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Wist je…
● Dat de zesdejaars weer heel veel plezier gemaakt hebben tijdens
hun bosklassen? Je kan hier foto’s en verslagen terugvinden van
al hun avonturen.
● Dat er weer heel wat kinderen dit jaar hun eerste communie,
lentefeest of hun vormsel deden in onze school? Zij bezorgden ons
heel wat mooie fotokaartjes van hun dag.
● Dat de resultaten van de schoolstraat hier terug te vinden zijn?
Benieuwd? Neem dan gauw een kijkje.
● Dat dit schooljaar weer in schoonheid afgesloten is met ons
schoolfeest? Neem rustig de tijd om eens door de fotocollages te
bladeren.

● Dat wij (Inge en Ellen), net zoals de ouderraad, nog steeds op zoek
zijn naar helpende handen. Je kan ons bereiken op
Wistje@zonnekesschool.be. Van harte welkom!
● Dat wij jullie allen veel leesplezier en een fijne vakantie
toewensen...

dromen in de klas
In de klas zit ik te dromen
over de vakantie die gaat komen
wat zou ik in de vakantie doen?
ik koop een nieuwe schoen?
neen, ik spring in m'n zwembad
wat een luxe is me dat
ik speel bij mooi weer buiten
bij slecht weer kijk ik naar de regen door de ruiten
dan zegt juf Vanlomen:
"ben je weer aan 't dromen?"
ik zei:"jaah , nog maar pas!"
sorry juf ik dacht dat het al vakantie was!

Nieuws van de Zonnekesschool

Tijd om te relaxen op vakantie maar eerst nog nuttige en belangrijke informatie.

Planning kleuterschool schooljaar 2019-2020

Op donderdag 29 augustus zijn alle kleuterjuffen en de leerkrachten van het eerste
leerjaar aanwezig in hun klas om kennis te maken met de kleuters/leerlingen en
ouders. Dit kan allemaal van 18.00-19.30u. De ouderraad is ook aanwezig om jullie
wegwijs te maken naar de klas en de leerkracht waar uw kleuter gaat vertoeven
vanaf maandag 2 september 2019.
Alle inschrijvingen voor het geboortejaar 2017 zijn al gebeurd. Dit geboortejaar is
volzet.
U hebt het misschien opgemerkt, gehoord op de radio of gezien in het nieuws: de
VRT heeft via onze school aangetoond dat er extra middelen nodig zijn voor het
basisonderwijs. Zij brachten een stuk in het nieuws en op hun sociale media dat er in
onze school één juf 39 kleuters onder haar hoede heeft. In de rand gaven ze mee
dat ze ondersteuning krijgt van één kinderverzorgster. Dit klopt gedeeltelijk. Zij
hebben een aantal zaken niet vermeld in hun nieuwsitem: de juf heeft
ondersteuning van twee kinderverzorgsters; ze staat nooit alleen voor de klas; er zijn
altijd minstens twee personen in deze klas en geregeld dus met drie; dit lokaal is veel
groter dan een gewoon klaslokaal… Er zijn wel degelijk 39 kleuters ingeschreven,
enkel komen ze niet allemaal. De aanwezigheden in deze klas schommelen
inderdaad rond de dertig kleuters in de voormiddag. In de namiddag zakt dit vaak
naar 23 kleuters. Dit is allemaal nog veel en vraagt inderdaad heel wet van de
leerkracht én de kinderverzorgsters. Dit kunnen we niet ontkennen. Toch zijn dit
belangrijke nuances die niet helder gemeld zijn geweest. Het was zeker ook niet de
bedoeling van VRT om onze school in een slecht daglicht te stellen. Zij wilden deze
situatie, die in Vlaanderen zeker niet ongekend is, aankaarten.

Wij hebben de afgelopen jaren dit aantal enkel maar zien aangroeien in de
instapklas ondanks onze maximumcapaciteit van 60 kleuters per geboortejaar. De
geboortedata van de leerlingen die uiteindelijk ook de instapdatum bepaalt en het
ijkpunt van 1 februari dat het lestijdenpakket van het schooljaar nadien bepaalt
bezorgde ons de voorbije jaren kopzorgen. Omdat ook wij als school wel begrijpen
dat dergelijke aantallen in één klas niet bevorderlijk zijn voor kleuter en leerkracht
hebben we onze organisatie ook voor de spiegel gehouden.
Als we huidige organisatievorm behouden, zou dit betekenen dat we in de
instapklas na Pasen 36 kleuters tellen en na Hemelvaart 42 kleuters.
Wij vinden het zeer belangrijk een zo ideaal mogelijk klimaat te scheppen waarin uw
kind optimale groeikansen krijgt. Als team zagen we in dat dit niet meer mogelijk
was en dat we de aantallen per klas moeten beperken en/of de werkmethode
zouden moeten aanpassen.
We zijn dan ook zeer verheugd u, na veel denkwerk, overleg, voorbereiding,… te
kunnen melden dat wij vanaf het schooljaar 2019-2020 in de kleuterschool met
menggroepen gaan werken. Een werkwijze die stilaan meer en meer ingang vindt in
het hedendaagse kleuteronderwijs en waar wij als school heel sterk in geloven.
Menggroepenwerking is een andere wijze van groeperen. In tegenstelling tot
jaarklassen, waar kinderen van hetzelfde geboortejaar samen zitten, zijn de groepen
samengesteld uit twee verschillende leeftijden. Op deze manier zijn de aantallen in
alle klassen evenredig.
JONGSTE KLEUTERS: 2,5- en 3-jarigen gaan naar de Eendenklas, Konijnenklas,
Vlinderklas en Kabouterklas. Na elke vakantie zullen de nieuwe instromers in deze
groepen terechtkomen. De laatste instappers zullen in de Eekhoornklas starten en
vertoeven dan in een klasgroep van max. 18 kleuters.
OUDSTE KLEUTERS: 4- en 5-jarigen zitten in de Zeeklas, Bosklas, Toverklas, Kasteelklas
en Circusklas.
Even een kleine verduidelijking waarop het concept gebaseerd is.
Een kind leert uit ervaringen en dit binnen het dagelijks klasgebeuren.
Met menggroepen bekom je meer interactie: oudere kleuters helpen jongere
kleuters, de jongere kleuters voelen zich veiliger, ... Op deze manier wordt de
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Zij leren omgaan met de
verschillen tussen de kleuters en leren zorgdragen voor elkaar. De kleuters worden
meer aangesproken op hun sociale vaardigheden.
Vroeger gingen we ervan uit dat de leerkracht diegene is die de kinderen het meest
leert. Door de klas te organiseren in menggroepen krijg je echter automatisch meer
“leraars in de klas: meer uitleggers, meer deskundigen.” Jong leert van oud. Maar
oud leert ook enorm veel van jong. De oudere klasgenootjes nemen de jongere
klasgenootjes graag mee op ontdekkingstocht. De jongere kleuters doen spontaner
met alles mee doordat ze de ouderen aan het werk zien. De jongste kleuters voelen
zich ook sneller veilig in hun nieuwe klasomgeving en ze gaan op een zelfstandige

