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KOBA ZuidkANT vzw – Heiligstraat 6 – 2620 Hemiksem 



 
Hallo Iedereen!   

 
 
We schrijven dit voorwoord thuis, achter gesloten deuren. Het voelt aan alsof we middenin 
de geschiedenis leven: over deze periode zullen boeken geschreven worden. Hopelijk is 
iedereen nog gezond en valt de quarantaine niet te zwaar.  
 
Onze kinderen kunnen de dagen gelukkig nog vullen met de online opdrachten van school, af 
en toe een fietstocht of wandeling, gezelschapsspelletjes en -tja, nood breekt wet- misschien 
iets meer schermtijd dan wenselijk.  
 
Het tweede trimester op de Zonnekesschool werd abrupt afgebroken: culturele uitstappen 
werden geannuleerd, fietstochtjes afgelast, oudercontacten uitgesteld. Nu zitten we thuis, 
nog zeker tot na de Paasvakantie.  
Toch gebeurde er wel het één en ander de voorbije maanden. Met de vernieuwde redactie 
brachten we een bezoekje aan de school en gingen we onszelf voorstellen in alle klassen in 
de Lindelei. Er staat nu een brievenbus in de bibliotheek op school, waar alle leerlingen een 
brief of tekening kunnen posten naar de Wistje-redactie. Jammer genoeg hebben de 
leerlingen niet veel tijd gehad om hun creatieve kunsten te tonen, nauwelijks enkele dagen 
later liep de school leeg. Toch kregen we een paar leuke tekeningen toegestuurd die we in 
deze Wistje zullen tonen. 
 
Onze kinderen missen hun vriendjes verschrikkelijk, dus we hopen dat we elkaar snel weer 
zien in levenden lijve: gezond en wel.  
 
Hou je taai,  
 
De redactie van Wistje 
(Veerle, Inge, Ellen, Evelien)  
 



 

Woordje van de Ouderraad 

     

GOEDE GEZONDHEID IEDEREEN! 

Normaal gezien zou ik jullie allen een vrolijk Pasen wensen. 

Maar de aanhoudende corona-pandemie zorgt ervoor dat 

we momenteel niet echt met Pasen bezig zijn, maar vooral 

proberen om allemaal gezond te blijven en de verspreiding 

van het virus te beperken. Zo zijn uit veiligheidsoverweging 

alle lessen opgeschort en wordt aan iedereen gevraagd om 

zo weinig mogelijk buiten te komen. Laat ons hopen dat 

iedereen veilig en wel is en dat we snel terug het normale 

leven kunnen aanvatten.  

Net voor het sociale leven stilviel konden we nog net onze 

brunch laten doorgaan. Met 300 eters was het weer enorm 

gezellig op de binnenkoer en konden we er een leuke dag 

van maken.  

Wat het laatste trimester ons brengt is momenteel nog 

koffiedik kijken, we hopen dat na de paasvakantie de 

school terug kan aanvangen en dat onze 4de, 5de en 6de jaars op expeditie- of bosklassen 

kunnen vertrekken. Maar zoals steeds gaat veiligheid van de kinderen voor, en we verwachten 

dat de school hier dan ook tijdig de juiste beslissingen zal nemen.  

En dan zijn we weeral bijna aan het einde van het schooljaar en hopen we jullie allen op de 

zomerfeesten te zien! Kom zeker langs het frietkraam waar wij als ouderraad voor lekkere 

frietjes en snacks zullen zorgen! 

De volgende vergaderingen van de ouderraad gaan (onder voorbehoud) door op 

Dinsdag 21 april & Donderdag 4 juni 

Heb je een vraag, opmerking, of gewoon zin om de vergadering te volgen, kom gerust af!  

Of spreek ons aan als je ergens mee zit, dan bekijken we hoe we kunnen helpen. 

Een fijne vakantie en tot snel! 

Tom Germijns,  

voorzitter ouderraad.   



Dag in de klas    

 

 ‘Wetenschap op stap’ is een project uit het 6e leerjaar met als doel het 

beroep van wetenschapper te promoten bij de leerlingen door een 

echte wetenschapper te ontvangen in de klas.   

In 6C is professor Ludo Diels langs geweest. Hij is gespecialiseerd in het 

milieu en heeft de leerlingen heel wat bijgebracht over de klimaatproblemen, maar ook 

samen met hen nagedacht over oplossingen.  Eén van de mogelijke oplossingen is het gebruik 

van bioplastics.   

