
 

 

 

 

 

 

Editie Kerst 2019 

 

 

 

 

KOBA ZuidkANT vzw – Heiligstraat 6 – 2620 Hemiksem 



 

 

Voorwoord Redactie 

 

Kerst staat voor de deur, een nieuw jaar lonkt. Tijd om even stil te staan 

bij het voorbije jaar én ook al een beetje de sluier op te lichten van wat 

jullie volgend jaar mogen verwachten. In oktober namen we met het 

redactieteam een enquête af over de relevantie en de werking van Wist 

Je. Dat was voor ons enorm leerrijk. Het heeft ons gestimuleerd om de 

Wist Je een nieuwe richting uit te sturen. We gaan proberen nog dichter 

bij de leerlingen en de ouders te staan. Elke mama of papa wil af en toe 

een vlieg op de muur zijn in het klaslokaal van zijn/haar kind. Daarom 

houden wij voortaan stevig de vinger aan de pols en werken we nauwer 

samen met de leerlingen en het fantastische lerarenkorps van De 

Zonnekesschool. 

Vanaf de volgende editie gaan we ons team van enthousiaste ouders dan 

ook gevoelig uitbreiden én krijgt de Wist Je een nieuwe look. Ouders die 

een steentje willen bijdragen, kunnen hun naam nog steeds doorgeven via 

wistje@zonnekesschool.be. Ervaring is niet belangrijk, we vragen enkel 

een hart voor de school en af en toe een uurtje van uw tijd. In januari 

houden we dan een eerste redactievergadering.  

In deze editie van de Wist Je hebben we aandacht voor de uitstappen van 

het 4de en het 5de leerjaar. Er was een fantastisch bezoek aan het Museum 

voor Natuurwetenschappen (tip: de ideale vakantie-uitstap!) waar de 

leerlingen zich middenin de Zuidpool waanden. Er is ook volop geschaatst 

op die andere Zuidpool, de Antarctica in Wilrijk. En het vijfde trok naar de 

Volkssterrenwacht Urania in Hove: een spannend museum waar je 

sterretjes ziet. (tip: op 2 januari houden ze een gratis kijkmoment op het 

dakterras van het MAS!).  

En natuurlijk kwam de Sint op bezoek, die plechtig heeft meegedeeld dat 

er geen stoute kinderen waren dit jaar. Er is gezongen, er waren 

cadeautjes én iedereen heeft gedanst, zelfs de juffen en meesters. 

Geniet nog een laatste keer van de ‘oude’ versie van Wist Je. We wensen 

jullie alvast een fijne kerstvakantie en tot volgend jaar. 

Veel leesplezier, 

De redactie 

mailto:wistje@zonnekesschool.be


 

Het leven zoals het is… 
 

 

Bevraging ouders Wist Je 

 
Enige tijd geleden hebben jullie als ouders een online bevraging ontvangen over onze 
schoolkrant. Heel wat ouders hebben de moeite genomen of tijd gevonden om deze 
bevraging in te vullen. Dankjewel allemaal.  
Met deze gegevens is de redactie aan de slag gegaan. Zo hebben ze enkele nieuwe 
mensen kunnen vinden om de redactie groter te maken.  
Er worden plannen en afspraken gemaakt om de schoolkrant een facelift te geven. 
Nieuwe items, andere lay-out… 
 
Dit betekent dus dat deze uitgave de laatste uitgave is in de huidige vorm. De redactie 
heeft de ambitie om de editie vlak voor de paasvakantie in het vernieuwde kleedje uit te 
geven. 
Dit betekent ook dat mijn “Het leven zoals het is…” zal vervangen worden door een kort(er) 
voorwoord en dat informatie die ik anders hier bezorg via een aparte nieuwsbrief zal 
bezorgd worden.  
 
Ik wens hen alleszins ontzettend veel succes met hun nieuwe formule en kijk vol 
verwachting uit naar de geboorte van de “Wist Je 3.0”. 

 

 

Sinterklaas op school 
 

Op 6 december was er hoog bezoek op onze school. 
Sinterklaas en twee Zwarte Pieten deden onze kinderharten 
sneller slaan. Naast heel wat lekkers brachten ze ook zakken vol 
cadeautjes mee voor de klassen. Dankjewel Sinterklaas en 
Pieterbaas! 
 