manier op zoek naar nieuwe uitdagingen. Omdat je met verschillende leeftijden
werkt, is er automatisch minder onderlinge concurrentie en wordt de groep veel
rustiger.
Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele
kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten
halen het beste in zich naar boven. Een vijfjarige die het verstandelijk moeilijker
heeft, kan uitgenodigd worden om zijn kennis te delen met een jongere
kleuter. Menggroepenwerking heeft een positief effect op het zelfbeeld.
We bewaken en respecteren als leerkracht de eigenheid van elke leeftijd. We
brengen een gedifferentieerd aanbod door in kleine groepjes te werken, waarbij
elke leerkracht de kans krijgt om een gerichte activiteit aan te bieden aan een
specifieke groep kleuters en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Of dit nu voor
de jongste of de oudste kleuters zal zijn, iedereen krijgt onderwijs op zijn niveau.
Doordat de jongste kleuters nog iets meer begeleiding nodig hebben in hun spel en
werk, zullen de oudste kleuters zelfstandig leren werken in de verschillende hoeken
van de klas. Kinderen kunnen op hun eigen tempo hun talenten ontplooien.
Door gedifferentieerd te werken in de klas krijgen de 5-jarigen de mogelijkheid om
zich in kleine groep en op hun eigen tempo, klaar te maken voor de grote school.
Vermits slechts een deel van de groep (enkel de vijfjarigen) de overstap naar
het eerste leerjaar moet maken, kunnen leerkrachten ook gerichter op problemen
inspelen.
De winst op het vlak van taalontwikkeling is opvallend. Het taalbad in een
menggroep is niet alleen groter, maar ook natuurlijker. In alle hoeken, op alle matten
wordt er gesproken, bedisseld, overlegd, uitgelegd, gefantaseerd, gepland,
nagebootst, geïmiteerd,…
Wij zijn overtuigd dat deze werking zeer veel voordelen biedt. Op maandag 24 juni
hebben we een vrijblijvend infomoment voor de ouders van onze kleuters gehouden
op het Zonnekesplein. We hebben op deze avond een 50-tal ouders mogen
ontvangen.
Het personeelsbestand in de kleuterschool ziet er in 2019-2020 als volgt uit:
Jongste kleuters
Eendenklas
juf Kim &
juf Laura

Zeeklas
juf An

Konijnenklas
juf Caroline

Kabouterklas
juf Marleen

Bosklas
juf Liesbeth &
juf Nathalie

Oudste kleuters
Toverklas
juf Mirja &
juf Ilse

Vlinderklas
juf Vanessa

Eekhoornklas
juf Véronique

Kasteelklas
juf Lien

Circusklas
juf Saskia

Andere ambten in de kleuterschool :
Juf Evelyne
Beleidsondersteuning (Basisschool)
Juf Mieke
Zorgcoördinator KS en 1°leerjaar
Juf Nathalie
Zorgjuf KS
Meester Maarten Bewegingsopvoeding
Meester Laurens
Bewegingsopvoeding
Juf Monique
Kinderverzorgster

Planning lagere school schooljaar 2019-2020

Het leerkrachtenteam in de lagere school blijft zo goed als ongewijzigd. We
verwelkomen wel één of twee nieuwkomers. Juf Nicky en juf Tania gaan deeltijds
werken. Op het moment dat dit artikel geschreven werd, waren de namen nog niet
bekend van onze nieuwe collega(‘s).
Het personeelsbestand in de lagere school ziet er in 2019-2020 als volgt uit:
1A
juf Marie

1B
juf Veerle

1C
juf Jente

2A
juf Annemie

2B
juf Nicky & ???

2C
juf Dorien

3A
meester Daan

3B
juf Karen

3C
juf Lies D

4B
meester Stefan

4C
juf Leen

5B
juf Lien

5C
juf Vicky

6B
juf Rowie

6C
meester Bart

4A
juf Lotte &
juf Jaimy
5A
juf Mieke &
juf Katrien
6A
juf Tania & ???

Andere ambten in de lagere school :
Juf Christine
Zorgcoördinator lagere school
Juf Annelies
Zorgleerkracht
Juf Lies VDW
Zorgleerkracht
Juf Veerle P.
Zorgleerkracht
Juf Katrien
Zorgleerkracht
Meester Laurens
Lichamelijke opvoeding
Meester Maarten Lichamelijke opvoeding - zwemmen
Mijnheer André
ICT-Coördinator

BELANGRIJKE OPMERKING:
De planning zoals hierboven weergegeven is nog niet voor 100% bindend. Er kunnen
zich, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, de volgende 2 maanden nog
altijd onvoorziene omstandigheden aandienen.