De leerlingen zijn zelf aan de slag gegaan zoals in een echt labo en hebben zelf 

bioplastics gemaakt.  Dit verliep niet allemaal van een leien dakje, met verbrande 

plastic als resultaat.  Op het einde van de dag heeft iedereen wel begrepen dat 

we zorg moeten dragen en je steeds moet blijven inzetten voor de aarde! 

 

 

 

“We zijn heel wat te weten gekomen over plastics: plastic bevat 

stoffen die lijken op mannelijke hormonen, en vooral ijsberen 

hebben hier last van.” 

 

 

 

 

Paniekmoment: “Hemiksem zal onder de zee liggen op het einde van deze 

eeuw als de zeespiegel blijft stijgen.” 

Quote van de dag: “We kunnen koken op scheten van koeien” 

Weetje: “Blauwe M&M’s zijn gezonder.” 

Onze tip:    Zet je in voor de aarde !  



Feest op school: KARNAVAL! 
 
Met de redactie namen we een blik achter de schermen, terwijl alle kinderen zich hadden 
uitgedost in de mooiste outfits. We zagen veel superhelden, wilde dieren, circusartiesten, 
pretty in pink meisjes, coole emoji’s en zelfs helden in uniform. Geniet met ons mee! 
 
 
 
 
 



Mijn Verhaal       

 “Als juf of meester moet je sterk in je 
schoenen staan” 
 
Saskia Meskens (43) was tot voor kort kleuterleidster in onze 
Zonnekesschool, maar is nu de nieuwe beleidsondersteuner. Ze 
vervangt daarmee Evelyne Misselyn, die directrice werd in een 
andere school. Wij vonden het tijd voor een portret en spraken 
Saskia nét voordat de coronacrisis uitbrak. 
 
“De mens achter de Saskia Meskens die jullie van school kennen? 
Die heeft wel al een paar serieuze klappen gekregen in haar leven. 
Vijf jaar geleden ben ik bijvoorbeeld gescheiden. Dat was een 
moeilijke periode, zeker omdat mijn moeder toen ook zwaar ziek 
is geworden. Ik vond het verschrikkelijk om haar dag na dag achteruit te zien gaan. Na twee 
jaar is ze uiteindelijk overleden. Mijn zus en ik hebben gelukkig afscheid kunnen nemen. Ze 
heeft nog brieven geschreven voor alle kleinkinderen, ze gaan die krijgen zodra ze achttien 
worden. Het is wel hartverscheurend dat mijn vader nu alleen is.” 
 
“Ik zie nu ook hoe ik op mijn moeder lijk. We waren niet zo close dat we elk weekend gingen 
shoppen, we hadden allebei ons eigen leven. Maar ik wist dat ik altijd op haar kon rekenen. 
Ze had me vrij snel nadat ik zelf moeder werd duidelijk gemaakt dat ze niet elke dag ging 
babysitten, maar als ik écht in de problemen zat met opvang, stond ze er. Ze wist hoe ze 
grenzen moest stellen en ik denk dat ik dat van haar heb overgenomen. Wat ik ook nooit zal 
vergeten, is dat ze me op het hart drukte om altijd te blijven werken. Als huisvrouw had ze 
vaak het gevoel dat ze ondanks haar grote inzet voor het gezin, niet echt iets betekende voor 
de maatschappij. Soms zeg ik iets tegen mijn kinderen en dan hoor ik haar stem. Zo leeft ze 
verder in mij.” 
 
“De band met mijn zus is ook uitzonderlijk goed. Zij heeft een zeer moeilijke bevalling gehad 
met een spoedkeizersnede. In het ziekenhuis kreeg ze daar bovenop nog een hersenbloeding. 
Ze was er zo erg aan toe, dat ik de eerste weken voor de baby heb gezorgd. Het is mijn 
metekind, waar ik nu natuurlijk een hele goede connectie mee heb. Ik voel me instinctief nog 
altijd verantwoordelijk voor haar. Onze moeder was toen al gestorven, dus het was logisch 
dat ik zo veel mogelijk insprong. Mijn zus heeft bij thuiskomst alles opnieuw moeten leren, 
zelfs praten. Alle woorden waren weg. Dan keek ze naar de erwten in haar bord en zei: ‘Hoe 
heten die groene bolletjes nu weer?’ Dat is nu gelukkig allemaal weer in orde. 
 
