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

vakantie 2008 
www.sinte-maartenschool.be 

 

 

 

 

Aan iedereen wensen we een leuke vakantie en veel pret toe. 
Het SMS’TEAM. 
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Dag trouwe SMS’ke-lezers, 
 
De zon doet de laatste dagen heel hard haar best om zo lang mogelijk 
wakker te blijven. Schooltasjes worden aan de kant geschoven, 
plonsbaden gevuld en koffers en tenten gepakt.  
’t Worden weer zalige tijden... nieuwe horizonten verkennen en tijd 
hebben voor elkaar. Misschien ook tijd om eens terug te blikken op de 
drukke, maar vaak ook fijne momenten van dit schooljaar: 
het project water, de verkeersweek, het geslaagde schoolfeest, de 
spetterende bosklasweek en allerlei andere boeiende uitstappen. 
Herbeleef je graag de fijne momenten van dit schooljaar, neem dan 
eens een kijkje in het fotoalbum van de schoolwebsite of blader eens 
door ons vriendenboek in ’t SMS’ke.  
De kinderen vertellen je graag wat ze dit jaar leuk, grappig of moeilijk 
vonden. Zij boekten voor ieder van jullie reeds een droomvakantie: 
mooi weer, vrolijke kindersnoetjes en tevreden ouders en leerkrachten 
die we graag terug zien op 1 september ! 
 
Geniet ervan! Prettige vakantie! 
 
De redactie van ’t SMS’ke, 
Meester Bruno, Juf Sophie en Juf Sonia 
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Beste ouders, 
 
 
2007- 2008: werd uitgeroepen tot het jaar van de kleuter! 
 
 
De vraag die we ons daar nu bij stellen; zijn er inderdaad minder kleuters in de 
klas? 
 
Bij heel wat ouders werden hoge verwachtingen geschapen. Nu zou hun peuter, die 
zijn eerste stappen naar school moet zetten, in een kleine knusse klas 
terechtkomen. 
 
Bij de inschrijvingen kreeg ik steeds de vraag: “ En hoeveel kleutertjes zullen er in 
de klas zijn?” De ontgoocheling bij de ouders was dikwijls groot als zij vernamen 
dat er toch 25 of meer kleuters zouden samen zitten. 
De oplossing hiervoor was om enkele kleuters te doen doorschuiven naar een 
hogere klas, doch alle ouders waren niet gelukkig met het feit dat hun  kleuter 
naar een andere klas moest overstappen. 
 
Dus … in werkelijkheid hebben we niet veel zien veranderen op het vlak van 
kleinere en knusse klasjes. Ook wat de ondersteuning van kleuterleidsters betreft 
i.v.m. de uren kinderverzorgster. De belofte van “Het jaar van de kleuter” bleef 
dus bij vele ouders nazinderen. 
 
“Wij” wensen het allerbeste voor uw kindje. Onze kleuterleidsters, het 
schoolbestuur, de schoolraad en ikzelf zetten de hoofden bijeen om het voor uw 
peuter/kleuter het volgende schooljaar zo aangenaam mogelijk te maken. Onze 
visie blijft om geen gemengde klassen te maken. Doch, soms kunnen we helaas niet 
anders en zal dit hoogstwaarschijnlijk zo zijn gedurende het schooljaar 2008-2009.  
 
Wat onze school deze vakantie wel zal doen om het knusser en aangenamer te 
maken voor onze peuters en de  tweede kleuterklas van juffrouw Mien , is de klas 
volledig te laten herschilderen. 
Er worden nieuwe en donkere gordijnen in het peuterklasje gehangen, om het 
slapen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De ouderraad schenkt hiervoor tien 
nieuwe stapelbare bedjes, waar wij zéér dankbaar voor zijn. 
Hoesjes en dekentjes worden aangekocht. In de gangen worden zitbankjes 
aangebracht om onze peuters en kleuters te laten zitten. 
U merkt het beste ouders, wij zetten ons in om het voor uw peuter zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
 
Indien u nog ouders kent met een peutertje/kleutertje, stuur hen “vrijblijvend” 
naar onze school om eens kennis te maken. Onze inschrijvingen vinden plaats in de 
eerste week van juli, telkens van 16 tot 19 uur en in de week van 18 tot en met 22 
augustus van 16 tot 19 uur.  
Onze  kennismakingsdag heeft plaats op vrijdag 29 augustus van 16 tot 18 uur. 
Iedereen is welkom. 
Verder wens ik aan ieder van jullie een hele fijne vakantie toe. 
 
Marie- Line Goethals. 
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ACTIVITEITEN 

 

Zoals beloofd zien jullie hier de winnaars van het welsprekendheidstornooi uit 4B. 
Enthousiasme, ijver en inzet worden zoals steeds beloond. 
Doe zo verder kinderen! 
Het volgende welsprekendheidstornooi wacht op jullie!  
Juf Ria 

Eerste klas(se) piraten:  

Piraat juf Lieve had telefoon gekregen van piraat Bert. Hij had in haar klas 3 
schatkaarten achtergelaten.  
We moesten in het park een schat gaan zoeken.  
Elke klas piraten ging met een schatkaart in de hand op stap.  
Piraat Bert liet ons via de gsm weten dat we ook opdrachten moesten uitvoeren: 
haasje over, hard lopen, een piratenlied zingen, kruiwagenloop.  
Piraat Bert moest wel in de buurt zijn want hij zag dat er een 'jongen met een 
groen jasje' niet bij de groep stond. Vliegensvlug was William terug bij de groep,  
wat een geluk was dat!  
Na al die zware proeven kwamen we op de plaats van de schat.  
Maar... er was niets te vinden. We gingen dan maar terug richting school.  
Onderweg hadden we nog een piraatachtig voorwerp gevonden.  
De mevrouw aan de ingang kende het niet, dus...toch iets van piraten?  
Opeens kreeg piraat juf Lieve weer telefoon. Piraat Bert had zich vergist van park.  
We moesten in het 'parkje' van de school gaan zoeken. Ja hoor, daar vonden we de 
schat, een hee…eel lekkere schat. 
 
Piraat Juf An (1A) 
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Bezoek Jan Portaelsziekenhuis te Vilvoorde (2A)  
 
We bezochten het Jan Portaelsziekenhuis te Vilvoorde en werden daarbij begeleid 
door juf Dany. In het ziekenhuis kregen we een rondleiding door mevrouw Marleen. 
Nestor mocht mee en Ilias verzorgde hem prima. 
Meester Bruno 

 
Eerst eten we 's middags onze boterhammen, in de klas. 
We gaan op stap naar de bus, juf Dany gaat mee. 
Nu zitten we op de bus, leuk! 
We zijn bij het ziekenhuis. 
Mevrouw Marleen legt ons alles uit. 
Ze vraagt aan Tiago zijn hand en doet er een armbandje aan. 
We gaan eerst naar de spoedopname, het is er erg druk. 
Er staan enkele ziekenwagens. Nu gaan we naar de radiologie. 
We zien er een machine die brieven en dingen kan versturen via buizen. 
We geven ook aan enkele zieke kinderen en andere patiënten onze opbeurkaartjes. 
Ook de leuke clini-clown kreeg een kaartje.  
Febe & Jonas 
 
Toen gingen we naar de revalidatiekamer. 
Toen was de meester op een zitbal gaan zitten voor zijn pijnlijke rug. 
Marleen had een gips rond Victoria haar hand gedaan en Xander werd verkleed als 
chirurg.  
Daarna gingen we nog een beker water drinken in de cafetaria. 
Het was een leuke uitstap. 
Ella & Donika 

 
Naar het Ecohuis (2A) 

We vertrokken met de bus naar Kessel-Lo.  
Sven vertelde over Walter de waterdruppel. 
Deze verspilde in huis veel te veel water. 
Samen met Nestor bekeken we eerst een filmpje. Toen gingen we een riool 
bezoeken, het was wat eng maar toch ook leuk. Sven toonde ons een echte rat. 
Daarna bekeken we allerlei soorten kleine waterdiertjes onder de microscopen. 
Toen gingen we naar de speeltuin met veel speeltuigen en een reuzegrote glijbaan. 
We gleden er af, het was nat maar leuk.  
Arthur en Denzel  
P.S. Neem zeker eens een kijkje op ons klasblog te bezoeken via onze 
schoolsite. 