Inschrijvingen beschikbare plaatsen voor volgend schooljaar:

Hieronder kan u alvast het aantal beschikbare plaatsen vinden per geboortejaar in
de kleuterschool en per leerjaar in de lagere school.
Dit is de stand van zaken op 26 juni 2019.
Lagere school
Beschikbare plaatsen
2013
2012
2011
2010
2009
2008

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

0
0
0
3
3
4

Kleuterschool
Beschikbare plaatsen
Geboortejaar 2018
Geboortejaar 2017
Geboortejaar 2016
Geboortejaar 2015
Geboortejaar 2014

60
0
0
0
0

Inschrijvingen voor het geboortejaar 2018
De nieuwe wetgeving bepaalt dat een school met een maximumcapaciteit een
aanmeldingsprocedure moet handhaven. Dit moet digitaal opgenomen worden.
Onze school is druk bezig om een samenwerking uit te werken met de beide
gemeentescholen van Hemiksem, met de scholen van Schelle en met de vrije school
van Niel om een digitaal platform uit te rollen.

Volgend schooljaar wordt de aanmeldingsprocedure herhaald voor het
geboortejaar 2018. Deze nieuwe wetgeving voorziet ook dat voor alle andere
geboortejaren er een aanmeldingsprocedure moet komen. Dit betekent dat als je
jouw kind wil inschrijven voor het schooljaar volgend op het huidige schooljaar dat je
rekening moet houden met deze procedure. Indien je om een bepaalde reden jouw
kind onmiddellijk of toch in hetzelfde schooljaar wenst te veranderen van school kan
dit nog altijd. Hiervoor maak je dan een telefonische afspraak.
De gesprekken voor het digitaal platform zijn nog volop aan de gang. Van zodra
hier meer duidelijkheid en zekerheid over is zal hier over gecommuniceerd worden.
De directies en betrokken Schepenen van Onderwijs hebben al wel onderling enkele
afspraken gemaakt.
In de aanmeldingsprocedure zullen alvast volgende parameters gebruikt worden:
Voorrang aan ouders van leerlingen op de school en kinderen van
personeelsleden.
De afstand tussen de school en het domicilieadres van het kind of het
werkadres van één van de ouders, opgegeven bij het aanmelden.
De schoolkeuze van de ouders.
Ook voor broers & zussen en de kinderen van het personeel zal er een
aanmeldingsperiode ingericht worden die gevolgd wordt door een effectieve
inschrijvingsperiode. Daarna start dan de aanmeldingsprocedure voor alle andere
kinderen.

De onderstaande tijdlijn zal gehanteerd worden in de scholen die samenwerken in
dit digitaal platform.
 Vanaf 6 januari 2020 tot en met 7 februari 2020: aanmelden van broers, zussen
en kinderen van personeel;
 Vanaf 10 februari 2020 tot en met 14 februari 2020: verwerken van gegevens
en informeren van de ouders over het toegangsticket;
 Vanaf 17 februari 2020 tot en met 21 februari 2020: effectieve inschrijving van
de leerlingen met een toegangsticket;
 Vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020: aanmeldingsperiode voor ALLE
kinderen die niet tot deze voorrangsgroepen behoren
 Uiterlijk 30 april 2020: Kennisgeving i.v.m. toegangsticket aan de ouders van
aangemelde kinderen.
 Vanaf 4 mei 2020 tot en met 26 mei 2020: Effectieve inschrijving van leerlingen
met een toegangsticket op afspraak.
 Vanaf 29 mei 2020: Open inschrijvingen indien er nog beschikbare plaatsen zijn
op afspraak.

U ontvangt ook nog een aparte mail met deze informatie!

BELANGRIJKE OPMERKING:
Ouders, wacht niet tot het te laat is. Maak gebruik van de voorrangsregel! Deze
periode valt anders dan vroeger, maar mag zeker niet uit het oog verloren worden.
Ook de kinderen geboren in november/december 2018 kunnen al aangemeld en
ingeschreven worden, ook al kunnen die pas starten in september 2021!
De aanmeldingsprocedure moet er voor zorgen dat er geen kampeertoestanden
meer nodig zijn.
Mogelijke inschrijvingsdagen tijden de vakantie voor het schooljaar 2019-2020:
Maandag 26 augustus 2019
Dinsdag 27 augustus 2019
Woensdag 28 augustus 2019

van 10.00u -12.00u.
van 13.00u - 15.00u.
van 18.00u - 20.00u.
van 10.00u - 12.00u.

Ouderraad van de Zonnekesschool

Dankzij hen kunnen we op school toch heel veel realiseren.
De opbrengst van de wafelslag van dit schooljaar gaat naar de speelplaats in de
Heiligstraat. Een werkgroep heeft hier werk van gemaakt. De bestelling is geplaatst en
wordt (hopelijk) spoedig geleverd. In de volgende editie van onze schoolkrant willen
we jullie graag de foto’s laten zien. Hiervoor alvast onze grote dank! Ook alle ouders
bedankt om opnieuw massaal wafeltjes te kopen en waarschijnlijk ook te smullen.
Dankjewel dus aan de ouderraad om mee de schouders onder alle projecten te
zetten en natuurlijk ook aan jullie allemaal voor het kopen van wafeltjes! Indien u
graag meewerkt aan de projecten kan U de ouderraad contacteren via:
ouderraad@zonnekesschool.be

Enkele belangrijke data… noteer ze alvast!

Kijkdag voor de kleuterschool en het 1°leerjaar:
 donderdag 29 augustus 2019 om 18.00u.
Plaatselijke verlofdagen 2019 – 2020
 woensdag 2 oktober 2019
 dinsdag 30 april 2020
 woensdag 20 mei 2020
Pedagogische studiedagen 2019 – 2020
 woensdag 16 oktober 2020
 vrijdag 6 maart 2020
Belangrijke data:
 Vormsel: zondag 17 mei 2020
 Eerste communie: zaterdag 30 mei 2020

Raadpleeg de website
www.zonnekesschool.be

We trachten op het einde van het schooljaar een overzicht te bezorgen van zoveel
mogelijk activiteiten die op school zullen doorgaan volgend schooljaar. Doch kan het
zijn dat deze data aangevuld of gewijzigd worden omwille van praktische redenen. U
zal van wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden door het secretariaat of de
klasleerkracht.
Hierbij aansluitend wil ik u ook vragen dat wanneer er eventuele wijzigingen zijn in uw
contactgegevens, u deze zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het secretariaat:
secretariaat@zonnekesschool.be

Zomerfeesten

Een apart woordje van dank aan de mensen die zich op de Zomerfeesten
belangeloos hebben ingezet om ook dit jaar dit schoolfeest te doen slagen. Als ook
aan de mensen die zo gul zijn geweest tijdens dit weekend. Dit geeft ons een positief
gevoel te weten dat er zoveel mensen ons steunen.