“Als lerares heb ik me altijd gefocust op het zelfstandig maken van de kinderen. Als er een 
probleem was, hielden we een kringgesprek: hoe gaan we dat hier oplossen? Met ouder 
worden, ga je wel anders lesgeven. Je krijgt meer ervaring. Op den duur heb ik ook beseft hoe 
enorm belangrijk het is om kinderen positief te bevestigen. Bijvoorbeeld: ’s ochtends moeten 
de kinderen in de rij gaan staan. Meestal begin je dan automatisch te roepen op de kindjes 
die nog aan het spelen zijn en niet goed luisteren. Maar je kunt ook het kindje aanspreken dat 



wél flink in de rij staat: “Amai, jij staat goed zeg.” Het effect is dat alle andere kinderen ook 
complimenten willen krijgen en zonder morren eveneens in de rij gaan staan.” 
 
“Vandaag woon ik samen met mijn nieuwe vriend en hebben we een nieuw samengesteld 
gezin. Ook hier zijn er natuurlijk uitdagingen. Daardoor heb ik op school meer oog gekregen 
voor kinderen in dezelfde situatie. Ik vermoed dat vandaag zelfs de helft van de kinderen 
gescheiden ouders heeft. Ze gaan door een rouwproces. De jongste kleuters kunnen nog niet 
verwoorden wat ze voelen en daarom hebben we op school veel boeken en prentenboeken 
waarin dit thema aan bod komt. Het is een probleem van deze tijd waar we echt goed 
rekening mee moeten houden. In de lagere school zijn er veel kinderen die aangeven dat ze 
een gesprekje willen hebben met hun meester, juf of zorgjuf. Zo’n babbeltje tijdens de 
middagpauze kan deugd doen en wordt zelfs aangemoedigd.” 
 
“Als juf of meester moet je wel sterk in je schoenen staan. Ik geef nu twintig jaar les en de 
uitdagingen worden elk jaar groter. De maatschappij verandert voortdurend, iedereen wordt 
mondiger en daardoor is de job een stuk veeleisender. Maar we hebben geluk met onze 
directeur: hij is een enorme steun voor zijn ploeg. Ik vind het fantastisch dat ik nu deze nieuwe 
functie heb. Als zijn rechterhand coördineer ik de kleuterschool en volg ik de stagiaires op. Op 
die manier speel ik een nieuwe rol, die me ongelooflijk goed ligt.” 
 
 
 
 
  



Postbus  

Aan deze nieuwe rubriek werken de leerlingen zelf mee.  Volgende leerlingen hebben al een 

creatief werkje in onze groene postbus gestoken. Wil je zelf ook eens met een tekening, 

cartoon, mopje… in de schoolkrant komen, steek dit dan (zodra jullie weer naar school 

kunnen) in onze groene Postbus aan de schoolbib. Vergeet zeker jullie naam en klas niet te 

vermelden! 

 

 

Wannes 2B 

 

Wannes en Inaya 2B      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lena 5B 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jasper 5B 

 

Een dikke ” Dankuwel!” aan al deze leerlingen! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn Lien en Elien uit 6c en wij hebben met het 4de 5de en 6de leerjaar brieven 
geschreven voor Amnesty International. 

We hebben in totaal 60 brieven geschreven! 
Deze zijn geschreven door 58 kinderen! 

Hier is wat meer uitleg over Amnesty International: 
Amnesty international zet zich in voor mensen die bedreigd,onderdrukt of vervolgd worden. 

Ze proberen de mensen te helpen die weinig of geen mensenrechten hebben. 
Ze doen acties tegen discriminatie, marteling en de doodstraf. 

We hebben van onze meester gehoord dat sommige ouders ongerust waren dat hun 
kinderen een misdadiger zouden vrij laten. 

Dit is niet de bedoeling, hiermee helpen we wel degelijk goede mensen, 
bv: Sara en Sean ze riskeren een celstraf omdat ze mensen redden op zee.  

Nasu hij komt op voor mensen die in een klap hun huis verliezen  
Marinel ze strijd voor hulp na de verwoestende tyfoon.  

Jianne ze willen opgroeien zonder de gevaren van kwikvergiftiging   
Dit zijn er maar een paar er zijn er nog vele meer. 

Dit kan je ook zelf thuis doen als je dit wil we zullen de link van de website onderaan de tekst 
zetten. 

Je kan ook gewoon hier wat meer informatie op zoeken. 
Deze twee kan je vinden op de eerste link. 

Je kan ook iets kopen van Amnesty International. 
Dit kan je doen op de 2de link. 