Water, water, water , water….  
Een hele week rond water. 

Eindelijk was het zover. Al voor de paasvakantie vroeg de juf om documentatie te 
verzamelen. Iedereen had wel wat bij, de ene van zijn papa, de andere van mama, 
oma en opa ,  nog iemand anders van op de computer, boeken en prenten 
allerhande. Ook voor de waterproefjes kwam het ontbrekende materiaal goed 
binnen.   

De week opende heel leuk met een gek toneeltje en het slokjeslied. In de klas had 
de juf druppels omhoog gehangen. De beker water die we moesten vullen met 
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activiteiten kreeg een plaats aan het bord en werd gedurende die week bijgevuld. 
We leerden veel: hoeveel water er op aarde is en hoe weinig daarvan maar 
drinkbaar is, het waterverbruik, (amaai zeg, een bad nemen vraagt wel 200 l maar 
ook toilet doorspoelen verbruikt veel). Dinsdag trokken we naar Tivolipark in 
Mechelen. Een leuke gids troonde ons mee naar het compostpark, legde allerlei 
zaken uit om de natuur te helpen en te sparen. Ze kon boeiend vertellen. We aten 
in het kasteel boven in een mooie zaal, speciaal voor ons. Ook de speeltuin kon 
natuurlijk niet ontbreken. 

De volgende dagen deden we waterproefjes. De juf had er per groep van 2 een 
twaalftal opgezocht. Die mochten we voorbereiden en dan aan de rest van de klas 
tonen. Boeiend en leuk was dat. De juf nam van elk groepje een foto. Ook mochten 
we in groepjes vragen rond water voorbereiden en nadien met prenten aan de 
klasgroep vertellen.  

De kringloop van het water, de computersites over water  en de kikkervisjes in de 
bokaal ontbraken niet. De dikkopjes hebben we nadien wel in de vijver achter de 
bibliotheek gezet zodat ze tot goeie kikkers zouden uitgroeien. In de klas is dat 
niet zo gemakkelijk.  

We vonden het  een hele leuke week. Misschien volgende keer ook wat 
waterspelletjes?  

De lln. van 3A en juf Lieve Becq  
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ZUSTER DOMINICA EN ZUSTER MARITA IN DE BLOEMETJES  
VOOR HUN GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM 
 
Jarenlang waren ze samen met zuster Lydia (honkvast in haar zesde leerjaar) de 
Heilige Drievuldigheid op onze school.  
Zuster Marita als kleine maar fijne directrice, zuster Dominica als de gedreven 
kleuterjuf.  
Daarom willen we graag dit artikel uit het parochieblad in ons SMS’KE publiceren. 
  
Een zeer mooie geconcelebreerde viering, hartelijke aanwezigen, mooie speeches, 
blije kinderen, een gezellige receptie achteraf… dat waren de ingrediënten van een 
dankbare jubileumviering op zaterdag 31 mei 2008. 
  
Uit de homilie van Bie Boon: 
« We moeten niet teveel praten over liefde, dienstbaarheid, oprechtheid, eenvoud. 
We moeten er naar leven,  met ons hart verheven tot God en onze twee voeten 
stevig op de grond.  En om dat aan te kunnen moeten we kunnen rekenen op 
elkaar.  En als er dan nog zijn die ons een voorbeeld geven dan mogen we ons 
gelukkig prijzen. Wij hebben in onze parochie zulke voortreksters,  de zusters 
Annuntiaten. Wij mogen Ons Heer en ‘Heverlee’ heel erg dankbaar zijn want ze 
doen dat goed,  hier in Meise,  zelfs zeer goed. Ik ga niet beweren dat onze zusters 
heiligen zijn, maar durf ik wel beweren dat ze heil brengen in onze parochie. Onze 
zusters  zijn voor ons voortrekkers. Zij pakken er niet mee uit, maar we weten het: 
zonder hen zou onze parochie niet zijn wat ze is.  In naam van ons allemaal wil ik 
met Paulus aan onze zusters zeggen:  “Laat jullie enthousiasme niet verflauwen in 
de dienst aan de Heer.”  
Dit jaar zijn er twee die vijftig jaar geleden  zich verbonden hebben om Ons Heer, 
zijn Kerk en de mensen als religieuzen te dienen.  Vijftig jaar, dat is niet niks. Ons 
Heer heeft aan hen grote dingen gedaan.  “Zalig zij die geloofd hebben, dat in 
vervulling zal gaan, wat vanwege de Heer gezegd is.” » 
  
Warme woorden van Gust, namens de buren: 
« Als het leven ons klappen uitdeelde, namen onze zusters het voortouw om te 
steunen, want gedeeld verdriet is zoveel draaglijker. Onvermoeibaar stonden ze 
ook klaar bij elke vreugdevolle gebeurtenis om er luister aan te geven en zo de 
blijdschap te vergroten. En als goede buren brachten zij ons nader tot de anderen 
in de straat.  
Deze buurt is fier op 'onze' zusters. We koesteren hen en we eren hen vandaag alle 
drie, maar de slogan van de dag blijft: Marita en Dominica in het goud! Omdat heel 
Meise van hen houdt! » 
  
Ook de kinderen hadden wat te vertellen: 
« Je blijft maar geven 
het beste van jezelf, ja… je hele leven. 
Waar vind je toch die moed 
als ik zo zie wat je allemaal voor anderen doet. 
Wij wensen jullie vandaag nog veel genot 
en vragen de goede God:  
Leg uw beschermende hand op de jubilarissen 
en laat ze nog lang een stukje hemel op aarde brengen. »  
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De 2de kleuterklas naar de kinderboerderij 
  
Joepie, eindelijk is het zover! Met onze rugzak vol heerlijke dingen wachten we op 
de bus.  
Ha, daar is hij. Vrolijk stappen we op de bus. We wuiven naar de mama's die 
achtergebleven zijn. Ons dagje kan beginnen. Na een lange rit zet de chauffeur ons 
af bij de kinderboerderij. Samen gaan we op zoek naar de gidsen. Die hebben we 
vlug gevonden.  
Onze gids heet Marie. Wauw, wat weet die veel. We verwisselen onze rugzak met 
een kruiwagen of een emmertje met maïs voor de eenden. Amai, hebben die 
honger zeg! Nu de pony's eten geven. Met Marie trekken we dan het bos in. Hier 
bouwen we een schuilplaats voor de egels en verzamelen we eikels voor Trees het 
everzwijn. Marie vertelt dat de kabouters in dit bos niet in paddenstoelen wonen, 
maar in holletjes in de bomen. De spechten maken deze holletjes. We leggen ons 
oor tegen de stam en ja, in deze boom is iemand jarig.  
In een andere boom ligt een kabouter luid te snurken ...  
We kunnen niet aan elke stam gaan luisteren want ons werk is nog niet gedaan.  
Met de eikels in de kruiwagen of de emmer stappen we naar Trees. We hebben 
geen geluk want Trees ligt te slapen in haar hok. Dan maar de geitjes eten geven. 
Ondertussen wordt Trees wakker en kunnen we haar de eikels geven.  
Oei, Trees lust ook schoenen. We mogen dus niet te dicht komen!  
Naast Trees in een ander hok loopt een varken rond in de modder. Vies zeg.  
En knorren dat het varken kan. Oei neen, het zijn onze maagjes …  
We zetten de emmers en de kruiwagens op hun plaats en na het wassen van onze 
handen kunnen we eten.  
Na het eten bekijken we nog de kalkoenen, de pauwen, de konijnen en dan mogen 
we eindelijk naar de speeltuin. 
Veel te vlug roept de juf dat het tijd is om naar huis te gaan.  
Jammer, het was zo leuk. Moe maar voldaan komen we aan op school. 
Wat een fijne dag!! 
  