Vrijwilligers

Onze school drijft naast het enthousiasme en engagement van de leerkrachten ook
voor een groot stuk op de bereidwilligheid en inzet van heel wat vrijwilligers. Via deze
weg wil ik dan ook iedere ouder, grootouder of andere persoon die onze school een
warm hart toedraagt en zijn of haar steentje heeft bijgedragen dit schooljaar van
harte bedanken. Of het nu ging om wekelijks te komen lezen, te sporten, te helpen bij
activiteiten in de klas, mee op uitstap te gaan met de klas van je zoon of dochter of

om op grotere schoolactiviteiten mee de handen uit de mouwen te steken…
BEDANKT!
Onze ouderraad is een team van heel gemotiveerde en gedreven mensen. Telkens
zijn ze bereid om de handen uit de mouwen te steken en de school op allerlei vlakken
te steunen en te ondersteunen. Een echt topteam!
Een speciale vermelding maak ik ook graag voor ons redactieteam. Ellen en Inge
slagen er telkens in om een goed gevulde schoolkrant uit te brengen. Zij doen dit met
heel veel enthousiasme en overtuiging.

Tenslotte

De school opent zijn poorten op maandag 2 september 2019 om 8.00u. De ouderraad
zal paraat staan met een koffiestand om jullie te verwelkomen. Let op, alle kleuters en
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden verwacht in de Heiligstraat. De
leerlingen van het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar worden op de grote
speelplaats in de Lindelei verwacht.
Belangrijk nog voor de ouders van de leerlingen van de Lindelei: maak goede
afspraken met je kind voor het verlaten van de school. Spreek altijd af aan dezelfde
poort! Dit zorgt voor duidelijkheid en vooral ook rust bij je eigen kind. Hieronder vindt u
een overzicht wie welke poort gebruikt en verwacht wordt om te gebruiken. Gebruik
deze poorten ook wanneer je eens iemand anders je kind laat afhalen omdat je er
zelf niet geraakt. Dit voorkomt tranen bij kinderen en ongeruste harten bij de ouders
of anderen.





Grijze poort (Fr. Huysmanslaan): Fietsers die richting Heiligstraat moeten en
straten die daarachter liggen.
Groene poort (E. Van Nuffellaan): Voetgangers die richting Heiligstraat moeten
en straten die daarachter liggen.
Bruine poort (Lindelei): Voetgangers en fietsers die richting Lindelei,
Gemeenteplaats moeten en straten die daarachter liggen.

Op dit moment heeft de school geen informatie of de schoolstraat in september
definitief opgestart zal worden, vervangen zal worden door een waardig alternatief
of volledig afgevoerd wordt. Ik hoop hier in augustus duidelijk over te
communiceren.
Maar voor nu wens ik aan iedereen een welverdiende, deugddoende vakantie met
veel zon en ontspanning! Laad jullie batterijen maar goed op!!!!

Guy Vloeberghs
Directeur Zonnekesschool

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD
Terwijl de warme zomerzon buiten hevig brandt, wil ik van deze
gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor het
afgelopen jaar.
We hebben dit jaar met de ouderraad veel leuke dingen gedaan
om de school te steunen.

De wafelslag was weer een groot succes, nogmaals bedankt aan iedereen die wafeltjes heeft
gekocht en verkocht! Met de inkomsten hiervan helpen we de school bij het verfraaien van
de speelplaats in de Lindelei. De leerkrachten zijn hier volop mee bezig en we hopen volgend
schooljaar het resultaat te kunnen zien.
Ook de fakkeltocht was weer een succes. Met de vele ouders en kinderen die aanwezig
waren, hadden we een gezellig samenzijn.
We grepen ook terug naar het gekende concept van onze brunch en ook dit was weer een
groot succes met meer dan 300 eters.
Ook op de zomerfeesten kon je ons zien rondlopen. Samen met de school hebben we een
heel weekend hard gewerkt om er leuke feesten van te maken.
Nu nemen we 2 maanden verdiende rust, maar vanaf eind augustus vliegen we er weer in.
Zo kan je ons vinden op het kennismakingsmoment in de kleuterschool om de kleuters en
hun ouders wegwijs te maken in de school en ze naar de juiste klas te sturen. Ook staan op
we maandag 2 september ’s ochtends weer aan de schoolpoort van de Heiligstraat om de
ouders te verwelkomen met een tasje koffie of thee. Ook ouders die van de afdeling Lindelei
komen zijn van harte welkom om iets te komen drinken trouwens!
Er staat nog veel meer op de agenda voor volgend schooljaar, maar nu is het eerst tijd om te
genieten van de verdiende zomervakantie.
Aan alle mensen die dit jaar op 1 of andere manier hebben geholpen in de ouderraad, van
harte bedankt! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug!
Mike Vanden Eynde – Koen Lostrie – Erik Cornelis – Tom Germijns
Het bestuur van de ouderraad

INGREDIËNTEN






2 bevroren bananen, in stukjes gesneden
1/2 rijpe avocado
125 ml melk
2 tl spirulina
1 tl vanillepoeder

Ingrediënten voor de topping







1 ijshoorntje
1 banaan
1 aardbei
2 el granola
zaadjes naar keuze

Extra benodigdheden


een blender of een hoge maatbeker en een staafmixer

RECEPT
doe alle ingrediënten in de blender of de hoge maatbeker en mix tot een mooi
geheel. Giet in een kommetje en werk af met het ijshoorntje, de granola, 2 schijfjes
banaan en een stukje aardbei. Maak oogjes met de zaadjes.