 

Fakkeltocht 

 
De ouderraad organiseerde voor de derde maal de fakkeltocht. Naast de mogelijkheid 
om voor een tocht van 2,5 km of 6 km te kiezen, konden de deelnemers kiezen om te 
komen luisteren naar het optreden van JeugdOrkestHemiksem. De ouderraad had ook nu 
weer de speelplaats sfeervol aangekleed met lichtjes, 
vuurkorven, bomen en kraampjes waar je iets kon 
vinden om de innerlijke mens te versterken. Deze 
activiteit toont het grote engagement van onze 
ouderraad en de intentie om alle ouders ook met 
elkaar te verbinden. Een mooie gedachte, zeker in 
deze tijd van het jaar. Bedankt aan alle mensen die er 
waren en in het bijzonder aan de ouderraad om dit 
kalenderjaar op een heel stemmige manier mee af te 
sluiten.  
 

http://www.google.be/imgres?q=nieuw&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl-be:IE-Address&biw=1366&bih=588&tbm=isch&tbnid=hZ4RFMZhHSFOyM:&imgrefurl=http://deklimrank.vbop.be/node/349&docid=os0SmTcstvIwiM&imgurl=http://deklimrank.vbop.be/sites/default/files/Nieuws_20man.jpg&w=336&h=336&ei=SPpRULq4L8uGhQfUg4CIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=436&vpy=249&dur=1740&hovh=225&hovw=225&tx=119&ty=119&sig=105665817498410077815&page=2&tbnh=124&tbnw=113&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:24,i:272


Aanmeldingsprocedure 

 
Onze school gaat samen met alle scholen van Hemiksem, Schelle en Niel een digitaal 
aanmeldingsregister gebruiken voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021. 
Via https://schelle.aanmelden.in/ kan u het digitale register bereiken. Onder de rubriek 
“Scholen” kan u alle deelnemende scholen vinden en bekijken. 
 

 

 

Voor ouders van broers of zussen die nog niet zijn ingeschreven op 

onze school: 
Zij kunnen gebruik blijven maken van hun voorrangsregeling zoals in 
het verleden.  

Vanaf 6 januari 2020 8.00u kunnen ze een telefonische afspraak 

maken om hun kind effectief in te schrijven.  Deze voorrangsregeling 

loopt tot 14 februari 2020 16.00u. Maakt u geen gebruik van deze 
regeling zal u uw kind moeten aanmelden net als alle andere 
kinderen. Die regeling staat hieronder omschreven. 

 
 

Voor ouders van alle andere kinderen: 

Meld uw zoon of dochter aan vanaf 2 maart 2020 8.00u via het digitale 
aanmeldingsregister (https://schelle.aanmelden.in/). 

Deze aanmeldingsperiode loopt tot 31 maart 2020 23.59u. 
Uit de lijst van zeven scholen duiden de ouders bij het aanmelden hun school naar keuze 
aan. Er wordt sterk aangeraden om minstens 3 scholen op te geven zodat uw kind zeker 
een plaats zal hebben indien de school met uw meeste voorkeur toch volzet blijkt te zijn. 
 
Na deze periode worden de leerlingen aan een school toegewezen en in een bepaalde 
rangorde geplaatst. De rangorde wordt opgemaakt volgens afstand tussen het 
domicilieadres van het kind en het adres van de vestiging van de school van uw keuze. 
 

Uiterlijk 23 april 2020 ontvangen de ouders een bericht over het toekennen van een 

inschrijvingsticket. Dit ticket verzilverd worden in de toegewezen school door een 

telefonische afspraak te maken om het kind effectief in te schrijven. De effectieve 

inschrijvingen lopen van 4 mei 2020 tot en met 26 mei 2020. 
 

Indien er dan nog plaatsen beschikbaar zijn in de scholen worden er vrije inschrijvingen 

georganiseerd vanaf 29 mei 2020. 
 

