éne minuut stilte op onze speelplaats en was 
het teken om ons “Bellenlied” te zingen. 
Nadien weerklonk er een luid applaus voor alle leerkrachten van onze school omdat 
het de “dag van de leerkracht” was! 
Leerkrachten en kinderen speelden nog een kringspel samen om hun verbondenheid 
met elkaar uit te drukken.  
 
Doch … dat was nog niet alles! Plots verschenen er twee heuse personages in onze 
school: “Mega Mindy en haar tekstschrijfster”!  
Zij kwamen de directie en de leerkrachten eens in de bloemetjes plaatsen op deze 
dag van de leerkracht. De kleuters en de leerlingen van de lagere school kregen elk 
een hartje van deze twee “mama’s” van de ouderraad en mochten daarin eens 
tekenen of vertellen waarom ze zoveel van hun leerkracht houden. 
Elke leerkracht en ikzelf kregen een mooie kaars aangeboden met een dankwoord. 
Dit gaf ons allen een fijn gevoel van waardering!  
Bedankt aan de ouderraad van de Sinte-Maartenschool.  
Marie-Line Goethals. 
 
Wil je juf Ellen en mevrouw Marie-Line het bellenlied horen zingen? 
Rep je naar de SMS KIEKJES (SMS FILMPJES) op onze schoolsite. 
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Kleuters op de catwalk 
 
Wat een drukte en creativiteit in onze kleuterschool de afgelopen weken!  
Stiekem bereidden onze kleuters en hun juffen een groot feest voor alle oma’s en 
opa’s voor. 
Op vrijdag 14 november 2008 was het dan zo ver.  
In de turnzaal van de Sinte-Maartenschool werd een grote catwalk geplaatst en 
meer dan 250 grootouders namen plaats rond het podium.  
En toen werden de lichten gedoofd en ging de muziek aan.  
Enkele Bob De Bouwers uit de derde kleuterklas van juf Lies beten de spits af. 
Onder het motto “Wat wil ik later worden” volgden hun klasgenootjes verkleed als 
verpleegster, dokter, poetsvrouw, soldaat en ga zo maar verder.  
Daarna sprongen we samen met de kinderen van de tweede kleuterklas in een 
teletijd-machine. Zij namen ons mee naar de tijd van de ridders en jonkvrouwen. 
Gelukkig lieten ze hun grote paarden thuis!  
Onze allerkleinsten doken de dierenwereld in: de kleuters van juf Wendy en 
Liesbeth kropen in een dierenpak en dat zorgde voor veel ‘oooohs en aaaahs’ onder 
de oma’s en opa’s.  
Ze zagen er dan ook ontzettend schattig uit.  
Ook juf Sandra en haar eerste kleuterklasje bleef in de dierenwereld. 
Haar mini-boertjes stapten stoer over het erf, sorry catwalk, en de boerinnetjes 
zwaaiden enthousiast met hun rokjes.  
En dan was er nog de derde kleuterklas van juf Ann. Wat een glitter en 
glamourmoment! Zij showden hun mooiste avondkledij en flaneerden als echte 
dames en heren over het podium. Als kers op de taart verscheen er dan ook nog 
een bruidspaar met bruidskindjes op het podium. Na een daverend en welverdiend 
applaus voor onze kindjes verdwenen de oma’s en opa’s naar de verschillende 
refters om hun buik te vullen met taart en koffie.  
Een gezellig einde voor ons succesvol grootouderfeest. 
Juf Kim 
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3A OP COMPUTERS 
 

Op 20 januari zei juf Lieve dat we naar juf Kim mochten op de computer. 
Eerst was het aan een ander groepje van onze klas en dan was het eindelijk aan 
ons. Joepie! Ik was zo blij!  
Ik mocht naast Pauline zitten. Toen kregen we papieren met uitleg over het 
versturen van een e-mail. Dan mochten we beginnen.  
Ik stuurde eerst een mail naar mama. 
Op het scherm kon je ook mannetjes, taartjes , sterretjes , bestek enz. zetten. 
Toen mochten we naar een paar clips van ringtv.  
We kwamen er zelf op. 