Logeren op school is SUPERLEUK!
Eindelijk is het grote moment aangebroken. We kijken er al een heel jaar lang naar uit… onze
SLEEPOVER!!
De kinderen vinden het reuzespannend. En de juffen ook!

Eerst wordt het “Zonnekesplein” in orde gebracht zodat al onze kleuters een zacht bedje
hebben om in ‘dodo’ te doen. Het wordt een heus bed/ matras/ veldbed/ luchtmatrassen –
paradijs. Alle ouders installeren zelf het bed van hun kleuter. Bedankt lieve ouders voor deze
hulp!

Als de mama’s en papa’s weer naar huis vertrokken zijn, spelen wij heel leuke spelletjes op
onze speelplaats. We zijn verdeeld in verschillende groepen en schuiven door van spel naar
spel. Elke groep wordt door 1 of meerdere leerkrachten begeleid. We spelen o.a. met onze
kleurrijke parachute, leuke spelkoffer, 1,2,3, piano, Chinese voetbal,… en binnen komen we
tot rust met leuke yoga oefeningen.

Na de spelletjes spelen we een spannende quiz. Dit jaar was het een beetje frisjes buiten en
zijn we naar de vlinderklas geweest. Daar was het lekker warm. Tijdens de quiz krijgen de
kleuters vragen zoals: “zoek eens vijf groenten of fruitnamen die beginnen met de letter A”
of “kan jij raden wat de juf uitbeeldt?”. Elke groep deed flink zijn best en wilde natuurlijk
heel graag winnen! We hebben ook een super jury die haar taak ieder jaar heel ernstig
neemt 

Na de toffe quiz smullen we zoals ieder jaar van een heerlijk dessert.
Stilaan worden onze kleuters moe… we doen onze pyjama aan, poetsen onze tanden en
kruipen in ons zachte bed. Nu nog een mooi verhaal “Welterusten Rosalie” en daarna…
hop naar dromenland!
SLAAP LEKKER!
Wat hebben onze kleuters flink geslapen! We zijn er trots op! Een lekker ontbijtje mocht
natuurlijk niet ontbreken! Smakelijk!

Het was zoals elk jaar weer een top belevenis! Onze kinderen hebben er ongeloofelijk van
genoten en wij ook!
Dikke zoenen,
juffen circus,- kasteel en –toverklas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Groepsleden : Loubna , Eleora, Emma, Safea,Yenthe
De niet leuke dingen van bosklassen :
We vonden het niet leuk dat we om half 10 moesten gaan slapen en om half 8 al
moesten opstaan.
Sommige dingen vonden we niet zo lekker .
We vonden het niet zo leuk dat op de laatste dag de muziek zo luid stond .
Toen we iets vriendelijks zeiden tegen de mensen zeiden ze niks terug en dat vonden
we niet zo fijn .
De dingen die we leuk vonden aan bosklassen :
We vonden het heel leuk dat we onze weg mochten kiezen en opdrachten konden
doen bv : het langste woord maken met letterkoekjes en daarna mochten opeten .
Ik vond het leuk dat je met je voeten in het water mocht bij het debiet berekenen .
We vonden het tof dat we op onze eigen verzoekjes mochten dansen en dat we
een paar hapjes mochten eten .
We vonden het tof dat we met een tablet een QR-code konden scannen en
allemaal opdrachten kregen en twee drankjes kregen bij Spa Monopole .
Besluit: het was super super super leuk !!!!!!!!!  

Bosklassen was heel leuk!
We zaten in Sart-Lez-Spa La Sapiniëre.
De natuur was heel mooi.
We hadden leuke kamers waar iedereen wel eens
babbelde .
In de mijnen van Blegny was het fris maar wel fijn.
We zagen een gewonde roofvogel die we hebben gered.
Tijdens de
oriëntatietocht deden we veel leuke opdrachten.
We moesten eten wat de pot schafte maar
gelukkig hebben wij op de casino avond veel
plezier gehad. De fuif die erna kwam maakte
onze avond helemaal af!
De laatste dag (vrijdag) zijn we nog naar de
fabriek van SPA geweest, daar mochten wij twee
verschillende drankjes kiezen.
De eerste dag hadden we een beetje pech met
de bus want er was een klein ongevalletje
gebeurd met een fietser en onze buschauffeur
moest een getuigenis schrijven . Hierdoor
hadden we een beetje vertraging.
Op de laatste dag was het wel een blij weerzien
met onze ouders!
Woensdag moesten we douchen (gezamenlijk) dat vonden sommige niet zo fijn.
Maar de meeste vonden het wel prettig.
Sommige kinderen vonden dit ook wel een beetje gênant!
Van: Kjell,Lies,Fenna,Matthias,Kamiel

Groepsleden : Samlevi. Yeno. Julien. Sebstian, Lennert
Dag 1: zijn we naar de mijn van
Blegny gereden en hebben we in
de bus naar de film Kruistocht in
spijkerbroek gekeken.
Daarna moesten we een hele
lange tijd wachten omdat we een
fietser hadden aangereden.
Toen we aangekomen waren
mochten we het terrein verkennen.
We hebben het debiet berekend
en een quiz gedaan.

Dag 2: zijn we op orientatietocht
gegaan, we hebben gespeeld op het
voetbalveld.
We hadden ook groepen gemaakt
voor de rest van de week en hebben
we spelletjes gespeeld rond het
gebouw.
Dag 3: zijn we naar kasteel Franchimont
geweest en hielden we een barbecue.
’s Avonds hielden we een casino avond
en een klein fuifje!
Dag 4: Inpakken en vertrekken naar de fabriek van Spa Monopole, zo gaan we met
de bus weer naar Hemiksem!