Samen met de gemeenten wordt er ingezet op het verspreiden 
van een brochure met daarin de nodige belangrijke informatie. 
Kijk dus zeker goed de brievenbus na.  
U zal de informatie over het aanmelden ook kunnen terug 
vinden op onze website en op de verschillende websites van de 
gemeenten en van de andere scholen. 
U kan ook terecht op https://schelle.aanmelden.in/ in de rubriek 
“Veel gestelde vragen”.  

Er wordt ook een informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden op 3 februari 
2020 om 19.30u in het gemeentehuis van Schelle.  
 

Vergeet als ouder van broers of zussen die nog moeten ingeschreven worden niet om 

gebruik te maken van uw voorrangsregeling. Deze regeling loop van 6 januari 2020 tot en 

met 14 februari 2020. Binnen deze periode gaat u dus uw kind effectief ingeschreven 

moeten hebben. 

 

https://schelle.aanmelden.in/
https://schelle.aanmelden.in/
https://schelle.aanmelden.in/


Beschikbare plaatsen 

 
De school is verplicht om de beschikbare plaatsen bekend maken. Dit doen we via de 
vitrinekast aan de schoolpoort in de Heiligstraat en via de website van de school. Zo kan u 
van kortbij opvolgen hoeveel plaatsen er nog vrij zijn in heel onze school. 
Hieronder kan u ook alvast de resterende beschikbare plaatsen terugvinden op datum van 
13 december 2019. (Dit kan ondertussen al gewijzigd zijn door inschrijvingen na het maken 
van dit artikel.) 

Kleuterschool 
 

Geboortejaar 2018 60 

Geboortejaar 2017 3 

Geboortejaar 2016 0 

Geboortejaar 2015 0 

Geboortejaar 2014 0 

 
Lagere school 

 
Geboortejaar 2013 1ste leerjaar 1 

Geboortejaar 2012 2de leerjaar 0 

Geboortejaar 2011 3de leerjaar 0 

Geboortejaar 2010 4de leerjaar 8 

Geboortejaar 2009 5de leerjaar 3 

Geboortejaar 2008 6de leerjaar 10 

 

 

Ten slotte 

 
Geef meer, neem minder  
Probeer nieuwe dingen 
Doe je beste best maar blijf vooral jezelf 
Durf fouten te maken en  
probeer het opnieuw 

Geniet van de kleine dingen 
 
Sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

Guy Vloeberghs 
Directeur 
 

 



 

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD  

     

 

 

 

 

VROLIJKE KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Kerst staat weer voor de deur, de tijd om gezellig samen te zijn met familie en vrienden, en 

ook de tijd om al eens terug te kijken op de eerste 4 maanden van het schooljaar. 

Met de ouderraad kunnen we ook enorm blij terugkijken op de afgelopen periode. 

 

Zo hadden we weer een zeer goede wafelverkoop, en daar hebben we natuurlijk vooral 

jullie voor te danken om zo talrijk wafels en truffels te (ver)kopen.  

Met het geld dat we hiermee hebben ingezameld, kunnen we de school wederom steunen 

bij de aanschaf van IT- en STEM materiaal zodat onze kinderen met het juiste materiaal 

kunnen werken op school. 

Ook de fakkeltocht was dit jaar weer een succes. Door het slechte weer moesten we de 

lange tocht afschaffen, maar met de korte tocht hebben we toch maar weer een mooi 

stukje van Hemiksem kunnen verlichten met onze stoet vol lichtjes en vlammetjes.  

Achteraf werden we door de fanfare weer verrast met leuke kerstmuziek en kon iedereen 

zich tegoed doen aan de drankjes en hapjes die voorzien waren. 

Nogmaals bedankt aan alle aanwezigen om ook met dit mindere weer er een leuke en 

gezellige avond van te maken! 

De volgende vergadering van de ouderraad vindt plaats in de afdeling Lindelei ( ingang via 

de Frans Huysmanslaan) op  

maandag 20 januari 2020 om 20u. 

Na de kerstvakantie vliegen we er weer in, en beginnen we aan onze volgende activiteit te 

werken, namelijk onze jaarlijkse brunch die dit jaar door zal gaan op zondag 8 maart. 

Voorlopig wensen we jullie alvast een deugddoende kerstvakantie, een vrolijk kersfeest en 

een spetterend 2020! 