De kleuters van de 2de kleuterklas 
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Bosklassen 2008 

Joepie, we vertrekken op bosklassen. 
Het grote moment was aangebroken. 
Het moment waarop iedereen had gewacht. 
Nadat alle valiezen en koffers ingeladen waren, konden we vertrekken 
naar ‘De Brink’.  
Maar eerst gingen we naar Lier, een bezoekje brengen aan het 
begijnhof en de Zimmertoren.  
Zo, we waren er !  
Wauw wat ziet dat er mooi uit die Zimmertoren. 
Het zag er zo fantastisch mooi uit.  
Toen gingen we verdeeld in groepjes het begijnhof bezoeken.  
Natuurlijk kregen we een blad met vragen. ;-) 
Het was best schattig al die kleine huisjes naast elkaar. 
Na het begijnhof en de Zimmertoren zaten we terug in de bus.  
Op weg naar De Brink, waar we de komende week gingen verblijven. 
Zo, we waren er. 
Amai, dat ziet er goed uit. 
De kamers zagen er ook mooi uit!  
De dagen waren er super! 
Ik denk nog altijd terug aan die heel leuke week. 
We hebben er van alles gedaan zoals: quiz, oriëntatieloop, 
gezelschapsavond en de toeristentoren bezocht. 
Gewoon fantastisch !!!! 

Charlotte Vandenbroucke 5C  
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Toetsen! 
 
Na de bosklassen (een weekje plezier) kwamen de toetsen er aan 
(hard,heel hard werken)! 
Eerst hadden we gewone toetsen, zoals getallenkennis en luisteren. 
Deze waren wel wat moeilijk, in ieder geval moeilijker dan de IDP’s .  
Oh ja, de IDP’s , nog niet over gesproken? 
Wel dan doen we het nu! De IDP’s zijn toetsen die ze in alle scholen 
krijgen als je in het 6de leerjaar zit. Iedereen was gestresst, maar het 
rekenstuk viel nog wel mee! Hier en daar was er wel eens een moeilijk 
vraagstukje bij, maar taal vond iedereen wel veel moeilijker! Na 2 
dagen IDP- toetsen kwamen we weer bij de gewone toetsen! En waren 
we weer met pen en blad met een kaft tussen ons en hard aan het 
werk! 
 

Dikke kussen van 6C !  
 
 
 
 



 11 

11jes11jes11jes11jes    

    

  
 

Els 
juf is 

lief heel lief 
onze juf is super 

lief 
 

noémie 

Eva 
juf is 

lief heel lief 
onze juf is super 

lief 
 

noémie 

poes 
leuke poes 
jij bent leuk 

je krijgt een zoen 
poes 

 
helen 

papa 
je bent 

de leukste papa 
je bent de leukste 

vriend 
 

marthe 

noémie 
je bent 

grappig en leuk 
ik hou van jou 

noémie 
 

victoria 

mus 
gaat weg 

muis mist haar 
daar is mus dan 

mus  
 

august 
papa 

leuke papa 
jij bent mooi 

en kan goed koken 
spaghetti 

 
manon 

hond 
lieve hond 

mooie leuke hond 
ik hou van jou 

altijd 

melda 

mama 
leuke mama 
jij bent lief 

ik hou van jou 
mama 

 
britt 

voetbal 
is leuk 

is heel leuk 
is de leukste sport 

voetbal 
 

maxence 
 

hond 
bruine hond 

schattig en lief 
ik hou van jou 

knuffel 
 

alizee 

blij 
ik lach 

ik ben vrolijk 
want de zon schijnt 

zomer 
 

1B 
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ONZE KLAS-VRIENDENBOEKEN 
 

De kleuters van juf Liesbeth en juf Wendy hebben veel te vertellen over hun 
afgelopen schooljaar. ( 1 KA) 

       
  

         
     Een koe wordt gemolken.                                      Eendjes vissen 
    ( thema: allemaal beestjes)                                   ( thema: water) 

                                                                          
 
Het leukste prentenboek dat de juf ons voorlas was: Teddy’s Kerstmis. 
Dit zei iemand uit onze klas, en de juf vond dat wel heel grappig: 
Iemand had een Mega Mindy pop bij zich. Een andere kleuter zei dat dit Mega 
Wendy was. Ook als hij het liedje van Mega Mindy hoorde zong hij altijd over Mega 
Wendy. 
Aantal stukjes van de moeilijkste puzzel: 20 
De leukste activiteit met de juf: naar tik tak of poppenkast kijken. 
Toen waren we bang: de eerste keer dat het brandalarm af ging.  
We zijn soms verdrietig: als iemand ons pijn doet of een speelgoedje afneemt. 
Dit kunnen we in de 1ste kleuterklas al: onze jas aan doen, knutselen, papier 
scheuren, knippen, vormpjes boetseren, zandvormpjes maken, al een beetje 
tellen, mooie dingen bouwen, puzzels maken,een spelletje op de computer spelen, 
een mooie kralenketting maken,… 
De gezelligste speelwerkplek in onze klas is: de poppenhoek en het 
boekenhoekje. 
De meest populaire speelwerkplek in onze klas: de zandtafel en de computer. 
Het leukste liedje dat we bij de juf leerde was: een liedje over carnaval. 
We gingen dit schooljaar met de bus naar: het toneel. 
We leerden in de klas over vele dingen en dit vonden wij het leukst: 
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De meisjes: carnaval: want zij verkleden zich graag.  
Ze mochten ook over de catwalk stappen. 
De jongens: water: ze vonden het leuk om elkaar nat te maken, om belletjes te 
blazen, om eendjes te vissen,… 
Zo vieren wij de verjaardagen:  de jarige staat de hele dag in de belangstelling. 
Hij mag allerlei spulletjes meebrengen van thuis. Dit wordt in de 
verjaardagskoffer van Jules gestopt. Dit mag hij/zij dan aan iedereen tonen en er 
iets over vertellen. Er wordt voor hem/haar gezongen, een tekening gemaakt, een 
kroon gemaakt, kaarsjes worden uitgeblazen,hij/ zij mag een cadeautje kiezen, er 
wordt cake of taart gegeten,… 
 
Onze vakantiegroet: 
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Vriendenboek klas juf Sandra  

 
Het leukste prentenboek dat de juf ons voorlas was:   
Superleuk Kiekeboe-boek - Deltas  
Dit zei iemand uit onze klas, en de juf vond dat wel heel grappig: 
Spijtig genoeg weet ik dit niet meer… 
Aantal stukjes van de moeilijkste puzzel:  20 stuks 
De leukste activiteit met de juf: 
Toen we zelf regen maakten met een gietertje, en we samen met een vriendje schuilden 
onder onze paraplu. Dit vonden de kleuters echt SUPER! 
Toen waren we bang: Ik denk niet dat de kleuters bang geweest zijn. 
We zijn soms verdrietig als iemand ons pijn doet of ons speelgoedje afpakt, of als mama 
of papa weggaat. 
Dit kunnen we in een 1ste kleuterklas al: 
Zelf onze jas aandoen, zelf onze boekentas dichtdoen. 
De gezelligste speelwerkplek in onze klas is: Ons leeshoekje in het speelhuisje. 
Het leukste liedje dat we bij de juf leerde was: 
Het is niet echt een meezing-liedje maar een doe-liedje: ‘Kriebel, kriebel’  
van de CD van ‘Dag Jules’, waarop de kleuters elkaar mogen kriebelen! 
We gingen dit schooljaar met de bus naar: 
Een toneelvoorstelling in Zellik. De bus alleen al vonden de kleuters een hele belevenis! 
We leerden in de klas over vele dingen en dit vonden wij het leukst: 
De meisjes: dansen op muziek 
De jongens: spelen met de auto’s en in de zandtafel 
 
Onze vakantiegroet:  Veel ontdekken en veel spelen, 
En af en toe ook leren delen. En ook spelen in het zand, 
Dan wordt de vakantie vast REUZE-PLEZANT! 
 