Groepsleden : Arvo,Arwen,Jens,Lore,Luca
Als eerst gingen we naar de mijn van Blegny. We
zijn 30 en 60 meter diep onder de grond geweest.
Woensdag deden we een wandeling, daarbij
moesten we zelf de weg vinden.
Donderdag liepen we naar een barbecuetent.
Daarna zijn we naar het kasteel van Franchimont
geweest.
‘s Avonds hadden we een casino, daarna een fuif > super leuk!
Op de terugreis gingen we naar Spa Monopole.
Daar kregen we 2 flesjes en een gratis T-shirt!
Bosklassen was TOP!!!
Hopelijk is het even leuk voor de volgende
6dejaars.

24 mei 2019 Petnetdag
Zet je Pet op tegen Kanker!
Je pet pimpen, opzetten en heel de wereld laten zien dat je
mensen met kanker steunt... Dat hebben heel wat bekende
Vlamingen op 24 mei gedaan, maar ook enkele coole grieten en
stoere jongens van het derde leerjaar.

Nooit meer beestjes in je limonade!
Maak van strijkkralen een anti-beestjes deksel voor op je limonadeglas met een
gaatje voor je rietje!

Anti-beestjes deksel knutselen met strijkkralen dit heb je nodig:



Strijkkralen
ronde strijkkralenmal

Het is niet moeilijk. Vul de mal met strijkkralen, maar laat het midden vrij voor het
rietje. Even strijken met een velletje bakpapier over de strijkkralen en laten afkoelen.
Klaar zijn je vrolijke deksels!
Fijne nazomer!

TIP: Geen strijkkralen in huis? Je kunt ook van een papieren parasol een deksel maken voor
op je glas.

De schoolstraat
Van visie tot evaluatie - een beknopt overzicht.
Onze Zonnekesschool is de laatste jaren enorm gegroeid in leerlingenaantal. Zoveel
leerlingen maken dat het voor en na schooltijd opvallend drukker is in de omliggende
straten. Op die momenten verandert onze schoolomgeving in een chaotisch samenspel
van auto’s, fietsers, steppers en voetgangers. Deze verkeerschaos brengt bij vele
mensen ergernissen met zich mee. Buurtbewoners klagen over parkeergedrag,
leerkrachten zien dagelijks onveilige situaties, sommige automobilisten stellen geen
voorbeeldgedrag, ….
Met het inrichten van een schoolstraat wilden we op dit steeds groter wordend probleem
een antwoord bieden. Daarvoor werd er in oktober ‘18 een werkgroep opgericht binnen
de school. Haar opdracht?
- Betere verkeersveiligheid op uitstap en in de schoolomgeving
- Duidelijk uitgewerkt pedagogisch project doorheen alle leerjaren
Om een betere verkeersveiligheid in te richten in onze schoolomgeving, werd al het
idee van een schoolstraat opgeworpen.

Planning project schoolstraat
De werkgroep stelde in november deze planning op.
- Oktober ’18: oprichting werkgroep verkeersveiligheid
- December ’18: consultatie ouderraad, eerste overleg met Mohamed
- Januari ’19: werkgroep verkeersveiligheid samen met Mohamed, concreet
maken schoolstraat
- Februari ’19: indiening aanvraag tijdelijke schoolstraat bij college
- Maart ’19: terugkoppeling aan ouderraad en personeelsvergadering
- April ’19: infoavond voor buurtbewoners, communicatie opzetten voor ouders
- 6 tot 17 mei ’19: tijdelijk schoolstraat
- Mei – juni ’19: evaluatie met alle betrokkenen (wat ging goed, wat kan beter)
o Gemeente
o Buurtbewoners
o Leerkrachtenteam
o Ouderraad
o …
- September/ oktober ‘19: definitieve invoering schoolstraat

Doelstellingen
Bij het inrichten van een schoolstraat streven we 2 doelstellingen na:
- Een veilige schoolomgeving
“Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de
omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer mensen hun
kind met de auto naar school brengen.”
Deze vicieuze cirkel willen we doorbreken.

-

Duurzaam school- woonverkeer
Een autovrije schoolomgeving kan veel betekenen voor de gezondheid. Door de
auto op sommige momenten te bannen, zullen weggebruikers gestimuleerd
worden om meer te bewegen. Net daar hebben kinderen van deze tijd (en bij
uitbreiding iedereen) veel nood aan.

Concreet
De schoolstraat wordt elke schooldag ingericht
van:
- 8u tot 8.30u
- 15.15u tot 15.45u
- Op woensdag van 12u tot 12.30u
De afsluitingen worden in de Heiligstraat geplaatst
en weggehaald door vrijwilligers en/of leerkrachten
aan:
- Kruising met Gemeenteplaats
- Ter hoogte van Tuitboslei
Politie zal erop toezien dat dit gehandhaafd wordt.
De test loopt van 6 mei tot 28 juni.

Resultaten uit de enquête
Algemeen
Wijze van bevraging
We kozen ervoor om 3 online enquêtes op te zetten via Google Forms. Dat had als
grote voordeel dat de input snel verwerkt kon worden. We verwachtten immers een
grote respons van ouders.
Er waren 3 enquêtes, één voor elke doelgroep:
Intern:
- Leerlingen
- Leerkrachten
Extern:
- Ouders, buurtbewoners, medewerkers van de schoolstraat, andere
De enquêtes liepen van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei.

Aantal deelnemers
Totaal
In totaal waren er 443 deelnemers aan de enquête.
39 leerkrachten die wonen ...

160 leerlingen uit ...

24 buurtbewoners die wonen … (dit is geen representatief aantal om de gegevens als
algemene aanvaard te zien)

210 ouders die wonen ...

-

3 begeleiders
7 andere (hoofdzakelijk grootouders)

Communicatie
De communicatie werd opgestart op dinsdag 30 april na een laatste overleg met de
inrichtende partijen. In de dagen daarna werd door de school een brief (digitaal en
geschreven) verzonden naar alle ouders. De gemeente deed een oproep op Facebook
en lichtte de buurt in via een rondgedeelde brief.
Algemeen mogen we stellen dat de communicatie laattijdig op gang is gekomen
aangezien de schoolstraat inging op 6 mei. Dat blijkt ook uit onze bevraging, al is er een
verschil te merken tussen de bevraagde groepen. Zo’n 70% van de ouders is tevreden
over de timing. De andere 2 groepen zijn daar duidelijk minder tevreden daarover.