Tom Germijns,  

voorzitter ouderraad.   



 

Gemaakt door: Jasper en Lena         klas:5B 

 

 

Schaatsen 
 

Op vrijdag 15 november 2019                 ‘Super leuk’ , werd er gezegd. 

gingen de kinderen van het 4de              Een anderhalf uur hebben ze 

het 5de en het 6de leerjaar van                  geschaatst. Jammer genoeg 

de Zonnekesschool schaatsen.             ging het schaatsen vlug voor-              

’s Ochtends maakten de kinderen           bij. Met veel tegenzin fietsten  

zich klaar om met de fiets naar               de leerlingen terug naar school. 

het ijsstadion te vertrekken.                      

Ijsstadion Antarctica (Moerelei 

119 Wilrijk). Eenmaal ze aan- 

kwamen namen de leerlingen  

hun pasje klaar om schaatsen 

te huren.  Op de schaatsbaan 

was het even wennen.  Maar  

daarna vlogen ze over de 

buitenbaan. 



Schaatsen op de 

schaatsbaan 
Op 15 nov. gingen we met het 4de, 5de en 6de          schaatsen in het ijsstadion 

Antarctica te Wilrijk. Het was heel leuk. We                fietsten zonder al te veel 

ongelukken erheen en op de schaatsbaan was het dolle pret. Zoals je 

waarschijnlijk al gemerkt hebt, was het erg leuk. Het is dus een besliste 

aanrader. Het adres is: Wilrijk, Moerelei 119. Je kon er schaatsen huren 

met je ID-card. Je hebt er een binnen en buitenring. Er was (soms wat wilde) 

muziek. Het leukste was dat we allemaal 

samen waren.  Eenmaal met schaatsen aan is het 

wel 

even wennen. Met aan schoenen ook trouwens. 

Tussen 

het schaatsen mochten we een koek en een stuk 

fruit eten. 

Helaas kwam er een  eind aan. We fietsten rustig terug 

naar school. Het was beslist leuk. Het was er koud dus 

waren we goed ingepakt. 

 

 

 

Door : Hanne Smolderen en Emmi De Cock uit 5B 



Uitstap naar de schaatsbaan 
 

We gingen met heel het vierde schaatsen. 
We fietsten naar de schaatsbaan. 
Toen we aangekomen waren, kregen we onze 
schaatsen. 
Iedereen moest één of meerdere maatjes groter 
nemen. 
Samen gingen we een trap op. 
Toen konden we kiezen uit: de binnenpiste en de 
buitenpiste. 
Sommige ouders deden ook mee. 
Uiteindelijk kwamen het 5de en het 6de ook mee 
schaatsen. 
Er waren veel die voor de binnenpiste kozen. 
Sommige kinderen vielen meteen, anderen vielen iets later. 
De meeste juffen en meesters hadden talent. 
Er waren ook die aan kunstschaatsen deden. 
Een paar kinderen hadden pakjes aan. 
Er waren kinderen die hun aan de rand vasthielden. 
Sommige kinderen hielpen hun vrienden. 
En kregen het onder de knie. 
Vele  kinderen gingen naar beneden, maar wat was dat 
moeilijk! 
We aten een koekje en dronken wat. 
Want schaatsen is vermoeiend! 
Toen moest het vierde weer naar school. 
Een tijdje later moest ook het 5de terug naar school. 
En dan nog een tijdje later ook het 6de. 
En dan was iedereen weer op weg naar school. 
Het was echt een super dag. 
 
Door Hanne Geyskens uit 4B 

 
 

 

  



Uitstap naar het museum van natuurwetenschappen 
 
Toen we naar binnen gingen was het al cool. In het museum 
waren er meerdere zalen. En drie ervan waren. Ten eerste, 
Dino's en dieren en de Verandering van de mens, Antarctica. 
Onze klas ging als eersten naar Antarctica. Daar moest je een 
blad invullen met een paar vragen. En de antwoorden kon je 
ergens vinden in de zaal. En normaal kreeg je een prijs. Maar 
omdat wij met heel veel waren konden wij die prijs niet niet 
krijgen.  
 