Een fantastische vakantie toegewenst aan iedereen! 
Vanwege juf Sandra en de kleuters van 1 KB. 
Geniet er van!
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Dit is ons vriendje, Pompom uit 
de 2de kleuterklas B. 
Wij hebben dit schooljaar met 
hem veel plezier gehad, liedjes 
gezongen, spelletjes gespeeld, 
voor hem gezorgd, hem 
geknuffeld, … 
 
Pompom, de kleuters van de 2de 
kleuterklas B en juf Ann wensen 
jullie een prettige vakantie toe! 
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De kleuters van 3 KB en juf Katrien hebben veel te vertellen over hun 
afgelopen schooljaar: 
 

 
 
Het leukste prentenboek dat de juf ons voorlas was:    
Onze juf vertelde heel veel leuke verhalen, maar onze favoriete verhalen zijn die 
van “PLOTTER” 
We maakten de allereerste keer kennis met Plotter met Kerstmis, toen hij een 
kerstcadeautje wilde. 
Later in het schooljaar vonden we bij ons maandelijkse bibbezoek ook nog een 
verhaaltje van hem over schoolfeest vieren.  En toen onze juf jarig was, had ze als 
verrassing een verhaaltje van Plotter die ook zijn verjaardag vierde!   
Heb je in de grote vakantie heimwee naar deze Plotterverhalen, dan moet je een 
kijkje nemen in de bib van Meise. Je kan ze terugvinden bij de prentenboeken! 
Dit zei iemand uit onze klas, en de juf vond dat wel heel grappig: 
*Thomas vertelde soms dat hij mocht logeren bij zijn “oude” oma.   
Soms zei hij: nu ga ik naar de” niet zo oude oma” 
 
*Tijdens de projectweek rond water hadden we het over water voor schoon te 
maken. Voor het verdienen van een waterdruppel mochten onze kleuters in alle 
klasjes een schoonmaakkarweitje doen.  Ze genoten er echt van en ook van de 
reacties van de juffen. Ze wilden nog poetsen. Ik zei dat hun opdracht erop zat 
voor die dag. Maar het leukste was hun reactie toen ze voorstelden om bij me thuis 
allemaal te komen poetsen. Geldt dit aanbod nog nu in de vakantie? 
 
*Ze vonden dat ik leuke uitspraken deed zoals: Dag Karel, regent het in onze 
klas? Toen hij binnenkwam in onze klas met zijn kap nog op! 
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Aantal stukjes van de moeilijkste puzzel: 
Een puzzel van 100 stuks is echt wel de moeilijkste in onze klas. 
Dit jaar hadden we een echte puzzelkampioen in onze klas.”Anne-Sophie”  
wekelijks puzzelde ze erop los om alle puzzelrupsjes te verdienen (vijf in een 
verschillende kleur) Ze behaalde alle kleuren en is daarmee de eerste kleuter in de 
derde kleuterklas die dit behaalde.   
Nu puzzelt ze nog steeds ijverig door voor een laatste verrassing. 
Hier op de foto zie je haar met haar lievelingspuzzel 
 
De leukste activiteit met de juf: 
Onze toppers blijven de schoolreis en de tweewekelijkse zwembeurten in het 
zwembad.  Ook superleuk was onze circusvoorstelling voor de jongere kleuters op 
school, ze zijn dan ook trots om dit spektakel nog een laatste keer te mogen 
voorstellen als kleuters aan hun ouders, broers en zusjes op donderdag 19 juni 
2008. 
 
Wat ook enorm in de smaak viel waren onze eigen Olympische spelen in de klas.  
Met echte wedstrijdjes, medailles en een zelfgemaakte tribune! 
 
En het heuse knutselatelier rond het thema ruimtevaart waar ieder zijn eigen 
ruimtetuig uit kosteloos materiaal mocht ontwerpen! 
 
Toen waren we bang: 
We zijn niet zo vaak meer bang in ons derde kleuterklasje hoor.  Alessandra schrok 
wel een keertje toen er op een dag een spin in onze vuilnisbak zat.  Maar twee 
stoere vrienden uit onze klas redden het beestje en zorgden ervoor dat die 
misschien nu nog steeds vrolijk rondkruipt in ons parkje. 
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Verdrietig zijn we wel nog eens vaker: omdat we soms elkaar uitsluiten, 
uitlachen, pijn doen, of gevallen zijn .   
Ook als derde kleuterklassers vinden we zo’n dingen niet zo fijn! 
 
Dit kunnen we in de 3de kleuterklas al: 
We leerden onze naam schrijven, en nu op het einde zelfs al in echte schrijfletters, 
sommigen kunnen zelfs al een beetje lezen!!! 
Wekelijks gaan we ook op zoek naar woordjes die met een bepaalde letter 
beginnen. Victor maakte ook de opmerking: juf we werken ook al veel langer hé 
dan in de tweede kleuterklas!  Dus dat hebben we ook geleerd dit jaar!!!! 
 
De gezelligste speelwerkplek in onze klas is: de timmerhoek! 
 
Het leukste liedje dat we bij de juf leerden was: 
Dat was een moeilijke keuze!  Uiteindelijk werd tot favoriete liedje: ‘Tonton 
Bouki’ gekozen.  Dit is het bekende liedje: “Broeder Jacob” in het creools.   
We leerden dit naar aanleiding van het vastenproject rond “HAÏTI” 
Maar ook het dinolied blijft een echte meezinger! 
 
We gingen dit schooljaar met de bus naar: 
- elke twee weken stapten we op de bus naar het zwembad, plons! 
- we reisden ook een keertje met de bus naar een echt circus 
- een toneelvoorstelling 
- naar ‘Het Vinne’ in Zoutleeuw. Tijdens onze projectweek rond water bezochten 
we dit natuurdomein met een prachtige waterplas.  
We kwamen er zelfs de waterfee tegen! 
- En de laatste bustrip, wat ook de kortste busrit als schoolreis ooit was:  ‘De 
Speelpoint’ in Wolvertem. Hier was het weer de grote spelbreker van ons 
busavontuur! 
 
We leerden in de klas over vele dingen en dit vonden wij het leukst: 
De meisjes: Alles over het Circus 
De jongens: Alles over dinosaurussen 
 
Onze vakantiegroet: 
Onze kapoenen van 3KB wensen jullie van alles toe maar ik vat het even kort 
samen: 
*heel veel zon 
*heel veel ijsjes eten 
*keiveel snoepen en niet ziek worden 
*veel sneeuwpret??? 
*veel spelen en niet vervelen 
 
Als dit geen mooie ingrediënten zijn voor een vakantie!!! 
Aan iedereen een deugddoende vakantie en tot volgend jaar! 
 