Het was een superdag! (Kato Pion 3a, 8 jaar)  

 
Maandag 26 januari zijn we met meester Davy op de computer gegaan. 
We hebben over de voedingsdriehoek geleerd. 
Daarna mochten we vraagjes beantwoorden. 
Toen we daarmee klaar waren mochten we een spelletje spelen. 
Je moest boter pakken, melk, eieren enz … 
Het was heel leuk!!! Ik hoop dat we het nog eens gaan doen!!! 

Pieter April (3a)  
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MUNDIALE VORMING 

 

Op 3 februari trokken we met z’n allen naar de Muze te Meise. 

Daar hebben we kunnen zingen en swingen in de kleine boot van 25 jaar GROS. 

Hilde Frateur en een fantastische muzikant  lieten ons de mens en de wereld ontdekken aan 

de hand van leuke liedjes. 

Terwijl de aarde blijft draaien en iedereen zingt,mag er niemand uit de boot vallen. 

De vreugde en het plezier van de kinderen was groot! 

Op  19 februari  is er een groot muzikaal slotmoment .We kijken er met z’n allen naar uit! 

“In iedereen zit muziek. 

De kunst is om die muziek te vinden,te ontwikkelen en te laten klinken!” 

De leerlingen van 4B en juf Ria. 

 

Bekijk de foto’s via de SMS KIEKJES, je vindt er ook een filmpje. 
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Welsprekendheidstornooi 
 
Robin, Marie, Lien, Allegra, Emily, Jesse, Kirsten, Hannah, Aurélie, Adriana, Ann-
Sophie, Alexander en Thibault  zien jullie op deze foto. 
13 enthousiaste leerlingen van 4B zouden deelnemen aan het 
welsprekendheidstornooi. 
Door omstandigheden hebben zij dit niet kunnen doen, wat een enorme 
ontgoocheling heeft teweeg gebracht. 
Maar voor juf Ria blijven het onvermoeibare kinderen die niet bang waren om 
enorm hun best te doen. 
In 4B weet men dat deze kinderen ontzettend veel talent hebben en heel 
expressief een gedicht kunnen voordragen. 
Juf Ria is fier op haar kinderen. 

Bravo voor jullie allen! 

Rondjes draaien in de peuterklas. 
 
De tafels bedekken met een grote plastiek en wat scheerschuim, meer was er niet 
nodig voor onze eerste les ‘schrijfdans’.   
De muziek en de methode van schrijfdans was ons nog onbekend maar onder de 
deskundige leiding van juf Annemie kwam er een eerste start. Met grote ronde 
bewegingen in de lucht probeerden we een grote trommel te tekenen. De juf nam 
ons mee naar de tafel en spoot er twee witte hoopjes scheerschuim op. Opnieuw 
hoorden we die speciale muziek en we zagen dat de juf met haar beide handen 
rondjes begon te draaien. De twee kleine hoopjes scheerschuim veranderden in 
grote witte trommels. Vol verbijstering keken onze peuters naar de draaiende 
bewegingen en de twee witte handen van juf Annemie. Dat wilden zij natuurlijk 
ook doen. Elke peuter kreeg een schort aan en een plaats aan de tafel. Zodra de 
muziek begon te spelen en de handen in de juiste beweging werden gebracht, kon 
het plezier en de oefening beginnen. We zagen vrolijke gezichten, maar ook enkele 
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bedenkelijke gezichten hoor. Niet elke peuter was happig om zijn handen in het 
scheerschuim te zetten. 
Het was alleszins een leuke kennismaking met schrijfdans voor peuters. Én… voor 
herhaling vatbaar. 
 