 

Erna gingen we naar de Dino,s en de dieren .Daar 
moest je een kleine toets doen. Met een partner. Er was 
ook een glazen kooi en daar in zaten echte Dinopoten. 
En der rond een paar valse skeletten. Als dat klaar was 
konden we in het mooie restaurant gezellig onze 
boterhammen opeten. Helaas konden we net niet naar 
de zaal van de Verandering van de mens want anders 
hadden we de trein gemist. Toen we op school 
aankwamen was het al 5 uur en het school was om half 
4 gedaan. En was jij ook al eens in het museum? Het 
was echt een top dag. En bedankt voor het lezen.      

 
Door Hera Van Ammel uit 4B 
 
Er werden nog leuke foto’s getrokken door een photobooth van WWF 
 
 

   



   
 

   
 

  



Dino museum Brussel 

Op 22 november gingen we naar het natuurwetenschap museum. 

We zaten in groepjes van 2 en moesten veel vragen beantwoorden. 

We leerden veel over dino’s, pinguïns, de eerste mens en nog veel meer. 

Dat krijgen we op ons rapport en weten nu ook al veel meer over alles en nog wat. 

Wist je dat de ultrasaurus ook de zwaarste was van alle dino’s? Hij woog wel 135.000 kilo. 

Net zo zwaar als 25 volwassen olifanten!  

Wist je dat er ongeveer 8 honderd soorten dino’s waren ?  

Ze waren heel verschillend van vorm en van grootte. 

 

Het was een leuke dag! 

Daan en Charlotte van 4c 

                                   



Stem in het eerste en tweede leerjaar 

 

 

 

Een boot maken uit lego die niet zinkt.  



 

 

Wat hebben we nodig? 

Een schroevendraaier, een Engelse sleutel, een 

inbussleutel, …. 



Een doolhof maken voor de beebots.  

 

 

  

En nog veel meer.  



 

 

   

 

 
Eerst uitleg over stroom   

 
 

 

 

 
 

Het eerste experiment 

En een tweede professor: 

Stijn 



Daar na kreegen we een electrisce 

schok 

 
  

 

 
 
 
 

Hier programeren we de 

microbite 
 
 
 
 
 
 
 



Dit is het experiment met STIJN als 

professor 

 
 

De professors groep is gewonen : Stijn en Adrien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was DE uitstap naar don bosco ☺ 



 

 

Urania 
Op 12 november zijn we met het 5de vertrokken 

naar Urania met de bus. Toen we er waren 

gingen we eerst onze rugzakken wegzetten. Dan 

gingen we een fruitje eten. Als we klaar waren 

met eten gingen we naar een kamer waar we in 

een stoel moesten gaan zitten. We keken naar de 

sterrenbeelden en naar het aantal sterren dat 

zichtbaar was in steden zoals Antwerpen, Gent, 

…Toen we daarmee klaar waren keken we nog 

een video. Daarna zijn we terug naar buiten 

gegaan en gaan kijken naar de afstanden van 

de zon tot een planeet in ons zonnestelsel. Toen 

zijn we weer in een stoel gaan zitten. En een 

lange voorstelling gekeken.  We hebben ook een 

meteoriet vastgehouden vanuit de ruimte en we 

hebben ook uitleg over de meteoriet gekregen. Op 

het laatste zijn we in de toren naar de zon gaan 

kijken met een telescoop. Eerst moest de ene helft 

open en dan kunnen we pas kijken naar de zon. 

Maar helaas was toen de voormiddag sneller om 

dan dat we dachten. Toen zijn we onze rugzak 

gaan halen en met de bus vertrokken.  



 

 

Op school hebben we de verhalen 

aan vrienden verteld en aan onze ouders 

natuurlijk. 

Gemaakt door Jonas  en Fiebe 5b  

 

 

 
 



                   Urania DOOR JOLIEN EN NICOLE 

We zijn naar Urania geweest, dinsdag 12 november in Hove. 

Het is een  museum vol informatie over de planeten . De zon , Mercurius , 
Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en de dwergplaneet 
Pluto. 