De kleuters van 3 KB en Juf Katrien. 
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Onze leuke klasgroep  : 1e leerjaar A                                      
 

 

 
 

Onze juf: Juf An  
Het leukste verhaal dat de juf voorlas: De beestenboel met juf 
Fientje 
Enkele leuke uitstappen die we deden: Piratenzoektocht in het park, 
Planckendael, elke week naar het zwembad gaan,… 
De boeiendste les: Met de agenten en hun wagen, alle lessen 
De sportiefste activiteit: Sportdag 
Het droevigste moment: Toen er een jonge merel tegen ons raam 
vloog en dood lag voor onze klas. 
De moeilijkste les: De toetsen! 
Het tofste spel dat we speelden: Galgje, op de verkeersmat, mini loco 
Ons favoriete klasmoment: Elke maandagmorgen vertellen op de mat. 
Zo vierden wij de verjaardagen: Met een liedje, een kroon, een 
tekening en veel lachende gezichtjes. 
Dit is speciaal aan onze klas: Dat we de allerbeste vrienden zijn. 
Een gek verhaal: Toen we dachten dat Zwarte Piet op het dak liep.  
Maar toen we naar buiten liepen, zagen we dat het meneer Michel was! 
De leukste mop: Toen we naar Planckendael reden vertelde de juf 
door de micro dat we moesten rustig zitten omdat zij aan het stuur van 
de bus zat en zich anders niet goed kon concentreren op de weg.  Wat 
een mop … of misschien toch niet? 
Het leukste lied dat we leerden: Het slokjeslied, papegaai 
Onze vakantiegroet: Een fantastisch leuke vakantie met veel plezier!! 
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Onze leuke klasgroep: 1B 
 

Onze juffen: Eva & Els 
Het leukste boek dat de juf voorlas: Pluk van de Petteflet  
Het grappigste moment van het jaar: Tijdens toets meetkunde kregen we de 
opdracht om een boom boven het kruisje te tekenen. Iedereen was heel 
geconcentreerd aan het werk tot Nicolas heel serieus vroeg: Juf, mag ik daar ook 
appeltjes in tekenen?  
Enkele leuke uitstappen die we deden: Piratentocht door het park op zoek naar 
de schat, Planckendael  
De boeiendste les: Alle lessen waren enorm interessant ☺  
De sportiefste activiteit: Sportdag, ons dansje van de LOLymische spelen 
Het droevigste moment: Hebben we gelukkig nog niet gehad. Wel als we ons klasje 
moeten verlaten om naar het tweede leerjaar te gaan.  
De moeilijkste les: Vraagstukjes oplossen 
Het tofste spel dat we speelden: De bewegingstussendoortjes met Willemientje.  
Ons favoriete klasmoment: Maandagmorgen in de vertelhoek. Dan mogen we 
vertellen wat we in het weekend gedaan hebben.  
Zo vierden wij de verjaardagen: Tekening maken, kroon krijgen, zingen en 
trakteren. De jarige mag die dag op een speciale verjaardagsstoel zitten.  
Dit is speciaal aan onze klas: We hebben de twee leukste juffen van de school. 
Een gek verhaal: Verdwaald in het doolhof.  
De leukste mop: Juf, ik heb pijn aan mijn snavel (navel) 
Wij wonen in een dode straat (doodlopende straat)  
Wie weet er wat een orkaan is? Ik juf… een grote zwarte vis met enorme vleugels.  
Het leukste lied dat we leerden: Het slokjeslied 
Onze vakantiegroet: We wensen iedereen een fijne vakantie toe! Geniet van 
hopelijk veel zonnige dagen, veel speelplezier en tot binnenkort!                                                                                           
Duizend kusjes van 1B  
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Het was leuk in klas 1C !! 
 

 

Lezen, luisteren, voorlezen !  Rekenen en schrijven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knutselen ! 
 
 

   



 22 

Onze leuke klasgroep: 2A-Kampioenen                                      

  

 
 
Onze meester: meester Bruno  
We danken ook: meester Stijn voor de  turn- en zwemlessen, onze zwemmama’s, 
juf Eva & meester Maarten (sport & spel), juf Dany voor de muzikale begeleiding 
bij de eerste communie & hulp bij de klasuitstappen, juf Anne-Marie die mee ging 
naar het Ecohuis en iedereen die ons begeleidde en die we vergeten zijn ... 
Het leukste boek dat de meester voorlas: De grote reis van Polliet Konijn. 
Het leukste moment van het jaar: het schoolfeest 
Enkele leuke uitstappen die we deden: bezoek Ecohuis & ziekenhuis 
De boeiendste lessen: knutselen, zwemmen en schrijven 
De sportiefste activiteit: de sportdag 
Het droevigste moment: toen Jonas ons verliet 
De moeilijkste lessen: luisteren & toetsen 
De tofste spellen die we speelden: Ik zeg & waterspelletjes 
Ons favoriete klasmoment: zingen & verjaardag vieren 
Zo vierden wij de verjaardagen: de jarige zit op de hoge stoel, zet de feestpet 
op, er wordt een foto gemaakt, deze wordt op ons klasblog geplaatst, er wordt 
gezongen, gefeest … de jarige mag een geschenk grabbelen en een spel kiezen dat 
we samen spelen op de speelplaats of in de klas. 
Dit is speciaal aan onze klas: Nestor, onze klasmascotte en onze meester 
Een gek verhaal: Frans zei Frans … & de legende van Manneke Pis, daar hebben  
onze kampioenen enorm moeten om lachen. 
De leukste mop: Bongo op de bus 
Het leukste liedjes die we leerden: Het tweede leerjaarslied, Liefste mama, Papa 
rock & Joepie Jee, wie zingt er met ons mee … 
Onze vakantiekreet: Hop, hop, hop … vakantie aan de top! 
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Onze leuke klasgroep  : 2B                                       

 
 
Juf Ann en Onze meester van turnen: meester Stijn (Hij is heel sportief) 
Het leukste boek dat de juf voorlas:  Eefje Donkerblauw &  Pluk van de Petteflet 
Het grappigste moment van het jaar:  Toen Zwarte Piet onze schoenen had 
verstopt en toen we een mopje mochten vertellen 
Enkele leuke uitstappen die we deden: Sportdag, Walter de waterdruppel en de 
speeltuin, vastenvoettocht en bezoek aan het Jan Portaelsziekenhuis 
De boeiendste les: Alle lessen zijn boeiend maar zeker: Floepje op de computer,  
appelmoes en heksensoep maken, eitjes bakken, maaltafels oefenen 
De sportiefste activiteit: zwemmen als een vis, sport en spel: voetbal met meester 
Maarten, turnen en de sportdag 
Het droevigste moment: Toen Samuel zijn pols gebroken had en hij moest 
geopereerd worden. Toen Gary vertelde dat zijn opa dood is. 
Toen Marie vertelde dat haar lieve oma gestorven is. 
De moeilijkste les: spelling: woorden met lange en korte klinker, de halve kg en 
toepassingen en hoofdrekenen 
Het tofste spel dat we speelden: dierenspel, potteke stamp, muurke sjot en 
verstoppertje 
Ons favoriete klasmoment: tekenen en kleuren, toen we mochten kiezen naast 
wie we zaten (voor elke vakantie), de dag na onze communie mochten we vrij 
spelen in de klas, toen we met de klei werkten 
Zo vierden wij de verjaardagen: 
We zingen voor de jarige, we smullen van het lekkers, we drinken soms … en 
maken een mooie tekening. 
Dit is speciaal aan onze klas: Dat we een leuke, superlieve juf hebben 
We zijn leuke vriendjes van elkaar. De les is altijd tof. 
We hebben een klasbieb. Een leuk raadsel : Wat is groen en skiet? Een skiwi 
Wat is bruin , staat in de woestijn en heeft geen stekels? Een cactus die naar de 
kapper geweest is. Het leukste lied dat we leerden : 7 heksen  
Onze vakantiegroet: Wij wensen jullie een keitoffe vakantie! 
Geniet van de zon, de blauwe lucht en het zwembad! 
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Onze leuke klasgroep: 3A 

 