Hartelijk dank om ons artikel te lezen en hopelijk komt hier nog iets uit!!!! 
Dag, 

 
Lien en ELien 

 

 
 

Dit zijn de twee links: 
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties 

https://webshop.amnesty.nl/nieuw 
 

https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties
https://webshop.amnesty.nl/nieuw


Mijn Verhaal 
Meneer André gaat met pensioen! 

Vele ouders zullen zich misschien afvragen, wie is 

meneer André?  Maar de kinderen kennen hem wel. 

Meneer André gaat na deze maand op pensioen, 

daarom willen we hem nog even aan jullie voorstellen, 

vooraleer hij afscheid neemt van onze school. We 

hadden met hem volgend leuk gesprek. 

Meneer André, vele ouders zullen u niet 
kennen, kan u daarom even schetsen wat uw 
functie is binnen de Zonnekesschool?  Mijn 
functie is ICT-coördinator.  Dit houdt in dat ik 
enerzijds technische mankementen oplos i.v.m. de 
computers, digitale borden, chromebooks,... 
Anderzijds zorg ik voor de ondersteuning van de 
leerkrachten en het schoolteam met 
computerprogramma's. 

Hoe lang werkt u al op de Zonnekesschool? Ik ben in dienst gekomen in 2004, de 
exacte datum kan ik me niet goed meer herinneren. En mijn pensioen gaat in op 1 mei 2020.  
Dat is dus zo’n 16 jaar dat ik op de Zonnekesschool werk. 

Hoe vaak bent u aanwezig op school? Omdat ik voor de Scholengemeenschap Rupel 
werk, sta ik in verschillende (katholieke) scholen van de Rupelstreek. In de Zonnekesschool 
ben ik elke vrijdag en om de  14 dagen dinsdagnamiddag aanwezig. 

Heb je leuke anekdotes van op onze school?  Af en toe keek ik raar op wanneer ik 
volgende vraag kreeg van sommige juffen: "kom je eens naar mijn muis kijken?" of “Mijn muis 
is kapot!” Dit ging natuurlijk over de computermuis. Van de kleutertjes kreeg ik ook al eens de 
opmerking "Gij zijt wel een reus, hé". Wanneer ik met mijn postuur  op een stoeltje aan zo’n 
kleine tafel zit, kan ik hen wel begrijpen. 

Wat is het moeilijkste geweest tijdens uw loopbaan? In het begin van mijn carrière 
was er maar 1 PC per klas en die was enkel voor de kinderen, met educatieve programma's. 
De toestellen die er waren, waren allemaal tweedehands. Dan was het proberen om van 3 
oude computers 1 goede te maken.  We hebben toen, samen met enkele vrijwilligers, gezorgd 
voor de uitbouw van het hele computernetwerk. 

Met uw pensioen in het vooruitzicht, wat zijn uw plannen? Veel gaan fietsen en 
leuke reizen maken. 

Geniet van uw pensioen! 



Schatermomentjes  
 

 
 

 
“Van een jarige kreeg ik die dag een heerlijk 
uitziende cupcake. Ik legde die boven op de 
kast zodat ik er tijdens de speeltijd van zou 
kunnen smullen.  
Toen ik terug de klas inkwam, (nadat ik héél 
eventjes naar 't toilet was geweest), zag ik tot 
mijn grote verbazing dat het halve cakeje 
opgegeten was maar nog steeds op dezelfde 
plaats stond!  
Aan de kruimels die nog op z'n snoet hingen 
wist ik dadelijk wie van mijn kaboutertjes de 

dader was! “😉 de kabouterjuf 

 

 
 
 
 

 
“Onlangs had ik een kleuter in de klas die dacht de corona 
veiligheidsmaatregelen  héél goed onder de knie te 

hebben😉. 
De 3-jarige dreumes zei heel triomfantelijk na het wassen 
van z'n handjes: 'niet aan een handdoek afdrogen juf, maar 
aan de keukenDrol hé!"😃   

de kabouterjuf 

 
 

 
 
 
                                          
 
 
 
 

 



Corona-dag op School    

19/03/2020 
 
Vandaag had juf Vicky in het vijfde leerjaar twee kinderen in de klas. Ze kregen de opdracht 
om met een playmobilmannetje en een fototoestel door de school te lopen en leuke foto's 
te maken. De creatieve kinderen kozen zelf hun beste foto('s) uit. Ook hier was de 
beïnvloeding van Corona niet ver weg...   
 