Binnenkort kan je een kort filmpje van deze activiteit bekijken op onze klasblog: 
http://eerstekleuterklasc.blogspot.com 
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Gedichtendag  
 

Naar aanleiding van gedichtendag op donderdag 29 januari hing onze school vol 
gedichten. 
Geen enkel lokaal bleef gespaard. Zelfs het kleinste plekje (het toilet) kreeg leuke 
rijmpjes. 
We trokken met onze klas (3a)  naar elk gedicht  Soms trokken we grappige 
snoeten, of we beeldden uit wat in het gedicht stond. Met gesloten ogen genoten 
we van een droomwereld om even later de spiegel aan de wand te raadplegen. We 
ontdekten dat gedichten leuk en beeldend kunnen zijn.  
De volgende dag mochten we het van de juf ook eens proberen. Niet altijd even 
gemakkelijk, maar toch…Oordeel zelf maar. 
 
 

 
 
In de klas. 
 
’s Morgens staan we allen in de rij, 
  en zijn we allen blij. 
 
Dan mogen we van de juf naar binnen, 
en dan kan de les beginnen. 
 
Rekenen vinden wij leuk, 
we lachen ons een breuk. 
 
Bij taal leren we spellen, 
 dan kan de juf geen fouten meer tellen. 
 
Op het einde van de dag mogen we 
zingen, 
over al die leuke dingen. 

                                        Samuel 
 

 
Racen. 
 
Ik ga racen 
ik ben snel. 
Iemand rinkelt met de bel. 
Ik start mijn motor. 
Maar die van de ander is groter.  
 
Ik doe mijn best, 
maar dat doet ook de rest… 
 
Wie zal er winnen?  
Ik ben het eerste binnen. 
 
Joepie! 

                          
      Pieterjan  
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Sprookjesland 
 
Ik zoek… ik zoek naar een plekje 
een plekje met een hekje; 
zelfs gouden bomen 
waar je kan in wegdromen. 
Dan laat ik prinsen en prinsessen komen 
van heel ver hier vandaan, 
Misschien zelfs van de maan…  
                                                       Kato 
 

Koken 
 
Thuis ben ik de kookprinses. 
Morgen geef ik mama les. 
Maar wat ga ik maken? 
Nu krijg ik rode kaken. 
Even nadenken… 
Cake, taart, koek? 
’t Recept zoek ik op in mijn kookboek. 

                                      Pauline 

 
Een vriendin 
Ik zoek een vriendin 
Met z’n tweeën in een kring 
Samen dansen, samen zingen 
met z’n tweeën heel leuk swingen. 
Ik zoek een vriendin 
een heel lieve meid, 
Die wil ik dan nooit meer kwijt! 

                            Ines 
 

 
Kerstmis 
De winter is gekomen 
zonder blaadjes aan de 
bomen.  
De kerstboom staat voor 
mij 
met een paar pakjes erbij. 
Gelukkig nog maar één keer slapen. 
Waw… het zijn een paar knuffelapen!!! 

                                            Marie 
 
Wat is verdriet? 
 
Verdriet is je hart dat huilt 
en een traan die zich verschuilt. 
Je bent gevallen, je hebt verdriet. 
Leuk is dat niet… 
Mijn moeder komt al aangelopen 
al mijn hoop is niet verloren… 
O, wat doet die knie een pijn 
Toch zal ze gauw verzorgd zijn. 

                         Andrea 

 
Één wafel, één maaltafel 
 
Elke avond maak ik één maaltafel. 
Dan krijg ik een wafel. 
Ook het maken van een breuk  
Vind ik heel leuk. 
Wafel, wafel eet ik op. 
Die beloning vind ik top!!! 
Eén maal één is één. 
Geef me er nog maar één. 
Allemaal tafels hier, 
Oh, wat een plezier!!! 

                            Astrid 
 

 
Drie wafels 
Drie wafels op een rij; 
daar zegt de ene blij: 
”Nu we met z’n drieën zijn,kunnen we 
spelen 
”Wat?” 
“Tikkertje onder de benen!!!” 
Daar riep de derde wafel: 
”Wat is daar nu aan? 
Ik speel liever tikkertje met mijn 
tenen.”                            Wouter 
  

 
Het park. 
Ik ging met papa naar het park. 
Daar was heel wat te beleven. 
We gingen de eenden en vissen eten 
geven. 
We liepen over het gras 
alsof het een tapijtje was.  