Onze juf: Lieve Becq en onze L.O.-meester is Maarten. 
Het leukste boek dat de juf voorlas: 
voor de meisjes: Otje en voor de jongens: Watson 
Het grappigste moment van het jaar: Toen Kamiel van zijn stoel viel omdat hij 
altijd maar op twee poten zit te wiebelen en het er eindelijk van kwam.  
Enkele leuke uitstappen die we deden: Paradisio, het ganzenbord in het bolwerk, 
de sportdag, de schoolreis, Tivolipark, de brandweer, vastenvoettocht, het ei van 
oom Trotter. 
De boeiendste les: de brandweerlessen, waterlessen, contract-en hoekenwerk 
De sportiefste activiteit: de sportdag 
Het droevigste moment: toen Nina haar mama is gestorven. 
De moeilijkste les: kloklezen 
Ons favoriete klasmoment: het knutselen en de verjaardagen 
Zo vierden wij de verjaardagen: Je kreeg een verjaardagshoed en je mocht op de 
hoge stoel van de juf gaan zitten. Dan zong iedereen voor jou en staken we 
vuurwerk af. Dan mochten we cake of iets anders uitdelen. Je naam met” hartelijk 
gefeliciteerd” hing de hele dag op het bord.  
Dit is speciaal aan onze klas: We hangen heel goed aan elkaar en zijn een echte 
vriendengroep. Iedereen speelt met elkaar. Dat is echt tof! We lachen ook veel 
samen.  
Een gek verhaal: geen gek verhaal maar we zijn wel te vinden voor de grapjes van 
Jens.  
De leukste mop: Er kwamen twee vlooien uit de bioscoop. Zegt de ene tegen de 
andere: gaan we te voet of nemen we de hond? Hahaha! 
Het leukste lied dat we leerden: Tetoteto…, het slokjeslied en het lekker-frislied  
Onze vakantiegroet:  
Een heel leuke, warme, zonnige vakantie met veel plezier en tot volgend jaar.   
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Onze leuke klasgroep  : 3B         
 

 
 
Onze juf: Juf Martine 
Het leukste boek dat de juf voorlas: Pluk van de Petteflet 
Het grappigste moment van het jaar: Ons verkleden voor Carnaval 
Enkele leuke uitstappen die we deden: de brandweerkazerne, 
sportdag, bolwerk, fietsparcours, afval 
De boeiendste les: de eerste Franse les 
De sportiefste activiteit: de sportdag 
De moeilijkste les: metend rekenen 
Het tofste spel dat we speelden: detectivespel en tangram bij 
hoekenwerk 
Ons favoriete klasmoment: Frans 
Zo vierden wij de verjaardagen: zingen, krijgen we een kaartje en 
mogen we iets kiezen uit de prullendoos 
Dit is speciaal aan onze klas: een hoge klas, we hebben een tv, video 
en DVD-speler 
Het leukste lied dat we leerden: Wij zijn bij de brandweer 
Onze vakantiegroet: Een prettige, grandioze vakantie voor iedereen! 
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Onze leuke klasgroep : Jiehaaa… Hier is 4A !                                      
 

 
 
Onze juf: Kaat Heyvaert 
Het leukste boek dat de juf voorlas:  
“Het ei van oom Trotter” van Marc De Bel. 
Het grappigste moment van het jaar: badkuipenrace op de sportdag. 
Leuke momenten: onze verjaardagen vieren (ook die van de juf),  
de film Mulan, project Senegal, … 
Enkele leuke uitstappen die we deden: de toneelvoorstellingen van “Oom 
Trotter” en “de apotheker heeft liefdesverdriet”. 
De boeiendste les: “ooggetuigen” op dvd.  
De sportiefste activiteit: turnles, de fietstocht in de verkeersweek. 
Het droevigste moment: het overlijden van Nicks mama. 
De moeilijkste les: Wat is moeilijk…? 
Het tofste spel dat we speelden: in ’t bosje spelen. 
Ons favoriete klasmoment: de sumo-geisha-mix en het bijhorende applaus; het 
einde van de toetsen. 
Zo vierden wij de verjaardagen: een liedje ( in alle talen), iets lekkers, boeken 
voor de klas, cadeautje. 
Dit is speciaal aan onze klas: soms een echte mierenhoop (vindt de juf!) 
De leukste mop: “Er zit iets op je voorhoofd.” 
Het leukste lied dat we leerden: het slokjeslied. 
Onze vakantiegroet: Een blije groet doet iedereen goed ! 
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Onze leuke klasgroep: 4B  

 
 
't Schooljaar zit er weer eens op. 
De kinderen van 4B staan aan de top! 
Céline is een heel lief kind. 
Arne loopt graag in de wind. 
Stephanie die is heel snel. 
Nina hoort altijd de bel. 
Jana houdt van vertellen. 
Sophie kan heel goed spellen. 
Axel doet heel hard zijn best. 
Tim draagt bijna nooit zijn vest. 
Yana let altijd goed op. 
Nathan vertelt graag een mop. 
Keven heeft een heel goed hart. 
Zacharia staat graag aan de start. 
Karen kan heel goed rekenen. 
Dorine is een kei in tekenen. 
Julie maakt graag veel plezier. 
Lenka houdt van elk dier. 
Thomas is een rekenwonder. 
Elk kind van 4B is zo bijzonder! 
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Onze leuke klasgroep: 4C   
 

 
 
Onze meester: Meester Stef 
Het leukste boek dat de meester voorlas: 7 Dagen Zaterdag (Paul Maar) 
Het grappigste moment van het jaar: Toen Anton zijn neus snoot en dat heel lang 
duurde; de toneeltjes in het Frans. 
Enkele leuke uitstappen die we deden: Provinciehuis Leuven, 
waterzuiveringsstation, de sportdag, Het Laatste Nieuws, de fietstocht en het 
fietsparcours, De Muze. 
De boeiendste les: Wero, wiskunde, Frans, de les over afvalverwerking, knutselen 
en tekenen. 
De sportiefste activiteit: de sportdag en de fietstochten. 
Het droevigste moment: Toen de meester ziek was; toen mijn stoel was afgepakt 
omdat ik steeds zat te wiebelen; toen in 1 week tijd zoveel familieleden en ook 
huisdieren stierven; als er ruzie was; als ik een slechte toets had;… 
De moeilijkste les: Toepassingen 
Het tofste spel dat we speelden: Voetbal; levend of dood; namen raden; twee is 
te weinig drie is te veel; … 
Ons favoriete klasmoment: Elke dag! 
Zo vierden wij de verjaardagen: Met een grote kroon, liedjes en meestal taart. 
Dit is speciaal aan onze klas: We hebben een goede band; er is weinig ruzie; we 
begrijpen elkaar; de jongens en de meisjes spelen vaak samen;… 
Een gek verhaal: Het boek ‘7 Dagen Zaterdag’ van Paul Maar. 
Het leukste lied dat we leerden: Het vierde leerjaarslied door meester Bruno 
geschreven. 
Onze vakantiegroet: Aan de zesdeklassers: doe het goed in het secundair en aan 
de rest een toffe vakantie en tot nog een keer! 
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Onze leuke klasgroep : 5de leerjaar A 
 

 
 
Onze leerkrachten : juf Ingrid (klasjuf), meester Stijn (turn-en zwemleraar), 
meester Maarten en juf Eva (leerkrachten sport en spel) 
Het leukste boek dat de juf voorlas : Groene mist van Dirk Bracke 
Het grappigste moment van het jaar :  toen Lotte op spectaculaire wijze tegen 
het bord botste. 
Enkele leuke uitstappen die we deden : de Toeristentoren bezoeken toen we op 
bosklassen waren in Herentals . 
De boeiendste les : knutselen voor moeder- en vaderdag en het maken van 
vriendschapsbandjes. 
De sportiefste activiteit : de doe-aan-sport-beurs in Leuven 
Het droevigste moment : juf Laurence (stagiaire) verliet ons na vijf weken stage.  
Snik ! 
De moeilijkste les : meten en metend rekenen, vooral de oppervlakteberekening. 
Het tofste spel dat we speelden : de gekke 5 minuten 
Ons favoriete klasmoment : de vrijdagen die de vakanties voorafgingen. 
Zo vierden wij de verjaardagen : de klas op stelten zetten, d.w.z.  een originele 
verjaardagswens + een passend gebaar voor de jarige (kusje, schouderklopje, enz.) 
Dit is speciaal aan onze klas : wij zijn de trotse bezitters van een avocado-plant 
(dank u, juf Dany) en wij spelen heel graag met de hele groep samen. Dit laatste 
lukte niet altijd. 
Een gek verhaal : Kennen jullie Duupje?  Dat is me er eentje!  Je verneemt er 
meer over in 5A. 
De leukste mop : Waarom neemt een dom blondje een ladder mee naar de winkel?  
Om aan de hoge prijzen te kunnen. 
Het leukste lied dat we leerden : Kwatch 
Onze vakantiegroet :  Wij wensen iedereen een keifijne vakantie toe met hopelijk 
veel zon en plezier !  Tot volgend schooljaar !  Doei! 
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Het zonnetje van 5B 