En er was een bol waar je in zat en je kon bepaalde 
sterren zien. Je kon ook op sterren inzoomen  

In de klas moesten we een planeet voorstellen. Dit zijn 
de groepen van 5c: 

Jupiter: Xenia,Eleni,Jill 

Neptunus: Nicole,Jolien,Yana 

Mars : Mats,Robbe 

Aarde : Noa,Fleur 

Mercurius : Tiebe,Tibe 

Saturnus : Matthew,Flor,Daan 

Venus: Jan,Florian 

Uranus: Joppe,Jayden,Yani 

 

Dat was onze informatie over Urania . 

 

 

       

                                             Door Jolien en Nicole 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/zonnestelsel&psig=AOvVaw1QqmieCZorgZGZbfcc-L2M&ust=1573906397016225


      Urania 
We zijn 12 november 2019 naar Urania in Hove geweest. 

Urania is een museum over planeten en de ruimte. 

We zijn met een bus met 2 verdieping gegaan. 

 

We zijn met meester Koen naar een zaal geweest en we moesten op stoelen 

gaan zitten met tafeltjes en we moesten kijken en luisteren over uitleg van de 

planeten en er was een powerpoint bij .  

Dan zijn we naar een hoge toren geweest met een draaitrap en daar stond 

een grote telescoop in. Het dak kon opendraaien maar we konden niet door 

de telescoop kijken dus keken we naar de sterrenbeelden en luisterden. 

Toen zijn we terug naar binnen gegaan en gingen een zaal binnen met 

stenen uit de ruimte en we hebben verschillende filmpjes gekeken samen met 

meester Koen. We hebben een meteoriet mogen vasthouden . 

Toen gingen we naar een koepel en het was er pikkedonker. We gingen in 

stoelen zitten en keken naar boven naar alle sterren en planeten en 

sterrenbeelden. Erna zijn we terug met de bus naar school gegaan.  

 

Yana en Xenia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Chemie 
We hebben  veel  producten gemaakt met het 5e en het 6e leerjaar. 

Bv. badschuim, douchegel, slijm, haargel, bellen, bruisballen. 

We hebben ook met gevaarlijke stoffen gewerkt. 

En ik vond het zelf leuk. 

En daarom is chemie leuk. 

Chemie komt in het dagelijkse leven voor. 

We hebben ook in de bundel gewerkt. 

En daar zijn we wat meer te weten gekomen over de chemiebende. 

We hebben heel hard gewerkt met chemie. 

Tiebe 

 

 

 

 
g 



 

 



 

Op zoek naar een goed (prenten)boek? 

 

Misschien nog tips voor onder de kerstboom of als nieuwjaarskadootje? 

Een bezoekje aan de bib in de kerstvakantie? 

De leukste titels geven de kleuters zelf! 

Top drie's uit de zomerlezenwedstrijd 

Vos en Haas 

De kleine woudheks 

Pluk van de Petteflet 

Dikkie Dik 

Wat Viktor voelt 

Wat een pech..mijn naam is weg 

De kleurenkabouters 

De warenhuismuisjes 

De groene ijsbeer 

Vreemde wezens: knotsgek combineren 

Voorleespret met mama 

Een klein wonder 

Christoffer Knabbel 

De prinses en de erwten 

Deze ridder zegt nee 

Piet Piraat 

K3 

Frozen 

Ik vind je lief papa 

Disney verhalen Sneeuwwitje 

Een klein wonder 

De letterkabouters 

Daar zijn echte vrienden voor 

Geronimo Stilton schatteneiland 

Home alone 

Het ding 

Wie legt het mooiste ei (Burny Bos) 

Hugo, een vreselijk eng beest 

De Imker van Liesbet Slegers 

 

Veel leesplezier gewenst van de juffen uit leeswerkgroep 

 

 

 



  Sinterklaas op bezoek in  

     de Zonnekesschool 

 

Op 6 december was het weer een hele speciale dag, Sinterklaas en de 

Pieten kwamen op bezoek in onze school. 

   

Ze werden ’s morgens verwelkomd door de kinderen die een erehaag 

gevormd hadden. Ze zongen luidkeels alle gekende sinterklaasliedjes mee. 

Daarna ging de Sint op de troon zitten en keek 

hij in zijn grote Sintenboek. Was iedereen braaf 

geweest dit jaar, of waren er ook stoute kindjes? 