                                            Lise 
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SCHRIK VOOR … 2A 
 
Neen, normaal gezien zijn kampioenen NOOIT bang. 
Je zou ons eens moeten horen zingen van:  
Ik ben niet B-A-N-G, B-A-N-G, B-A-N-G, BANG! 
Maar voor de gedichtendag doen we toch eens graag alsof ... ;-) 
Hier vind je onze MEGABANGELIJKE versjes. 

Schrik voor spoken 
Schrik voor slangen 
Schrik om aan een touw te hangen 

Schrik voor leeuwen 
Schrik voor meeuwen 
Schrik voor hele luide schreeuwen  

Clara, An-Sofie, Eline en Xander 

Schrik voor spoken 
Schrik voor ratten 
Schrik voor vuile, vieze matten 

Schrik voor meren 
Schrik voor speren 
Schrik voor grote, bruine beren  

Lia, Camille, Helena, Matteo en Christophe 

Schrik voor spoken 
Schrik voor wolven 
Schrik voor grote, hoge golven  

Schrik voor spinnen 
Schrik voor trollen 
Schrik voor vieze, stinkende drollen 

Schrik voor snottebellen 
Schrik voor skeletten 
Schrik voor enge wezens met petten 

Solène, Thomas, Wout en Emma  

Schrik voor spoken 
Schrik voor kakkerlakken 
Schrik om een muis vast te pakken 

Schrik voor tijgers 
Schrik voor krijgers 
Schrik voor reuzengrote reigers 

Elene, Eric, Tanja en Arthur 
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Weetjes uit 6C 
 
6 C 
Sterk karakter 
Een toffe klas 
Altijd klaar voor elkaar 
Samen 
 
Lotte en Pieter-Jan 
 
 
Het netbaltornooi 
 
Vanaf 6/10/2008 in de Sinte-Maartenschool vond een netbaltornooi 
plaats op het ballenplein. Als het slecht weer is dan spelen we in de 
zaal.  
Om de week in de namiddag vinden ze plaats onder leiding van meester 
Maarten of meester Stijn.  
Onze ploeg is: FC Puma 
 
De boekenbeurs 
 
We spraken af in het station van Londerzeel. 
Maar er was een probleem: onze reservatie was op een verkeerd spoor 
geraakt. 
We vreesden al dat we moesten terugkeren naar school maar we 
konden nog in een andere trein omdat onze goede juffen urenlang aan 
de telefoon hingen en het hoofd koel hielden tussen bijna 70 
zenuwachtige kids. 
Toen we, na een overstap in Mechelen, in Antwerpen aankwamen, 
gingen we met een pendelbus naar de boekenbeurs. 
Op de boekenbeurs gingen we in groepjes opdrachten doen over alle 
boekenbeesten (zo zijn er 9 beesten). 
Ondertussen mochten we rondneuzen in de boeken en soms eentje 
kopen. 
Om 13 uur moesten we eten en we verzamelden allemaal netjes op tijd 
op het afgesproken punt (flink van ons hé). 
Omdat we de 9 opdrachten goed hebben volbracht kregen we een prijs 
en daarna moesten we terug naar school. 
In Londerzeel stonden onze taxi’s te wachten op ons en konden we 
meteen onze voorraad leesvoer tonen en wilde verhalen vertellen over 
treinen die er niet waren en boeken die we zagen. 
6C 
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Lekkere soep (2e kleuterklas) 

Onlangs leerden we in de klas over gezonde voeding. Toen we over de 
groenten leerden besloten we dan ook om lekkere soep te maken. 

We wasten onze handen en als volleerde koks sneden we de groenten in 
kleine stukjes. 

Ja juf, we zullen voorzichtig zijn met de messen.  
Neen juf we zullen niet in onze vingers snijden. 

Zou de juf haar kookpot niet veel te klein zijn voor al deze groenten?  