  

 
 
Onze juf: juf Joke 
Het leukste boek dat de juf voorlas: De gruwelrijmen van Roald Dahl 
De leukste uitstap die we deden: bosklassen 
De boeiendste les: knutselen 
De sportiefste activiteit: sport en spel 
De moeilijkste les: WERO 
Het tofste spel dat we speelden: baseball 
Ons favoriete klasmoment: vrijdagnamiddag 
Zo vierden wij de verjaardagen: taart of cake, zingen, vuurwerk 
Dit is speciaal aan onze klas: We zijn als 1 groep al 5 jaar samen! 
Een gek verhaal: Roodkapje van Roald Dahl 
De leukste mop: over koning Albert (die van 5B willen hem je wel eens 
vertellen) 
Het leukste lied dat we leerden: Au Champs- Elysées 
Onze vakantiegroet: Wij wensen iedereen zonnig weer en tot de 
volgende keer! Wij zijn nu klaar. Tot volgend jaar! 
 
 



 31 

Onze leuke klasgroep:  “HEROES VAN 6A”  
(lees ook de superhelden) 

Leuk .... leuker ..... het Leukst! 

Een greep uit onze top-momenten:  

De gezellige receptie bij het begin van het schooljaar. We brouwden een 
heerlijke cocktail en smulden van onze zelfgemaakte toastjes! 
Het bezoek met de klas aan het waterzuiveringstation in 
Grimbergen. Ongelofelijk hoe men van het vieze afvalwater, 
weer gezuiverd water kan maken. 
Met de klas naar de beroepenbeurs in Brussel. Hier zagen we 
welke studierichtingen er bestaan waar je vanaf je 14 jaar een 
beroep kan aanleren. Dit bezoek was heel leuk en bovenal heel lekker! Na de 
middag ontdekten we in de stad plaatsen waar voorheen ambachten werden 
uitgeoefend. Vandaag vindt de goede speurder hier zeker nog mooie 
aanwijzingen van terug!  
Wiskunde: al doende leren we...  
Op een speelse manier leren hoe je een omtrek of oppervlakte van een cirkel 
kunt berekenen… De formule zit voor altijd in ons geheugen …  

Het uitstallen van ons land op een ‘supercoole’ landenbeurs. De informatie over de 
landen boeide ons wel maar…Voor de kleuters waren de aangeboden hapjes veel 
boeiender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nabouwen van de 6 wereldwonderen. Elk mocht met zijn partner(s)een bepaald 
wereldwonder nabouwen. Vb. De piramides van Egypte , Het Colosseum, het 
Christusbeeld. 
[Zie website school, voor een prachtig filmpje! Gemaakt door Billy Vandendooren] 



 32 

Onze Juf: De Mega Kimmie. 

Het leukste boek dat de juf voorlas: In de 
godsdienstles vertelden verhalen ons zoveel 
over het leven … Soms raakte een verhaal 
ons zo diep dat we er kippenvel van kregen!  

Het grappigste moment van het jaar: Niels 
moest eens een gedichtje voordragen. De tekst luidt 
:”Het jongentje kreeg geen kat en hij zei tegen zijn 
ouders :”Als ik geen kat krijg, dan neem ik snoepjes 
aan, en ga ik met kinderlokkers mee!” Niels maakte 
er liever dit van : “Dan neem ik snoepjes aan en ga ik 
met kinderlokkers naar BED!” [ Oeps! Foutje �] Heel 

de klas lag na deze uitspraak in een deuk! ☺ 

Enkele leuke uitstappen 
die we deden: het beleven 
van bosklassen. 

De boeiendste les: de rode 
kaakjes tijdens de les 
seksuele opvoeding 

De sportiefste activiteit: 67 
km op de fiets, wat een 
prestatie! Stoeien op de  
sportbeurs Leuven, sport & 
spel beleven op dat vrije 
uur! 

Het droevigste 
moment: Het 
vertrek van Evelyne 

De moeilijkste les: Tekenles waarin je een gezicht moest invullen met heeeeel 
veeeeel stipjes. Het resultaat was echter verbluffend! 

Het tofste spel dat we speelden: Het uitwerken van leuke spelletjes op de 
speelplaats (twister op de grond, ganzenbord met Disney-figuren, 

doolhof) 
Dit is speciaal aan onze klas: We hebben een leuke klasgroep, 
een goeie sfeer en hebben een onvoorstelbare samenwerking!  

Een gek verhaal: Op bosklassen hadden we elk een letter van onze 
school op onze buik moeten schrijven. Toen we op de grond lagen, 
om te fotograferen, stond de juf klaar met een emmer water, en die 

gooide ze natuurlijk over ons: we waren kletsnat! 
De leukste blooper: Arthur zijn ventilatieprobleem!(Windjes laten) 
Het leukste lied dat we leerden: Samenzang met de drie klassen De 
“luidruchtige” momenten. I like the flowers, i like the …  
Onze vakantiegroet: ☺ Veel succes in het middelbaar, en we blijven 

contact houden!! Gemaakt door de 5-ict mannen(?) van 6A: 
Arthur, Billy, Camille, Olivia en Evy 
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 Onze leuke klasgroep  : Het zesde leerjaar B   

 
 
Onze juf: juf Sonia 
Onze turn- en zwemmeesters : meester Maarten en meester Stijn 
Het leukste boek dat de juf voorlas : ‘En de groeten van groep acht’. Dit boek 
schetst de avonturen van een groep twaalfjarigen die met hun oude meester op 
openluchtklassen gaan naar de Waddeneilanden. Veel emoties, spanning en humor 
op niveau van ’t zesde leerjaar. 
Het grappigste moment van het jaar : Vooral de toneeltjes die we in de klas 
deden waren vaak hilarisch. We lachten ons ook krom met uitspraken van 
klasgenoten of het dramatalent van de juf. 
Enkele leuke uitstappen die we deden: Boekenbeurs, vakantiesalon,  Doe – aan – 
sport – beurs, Bezoek aan de stad Brussel, Aquafin. 
De boeiendste les: seksuele voorlichting! 
De sportiefste activiteit: We fietsten naar Boom en terug: 60 km, weliswaar met 
de fiets en de nodige druivensuikers. 
Het droevigste moment: Tijdens de bosklassen bouwden we samen aan een groot 
kamp. Toen we merkten dat het afgebroken was, hadden we het heel moeilijk, 
maar we gaven niet op en bouwden een nieuw kamp. 
De moeilijkste les : Soortelijk gewicht berekenen en de passé composé.... amai, 
amai, amai... 
Het tofste spel dat we speelden: ‘Een tegen allen’ op bosklassen. 
Ons favoriete klasmoment: De bewegingstussendoortjes – even stoppen met 
werken en ontspannen. 
Dit is speciaal aan onze klas : Wij zijn altijd enthousiast! 
Toen toonden we ons talent: tijdens het schoolfeest als FC de Kampioenen. 
Onze vakantiegroet: ’t Gaat jullie goed! 
PRETTIGE VAKANTIE ! 
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Raadseltjes van 5C 
  
  
Wat is blauw en geeft licht? 
                                                                lichtblauw 
  
Welke broek kan roesten? 
                                                                spijkerbroek 
  
Wat is groen en vliegt in de kerk? 
                                                                een heilig boontje 
  
Wat is groen en kan skiën? 
                                                                een skiwi 
  
Een man gaat naar zijn werk en stapt in de lift. 
Hij gaat naar de 50ste verdieping, daar stapt hij uit 
en gaat 10 verdiepingen naar beneden met de trap. 
Waarom doet hij dat? 
                                                                Hij kan niet bij het knopje. 
  