Tot grote vreugde van iedereen waren er dit jaar 

geen stoute kindjes, meesters of juffen! 

 

De kinderen hadden van alles geknutseld voor Sinterklaas: tekeningen, 

wapperende vlaggen met stoomboten op, speciale mijters. Er waren zelfs 

tekeningen van de Sint die de kinderen ingekleurd hadden, volgens de 

allernieuwste mode.  

Zowel de kleuters als de verschillende leerjaren hadden liedjes voorbereid 

voor de Sint. Het vijfde leerjaar zong zelfs een frans sinterklaasliedje en 

het zesde leerjaar werd begeleid door meester Bart op zijn gitaar. 

                   



Sinterklaas was heel blij met al de mooie kadootjes 

en leuke liedjes, en hij beloonde elke klas met een 

zak vol verrassingen. 

 

Als afsluiter hadden de 

Zwarte Pieten nog een 

dansje voorbereid, en 

alle kinderen, juffen en 

meesters dansten mee. 

 

 

Het was een fijne dag en alle kinderen tellen af naar volgend jaar, 

wanneer de Sint terug op bezoek komt. 

     

   

 

 

 



                                                     

       Sinterklaas  

           2019 

‘Itje witje, Sintje, pietje,  grote vriendjes zijn wij!’  

 

  

‘De Sint kwam al bij ons!  

‘WIJ  vertellen JOU!  Wat er was gebeurt bij de Sint!’ 

Wij waren met onze klasgenootjes en met onze gegaan en daar kwam de  

Sint .  

Toen zong het 5de  leerjaar    een frans liedje  en daarna het 6de  leerjaar, Wij 

hebben ook gedanst! 

Elke leerjaar kreeg een  pakje met een cadeautje. En toen was het tijd ! 

 

Lara en Kira (5a) 



Knutselen voor kerstmarkt in 5A 

 

Wij in 5A hebben geknutseld voor de kersmarkt die de leerlingenraad organizeerd. Wij hebben 2 

verschillende kerstboompjes gemaakt: kleine van dennenappels en grote van takken en bolletjes. 

Altijd als we horen dat we gaan knutselen zijn we super blij maar toen we hoorden dat het voor de 

kerstmarkt was waren we nog veel blijer. 

Eerst moesten we 2 lange rijen maken van de banken, maar dan konden we nog niet beginnen. 

Natuurlijk moet onze juf het eerst uitleggen, dan pas konden we echt begginen!  

Tijdens het knutselen mag er muziek op, volgens klasnummer mogen we dan 1voor 1 een liedje opzetten. 

Maar tijdens het knutselen is er precies een glitter bom ontploft! 

Over lagen er glitters. 

Voor de grote kerstboompjes had je in het begin wel wat hulp nodig  van je vrienden. 

De kleine dennenappeltjes waren snel op maar het was wel heel leuk. 

Als onze dennenapels versiert waren mer glitter en gliterballetjes dan moesten we het bevestegen op een 

schijfje van een boomstammetje die boom stond bij de juf thuis. 

Als bijna alle dennenappels op waren moesten we opruimen. 

Alles sorteren en met de borstel alle glitters van de grond vegen.  

Dat was ook een karwijtje.   

Sterre en Luna (5a)  

  

 

  



Knutselen voor de kerstmarkt 
 

 

 

 

We moesten naar andere klassen van het vierde.Of je mocht 

gewoon in je klas blijven.Als je naar 4a ging.Kon je mutsjes voor 

een wijnfles maken.En als je naar 4b ging je een pot vol 

ingrediënten voor speculaas te maken. 

 

Maar als je naar 4c gingen ze een 

kerstman bladwijzer maken.Je 

wiselde van klas na de middag.Zo twee keer.En die spullen 

werden te koop gezet op de kerstmarkt. 

 

En het geld van de kerstmarkt werd naar een goed doel 

gebracht.En je kon op de kerstmarkt heel veel drinken en 

eten.Maar je kon ook een kermiskramen doen. 

 

 Je kon ook heel veel knutselen.Maar het tofste is dat je ouders mee kunnen genieten.En 

bedankt voor het lezen:D 

 

Hera Van Ammel 4B 
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