Mmm, stilaan begint het lekker te ruiken in onze klas. Eindelijk mogen 
we proeven van de soep. Ze is heerlijk. Gelukkig mogen we nog soep 
bijvragen. Zo lekker. Jammer dat we niet elke dag soep maken in de 
klas. 
 
Juf Mien 
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Kijk eens wat wij al kunnen! 
 
Toen wij leerden over sprookjes en boeken, speelden onze juffen poppenkast zoals 
ze elke vrijdag doen. 
Maar toen mochten we zelf het sprookje van Roodkapje en de wolf naspelen? 
Vier kleuters mochten tegelijk achter de poppenkast om een personage te spelen. 
De juffen moesten ons niet helpen, zo goed kenden we het sprookje. 
Kijk maar naar de foto’s. 
 
Juf An en juf Lies (3de kleuterklas) 
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Wie vindt er de 18 woorden rond carnaval.  
Je vindt ze horizontaal, verticaal en diagonaal. 

Veel succes! 
De leerlingen van 3B 
 

                        

               
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ballonnen 
2. carnaval 
3. clown 
4. confetti 
5. fee 
6. leeuw 

7. masker 
8. nar 
9. praalwagen 
10. pret 
11. raar 
12. reus 

13. ridder 
14. spuitbus 
15. stoet 
16. toeter 
17. verkleden 
18. Zorro 

 

Met de 7 overgebleven letters vind je nog een belangrijk 
woord. 
 

 

Wist je dat je heel veel info, foto’s en zelfs  
enkele filmpjes vindt op onze schoolsite?  

Je vindt er ook het nieuwe klasblog van juf Wendy, juf Sophie,  
het Sinte-Maartenblog en het al iets oudere 2Akampioenenblog.  

S(m)urf snel naar www.sinte-maartenschool.be

C A R N A V A L F P 

O L S T O E T E R R 

N E O N A R E E E A 

F E S W A K T U Z A 

E U C A N L S H O L 

T W R T O E T E R W 

T M I R I D D E R A 

I M A S K E R N O G 

B A L L O N N E N E 

S P U I T B U S K N 
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Welkom kind!              
 
° 9 juni 2008, Joren, zoontje van juf Annemie Smets uit 5C en Bart De Donder. 
 
° 20 augustus 2008, Siemen, broertje van Joren Carron uit 3KA. 
 
° augustus 2008, Senne, broertje van Lander Van Ruysevelt uit  1KB. 
 
° 27 september 2008, Thor, broertje van Lisa Cornil uit 1C. 
 
° 7 oktober 2008, Matteo, broertje van Laura uit 1B en Allesio Della Pina uit 1KA. 
 
° 23 oktober 2008, Sam, broertje van Xander uit 2B, Casper uit 1A en kleine zus 
Jana Vereertbruggen. 
 
 ° 2 november 2008, Wout , zoontje van juf Inge Scholliers en Johan Marivoet, 
broertje van Sam en Daan. 
 
° 5 november 2008, Marte, derde kleinkind van juf Annemie Moens en zusje van 
Thor en Roos. 
 
° 1 december 2008, Emelyne, zusje van Leopold Hofmans uit 2KA en kleine broer 
Nicolas. 
 
° 5 december 2008, Melina, zusje van Sarah uit 2B en Adam Taleb uit 1B . 
 
° 19 december 2008 , Henri, broertje van Louis Verloo uit 1KC. 
 
° 25 januari 2009, Victor, broertje van Elise Rabaey uit 1KC. 
 
° 29 januari 2009, Abel, broertje van Myrthe uit 1KC. 
 
° 18 augustus 2009, Xenne, broertje van Lander Van Ruysevelt uit 1KB. 
 
 
Wij wensen jullie veel geluk samen! 
 

We namen afscheid van ...  
 
    * 14 juli 2008, René Dhaene, schoonvader van juf An Michiels  
       en opa van Marlies uit 6A. 
 
    * 26 oktober 2008, Filip Pévenage, papa van Margot uit 3B. 
 
Wij wensen hen veel moed en sterkte in deze moeilijke tijden. 
 

 

 