 

 

         Foto van Jonas VdE uit 5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van Fleur VB uit 5C 

 

 

 



Corona-dag op School    

26/03/2020 

Liefste dagboek,  

 

Ik heb vandaag leuke dingen gedaan.   

Het leek wel of ik vloog naar de maan.  

  

 

 

 

 

We hebben met krijt een tekening op de speelplaats getekend. 

en deze keer eens niet gerekend.   

 

                                                                                    In de reus zijn armen,  

                                                                                   kon ik me verwarmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ging appels plukken uit de boom,  

ik zat net in een droom.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Mijn voetjes kregen het op de stenen heel erg heet,  

                                   Snel weglopen en ik liet een kreet.  

 

 

 

 

 

 

 

Een aquarium vol met haaien,  

die vriendelijk naar mij zwaaien.  

 

 

 

 

 

 

                                                                         

     Met een lolly voor de camera,  

                  Morgen komt het in de cinema.  

 

 

Dankzij het zonnetje werd het een prachtige dag,  

Bij iedereen verscheen er een grote glimlach!  

 

 

 

Groetjes, 

Frouke, Matteo, Svea, Jonas en Finn 



Puzzel-en Knutselplezier 

 

Maak je eigen Paashaas! 
 

Wat heb je nodig: 

• gekleurd karton 

• wat scrapbook karton met stippen of zo 

• een witte pompom of klein pluizig balletje 

• wiebeloogjes (die van 15mm) 

• raffia 

• een zwarte pen of stift 

• plakband 

• lijm 

• schaar 

Hoe ga je te werk? 
 

• Pak de lege wc rol en plak daar een strook 
gekleurd karton ter grootte van de rol om 
heen. Lijm het begin en het uiteinde goed 
vast aan de rol.  

• Knip vervolgens een cirkel uit het zelfde 
gekleurde papier. Niet te groot, want het 
wordt het gezichtje van het konijntje. Als je 
het nou moeilijk vind om cirkels te tekenen, 
heb ik een trucje. Pak een glas uit de kast en 
zet het op de kop op je vel papier. Trek het 
glas om en klaar is je cirkel. Handig he? 

• Voor de pootjes teken je een kleinere 
cirkel. Je kan bijvoorbeeld ook een toiletrolletje omtrekken, zo heb je ook een kleine 
cirkel. Knip deze cirkel door midden. Nu heb je je pootjes.  

• Knip uit het karton met het motiefje (in mijn geval stippeltjes, maar ruitjes of iets 
anders kan ook) twee oren. Deze plak je daarna aan de achterkant van het gezichtje. 
Teken het mondje en het neusje van het konijntje in het gezichtje. 

• De snorharen van het konijntje maak je van Raffia. Dat lijkt ingewikkeld maar is wel 
makkelijk. Pak een beetje raffia, maak er een bosje van (niet te veel).  

https://www.thuisleven.com/?s=wc+rol
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37562&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fs%2Falgemeen%2Fzoekresultaten%2FNtt%2Fkarton%2FN%2F0%2FNty%2F1%2Fsearch%2Ftrue%2FsearchType%2Fqck%2FdefaultSearchContext%2Fmedia_all%2Fsc%2Fmedia_all%2Findex.html&name=karton
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37562&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fs%2Falgemeen%2Fzoekresultaten%2FNtt%2Fraffia%2FN%2F0%2FNty%2F1%2Fsearch%2Ftrue%2FsearchType%2Fqck%2FdefaultSearchContext%2Fmedia_all%2Fsc%2Fmedia_all%2Findex.html&name=raffia


• Wikkel in het midden een stukje 
plakband omheen. Knip de uiteinden los 
zodat je geen lusjes meer hebt en alleen 
maar sprietjes. Plak deze vervolgens met 
een klein stukje doorzichtig plakband op 
het gezichtje.  

• Knip een klein rondje uit het 
karton met het motiefje en plak dit in het 
midden van de raffia. 

• Lijm daarna de wiebeloogjes er op.  

• Nu is het haasje  bijna klaar. Lijm 
de pootjes aan de onderkant van het 
gezichtje en lijm het gezichtje op de wc 
rol. Nu nog een staartje aan de bovenkant 
van de wc rol. Daar gebruiken we de 
kleine witte pompom voor. En klaar! 
 

 

Puzzeltijd! 
 