Er zijn 2 gifslangen, vraagt de één aan de ander: 
"Zijn onze beten giftig?" 
"Ja, hoezo?", vraagt de ander. 
"Ai, ai, ik heb in mijn tong gebeten 

Daan  
 
 

Kleur de woorden S B P A A R S Z 

paars roos  O G R I J S O W 

geel groen O R A N J E G A 

oranje bruin R O O D R B E R 

rood  blauw S E V I O L E T 

indigo grijs K N L G s A L A 

wit zwart S S E O N U ! ! 

violet ros B R U I N W I T 

          

Welk woord vind je met de overgebleven letters? 
Sephora en Nona, 
5C.         
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REBUSSEN                                          5C 

 

 
Eva Luna 

 

Marjolein 
Veel groetjes en plezier vanwege 5C ! 
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Welkom lief kind 
 
04/03/2008 : Mateo, broertje van Elodie Derie (3A) en Camille Derie (1A) 
  : Tia, zusje van Jonathan Tollenaire (3A) 
09/06/2008 : Joren, zoontje van juffrouw Annemie (5C) en Bart 
 
Wij staan stil naast hun verdriet: 
 
De mama van Nick Van Campenhout  (4A) overleed op 5 april 2008 
 
 
Wij bieden de families onze oprechte en Christelijke deelneming aan. 
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Beste SMS-lezer, 
 
 
 
Graag laat ik met de kinderen de blik nog eens over het schooljaar 2007-2008 dwalen.  
 
“Waaraan doet het  voorbije schooljaar jullie zo allemaal denken?”  
 
Bosklassen, anti-pestweek, kinderfeest, nieuwjaarsconcert, kerstkaarten, rolschaatsen in de 
turnles, uitstapjes, juffen die soms boos moesten worden, een jongen die van zijn stoel viel,  veel 
nieuwe dingen leren,  verkeersweek, knutselen, stage-juffen, waterweek, laptops gebruiken, 
spelletjes in de klas, turnen, zwemmen, spelen in het bosje, …. 
 
Ze vertellen het met een zekere ernst en zonder  duidelijke rangorde. Van hun gezicht kan ik 
afleiden dat ze tevreden terugkijken op de voorbije maanden. En dat ze zich ‘goed in hun vel’ 
voelen. Nu kijken ze volop uit naar een vakantie zonder school, maar in september zullen ze met 
veel plezier terug aan een nieuw schooljaar beginnen. 
 
Het doet deugd te zien dat kinderen zich op onze school gelukkig kunnen voelen.  
 
Het doet deugd te zien dat om en rond de school een heleboel mensen zich van harte inzetten om 
dit dag in dag uit te kunnen realiseren. Zonder engagement kan je dit niet bereiken: je hebt 
mensen nodig die samen meer doen dan het strikte minimum. Mensen die – belangeloos - toch nog 
even tijd maken – ook al hebben ze er geen teveel. Mensen die willen investeren in kleine mensen 
om ze te laten openbloeien tot grote mensen… 
 
Graag wil ik iedereen danken die dit jaar heeft bijgedragen tot het gehele schoolgebeuren : de 
leerlingen zélf natuurlijk – bruisend en lerend, maar zeker ook de leerkrachten, directie, 
schoolbestuur, schoolraad, pedagogische raad, de ouderraad en zijn werkgroepen, de vele helpende 
handen in het dagelijkse schoolleven, maar zeker niet te vergeten ook alle ouders die de school hun 
bijzonderste schatten toevertrouwen.  
 
Te vaak wordt vergeten hoe belangrijk de school is : niet alleen in het opvoedingstraject voor onze 
kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats en als sociaal knooppunt in onze maatschappij. Kinderen 
en ouders kunnen hier aanknopingspunten vinden tot waarden en vriendschappen die in ons jachtige 
leven vaak wat zoek dreigen te raken. 
 
Ik hoop van harte dat de Sinte Maarten School voor ons allen ook volgend schooljaar een boeiend en 
leuk verhaal kan brengen.  
 
Voor de leerlingen die vanuit het zesde leerjaar de grote stap zetten naar een nieuwe school :  
“Vale !” – het ga jullie goed en we wensen jullie een gelukkig leven en succesrijke studies toe ! 
 
Maar nu in elk geval aan iedereen een deugddoende en schitterende zomervakantie gewenst :  
geniet met volle teugen en tot volgend schooljaar ! 
 
 
 
Gunther April, 
Voorzitter Ouderraad 
 
 
 
Noot: 
 
Ben je er ook graag eens bij als we ‘vergaderen’, ‘werkgroepen’, ‘organiseren’ of ‘feesten’ ? Altijd 
welkom ! 
Geef gerust een seintje via de boekentas (t.a.v. de Ouderraad), of de website.  
Tot dan !! 
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Voorlopige schoolkalender  2008-2009: 
 
 
 

01/09 hervatting nieuwe schooljaar 
17/09  Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13 uur. 
24/09 Scholenveldloop in de namiddag op de Nekker. (onder voorbehoud) 
15/10 Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13 uur. 
18/10 SINTE-MAARTENFEEST 
21/10 Schoolfotograaf ( klasfoto, pasfoto’s voor de leerlingen van het 6de leerjaar) 
24/10 Rapport 
27/10 Begin van de herfstvakantie 
 
03/11 Instap nieuwe kleuters 
10/11 Vrije dag 
11/11 Vrijaf: Wapenstilstand 
26/11 Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13 uur. 
05/12 Sinterklaasfeest 
17/12 Rapport en oudercontact  
22/12 Begin van de kerstvakantie 
 
1/01 Instap nieuwe kleuters 
10/01 Sterzingen 
14/01 Damiaanfilm voor het 4de,5de en 6de leerjaar 
31/01 SCHOOLRESTAURANT 
01/02 SCHOOLRESTAURANT 
06/02 Vrije dag 
20/02 Carnavalstoet 
23/02 Begin van de krokusvakantie 
 
02/03 Instap nieuwe kleuters 
23/03 Openluchtklassen voor het 5de leerjaar tot en met 25/03 in Ter Helme te 
Oostduinkerke 
25/03 Openluchtklassen voor het 6de leerjaar tot en met 27/03 in Ter Helme te 
Oostduinkerke 
01/04 Rapport en oudercontact 
06/04 Begin van de paasvakantie 
 
20/04 Instap nieuwe kleuters 
01/05 Vrije dag: Dag van de arbeid 
10/05 Plechtige geloofsbelijdenis voor de leerlingen van het 6de leerjaar 
11/05 Begin van de verkeersweek 
17/05 Eerste communie voor de leerlingen van het tweede leerjaar 
21/05 Vrijaf: O.-L.-H. Hemelvaart 
22/05 Vrijaf 
25/05 Instap nieuwe kleuters 
31/05 Pinksteren 
01/06 Vrijaf: Pinkstermaandag 
27/06 Kinderfeest 
29/06 Rapport en afscheidsreceptie voor de leerlingen van het 6de leerjaar. 
30/06 Laatste schooldag: waarschijnlijk tot 12.05. Er is opvang tot 13 uur. 
01/07 Begin van de zomervakantie 
 