1 = helemaal niet tevreden

4 = zeer tevreden

Leerkrachten

Ouders

Buren

De communicatie werd algemeen wel als duidelijk en voldoende bevonden.
Tevreden tot zeer tevreden over duidelijke en voldoende informatie
leerkrachten

ouders

buren

Duidelijke info

87%

90%

62%

Voldoende info

90%

94%

71%

Veiligheid
Ergernissen
Veiligheid en ergernissen aan wat anderen in het verkeer doen, gaan vaak hand in
hand. In de bevraging valt op dat vooral de auto en het foutieve gedrag van bestuurders
als storend gezien wordt. Dat laatste wordt vooral door leerkrachten zo ervaren. Ouders
en buren ergeren zich dan weer vooral aan foutparkeerders.
Leerkrachten

2e balk: onveilig rijgedrag auto’s

4e balk: luchtvervuiling

Leerlingen

2e balk: onveilig rijgedrag auto’s

4e balk: luchtvervuiling

Ouders/buren

2e balk: onveilig rijgedrag auto’s

4e balk: luchtvervuiling

Vóór invoering van de schoolstraat (< 6 mei)
Doorheen de enquête blijkt dat de helft van de bevraagden de directe omgeving van de
school als ‘onveilig’ beschouwen. Daarbij blijkt dat de 3 groepen heel verschillend
aanwoordden. Leerkrachten maken zich in grote mate zorgen over die veiligheid, terwijl
de laatste groep (ouders, buren, …) daar eerder verdeeld over is. Bij onze leerlingen is
zo’n 30% zich dan weer niet echt bewust van de situatie.
Leerkrachten

Leerlingen

Ouders/buren/andere

Na invoering van de schoolstraat (> 6 mei)
De invoering van een schoolstraat mist zijn effect niet op het veiligheidsgevoel in de
directe omgeving van de school.
Leerkrachten

Leerlingen

Ouders/buren/andere

In de geschreven opmerkingen lezen we echter vaak dat het probleem zich verschuift
naar omliggende straten. In de Monnikenhoflaan en op de Gemeenteplaats wordt het
drukker en doen de onveilige situaties zich daar vaker voor. De verkeersdruk, het
(onveilige of foute) rijgedrag van sommige autobestuurders oplossen door een
schoolstraat in te voeren is op zich geen doelstelling van de schoolstraat, maar het blijft
wel een grote bekommernis van velen.

Tevredenheid
Uren schoolstraat
Ouders en leerkrachten zijn in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de uren ‘s
ochtends en ‘s avonds. Enkel op woensdagmiddag zien we een duidelijke verschuiving
bij de leerkrachten.
Buurtbewoners zijn verdeeld wat betreft deze vraag. We zouden nog dieper kunnen
filteren op mensen die ‘binnen’ of ‘buiten’ de zone wonen. Dat werd nog niet gedaan .

Algemene tevredenheid schoolstraat
Kort gezegd kunnen we stellen dat leerkrachten algemeen tevreden zijn over de
invoering van de schoolstraat. Ook bij de leerlingen zien we dat de meeste kinderen
(bijna 70%) de schoolstraat een score hoger dan 5 geeft.
Bij de ouders is dit nog meer (73%).
De buren zijn er het minst tevreden over. 54% geeft de schoolstraat een score van 5 of
minder.
Leerkrachten

Leerlingen

Ouders

Buren

Voor of tegen?
Deze vraag werd 2 keer gesteld in de enquête. 1 maal in het begin en 1 maal op het
einde. De 2 vragen onderscheiden zich tov elkaar door de mening die mensen hadden
vooraleer het project gestart is (voor 6 mei) of sinds invoering van het project (in een
periode van 2 tot 3 weken). Leerkrachten veranderen in positieve zin van mening, terwijl
het bij ouders gelijk blijft. Buren daarentegen veranderen in negatieve zin hun mening.

Vóór 6 mei
Leerkrachten

Buren

Leerlingen

Begeleiders

Ouders

Sinds invoering
Leerkrachten

Buren

Leerlingen

Ouders

Begeleiders

Conclusies
-

-

-

-

De doelstelling ‘een veilige schoolomgeving’ wordt grotendeels bereikt.
- In de straat van de schoolpoort stijgt het veiligheidsgevoel
- In de omliggende straten wordt het echter wel drukker. Dat lezen we vaak
in de opmerkingen.
Algemeen vinden leerkrachten en buren dat de communicatie te laat op gang
kwam. Ouders zijn daar meer tevreden over. De communicatie was doorgaans
voldoende, al had een infomoment frustraties kunnen voorkomen.
Er vulden 24 buren de bevraging in. Dat is geen representatief aantal, maar kan
wel een beperkt beeld geven.
- Buren zijn het minst tevreden. Dat kan te maken hebben met een
laattijdige communicatie, maar we lezen ook dat ze ten allen tijde hun huis
willen kunnen bereiken.
- In de buurt wekt de schoolstraat wrevel op.
De uren op woensdag lijkt de school niet ideaal. Een aanpassing naar 11.45u tot
12.15u lijkt ons beter en ligt in lijn met de andere uren.
De signalisatie is niet volledig reglementair.
We kunnen stellen dat het project gedragen wordt door de school. De praktische
organisatie en het beheer kan echter niet blijven gebeuren door de school.
Enkele vrijwilligers zorgden mee voor het plaatsen en weghalen van de hekken.
Hen willen we dan ook ten zeerste bedanken.