   

 



Kooktip 

 

Paaskuikens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrediënten 
 

• 3 el yoghurt mayonaise 

• 8 eieren, hard gekookt en afgekoeld 

• peper en zout 

• 1 tl mierikswortelpasta 

• 3 tl citroensap 

• 50 g gerookte zalm (garnalen zou ook kunnen) 

• 1 tl kappertjes, fijngehakt 

• 1/4 tl gedroogde dille (peterselie is ook lekker) 

• 1/2 sjalot, zeer fijn gesnipper 

• Stukje winterwortel 
• Zwarte sesamzaadjes 

 

http://www.kuehne.nl/specials/mierikswortel/


  

Bereiding 

• Snijd een klein 
stukje van de 
onderkant (brede 
kant) van de eieren, 
zodat ze straks op de 
platte kant kunnen 
staan. Snijd de eieren 
door, op ongeveer 
2/3 hoogte vanaf de 
onderkant. Druk de 

eidooiers uit de eieren en bewaar deze. Je kunt de snijranden  van de eieren met een 
mesje wat grilliger maken door er kleine stukjes uit te kerven, dan lijkt het wat meer 
op een “gebroken” ei. 

• Druk de eidooiers door een zeef of prak ze fijn in een kom. Meng de dooiers met de 
yoghurtmayonaise, mierikswortel en citroensap tot een dik homogeen mengsel. 
Breng het op smaak met zout en peper (niet teveel zout, de zalm is ook zout!). 
Bewaar het afgedekt in de koelkast tot gebruik 

• Snijd de zalm in kleine stukjes en meng het met de sjalotjes, kappertjes, dille en een 
beetje peper. Bewaar ook dit tot gebruik in de koelkast. 

• Nu begint het knutselen voor de snavels en eventueel de voetjes. Schil een 
winterwortel en snijd 2 plakken van 1 mm. Snijd elke plak in 8 partjes, twee partjes 
vormen straks 1 snaveltje. Als je de “kuikentjes” in een doos zet hebben ze geen 
voetjes nodig, maar als je ze wel voetjes wilt geven, moet je nog even door met 
knutselen. Snijd 4 plakken wortel van elk 2 mm dikte en snijd elke plak in vieren. Elk 
kwart wordt een voetje door 3 teentjes uit te snijden. 

• Vul elke onderkant van een ei met een theelepel van het zalmmengsel en druk het iets aan. 
Vul nu verder met het ei-mayonaise mengsel. Dit kan het makkelijkst met een spuitzak of een 
plastic zakje waar je een puntje vanaf knipt. Met twee theelepeltjes en wat meer geduld  
lukt het anders ook wel. Vul tot ruim boven de rand van het ei en zet dan het doppie op zijn 
koppie. 

• Druk twee sesamzaadjes op de plek waar de ogen horen te zitten (twee cocktailprikkers als 
gereedschap is handig) en duw twee snavelpuntjes erin. Zet de kuikentjes nu in een doosje, 
die bekleed is met sla of zet ze op een schaal en schuif onder elk kuikentje twee voetjes. Let 
wel op, want de kuikentjes staan niet helemaal stabiel, dus zet ze op een rustig plekje op het 
buffet of de eettafel. 

 
 



tot Volgende keer!   

Met dit mooie gedicht, dat ons bezorgd werd door juf Rowie, wensen we deze Wist-Je af te 
sluiten. We wensen jullie een goede gezondheid en zorg goed voor jezelf en je naasten! 

De Wist-Je redactie  

 

Mag ik nog een high-five van de buurvrouw? 

Of een knuffel van de juf? 

Ik begrijp het niet zo goed 

Want het verandert nu zo vlug. 

 

Waarom mag ik niet naar school? 

Ik mis de kindjes uit mijn klas. 

Ik wil spelen in de speeltuin 

Gewoon zoals het altijd was. 

 

Ik wil zwemmen, ik wil rennen, 

Ik wil zo graag bezig zijn. 

Papa mag ik wel naar vriendjes, opa’s en oma’s? 

Want daar vind ik het zo fijn. 

 

Ik voel je onbegrip,  

zie zoveel vragen in je ogen. 

En wanneer het beter wordt, 

Kan ik je eigenlijk niet beloven… 

 

Ik hou je heel dicht bij me 

En probeer het uit te leggen. 

Maar kan de woorden maar niet vinden 

Om het in kindertaal te zeggen. 

 

Dus ik probeer jou maar te leren 

Dat de liefde overwint. 

Want ook al wil je zoveel weten, 

Je bent nog maar een kind.  
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