En nu?
Samen met de gemeente hebben we een evaluatievergadering gehad en gekeken naar
de toekomst. De testperiode van de afgelopen maanden heeft positieve aspecten maar
kent ook enkele pijnpunten. Samen met de gemeente bekijken we alternatieven zoals
een fietsstraat, enkelrichtingsverkeer, ANPR-camera’s, slagbomen, verdwijnpalen, … .
Al deze ideeën moeten verder vorm gegeven worden. Ook de financiële haalbaarheid
moet bekeken worden. Het is op dit moment nog even afwachten hoe dit volgend
schooljaar verder zal lopen.
We merkten echter wel een grote bereidheid op bij u als ouder, om dit project te doen
slagen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen of zijn manier van verplaatsen
aangepast. We durven dus hopen dat dit zo kan blijven volgend schooljaar, met of
zonder schoolstraat.
Tenslotte willen we iedereen bedanken die mee zijn schouders gezet heeft onder de
schoolstraat. In de eerste plaats de vrijwilligers en leerkrachten die mee een of
meerdere permanenties gedaan hebben aan de nadarhekken. Ook de gemeente willen
we bedanken om te zorgen voor de signalisatie en het toezicht erop door een agent. En
vooral ook u: Ouders, grootouders en buurtbewoners om het nodige geduld aan de dag
te brengen dat dit met zich meebracht.

Dank u wel!

Eerste Communie
en Lentefeest

Vormelingen 2019

Proficiat met
jullie Vormsel,
Lentefeest en
eerste Communie!

LEGO WEDO
Er wordt volop geëxperimenteerd met Lego WeDo op onze school.
Bouwen, programmeren, zelf creëren.
Enkele sfeerbeelden:

Aardbei, ananas en marshmallow spies van de
BBQ

Deze zoete fruit en spek spiezen zijn de perfecte afsluiter voor een avond
BBQ.

Ingrediënten


10 stukjes ananas



10 aardbeien



15 marshmallows

Materialen
5 sate prikkers

Bereiding

Week de prikkers minimaal 30 minuten in water. Verwijder de kroontjes van de
aardbeien. Rijg eerst een marshmallow, dan een aardbei en vervolgens een stukje
ananas aan de spies.

Herhaal dit en sluit af met nog een marshmallow. Wissel de volgorde af naar eigen
voorkeur. Houd de spiezen voorzichtig boven de BBQ tot de marshmallows zacht zijn.

Tip: Je kunt de marshmallows ook met een brûlée brander verwarmen.

Zomerfeesten 23 juni 2019

Kubbtornooi

Ook dit jaar werd er op de tweede dag van de zomerfeesten een
Kubbtornooi gehouden.

Zoals andere jaren werd dit geleid door
meester Bart, die voor de aanvang van de
wedstrijden alle spelregels even uitlegde.
Er waren dit jaar 10 ploegen, waardoor er
in 2 poules eerst 4 wedstrijden gespeeld
werden.

Dit gebeurde allemaal onder het
deskundige oog van meester Maarten
en meester Laurens. De warmte
maakte het voor vele deelnemers
moeilijker om te spelen.
Maar daar hadden de kinderen wel
iets op gevonden: ze zochten
verkoeling met enkele waterspuiten.
En dit heeft meester Laurens ook
mogen ondervinden. 
Na het afwerken van de 4 wedstrijden, volgde er nog 1 wedstrijd voor de
plaatsen. De finale werd gespeeld door ‘Rik & Alana’ tegen ‘De Tijgers’.
De Tijgers, een sterke ploeg met allemaal kinderen, pakten dit jaar de
titel. Proficiat aan de winnaars!

Al lachend de vakantie in
met mopjes uit 4B
De hoge boom
Niks Niemand En Kluns zitten in een boom. Niemand valt uit de boom. Niks belt de
ambulance en zegt:’ Ik ben Niks en Niemand is uit de boom gevallen.
Door Jayden Beyens

dokter Oetker
Wat doet een pizza als hij ziek is? Hij gaat naar Dokter Oetker.
Door Tiebe cuypers

poesje laten blaffen
Hoe laat je een poes blaffen? Je zet hem op de barbecue. En je steekt
hem aan. Woef!
Door Annabell De Bruyn

De Italiaan, de Spanjaard en de Portugees
de Italiaan ,de Spanjaard en de portugees in het vliegtuig
‘de italiaan zij tegen de spanjaart durf jij een kei uit het vliegtuig
te gooien’ en hij deed dat echt. Dan zijde Spanjaard tegen de portugees
durf jij een baksteen uit het vliegtuig te gooien hij zij ja en hij deed het ook
dan zegt de portugees tegen de Italiaan durf jij een bom uit het vliegtuig te gooien
ja en hij deed dat en dan kwam de Spanjaard een kindje wenen en vroeg wat er was
en zij er is en kij op mijn hoofd gevallen en de portugees zag een kintje harder wenen
en dat kintje zij er is een baksteen op mijn hooft gevallen en de italiaan zach iemand
lachen en hij vroeg vat er was en hij zij ik liet een scheet en mijn school onplovte
Door Florian De Buyser

twee luizen op het straat !
Er liepen eens twee luizen op het straat de ene zij tegen de ander, nemen we de
hond of de voet?
Door Emmi De Cock

bartje gaat naar school
mama zegt: bartje opstaan.
bartje zegt: mama ik ben super blij.
mama zegt: waarom ben je zo blij?
bartje zegt: we hebben muvo en er komt een nieuwe jongen in de klas.
mama zegt: leuk dat er een nieuwe jongen is.wat is muvo eigenlijk?
bartje zegt: dat heb ik je al 1000 gezecht?
mama zegt: ow echt.
bartje zegt: ja
mama zegt: dat is knutselen juist
bartje zegt: je inderdaad
mama zegt: nu vertrekken naar school anders ben je te laat
bartje zegt: ik ben toch al te laat het is 10 uur
mama zegt: echt ik zal je wel brengen
ze komen aan en bartje stapt uit
bartje zegt: dank je wel om mij te brengen ik had geen zin om met de fiets te gaan
Door Alana De Hondt

Twee oenen.
2 Oenen zijn een kamer aan het behangen hoe doen ze dat?
de ene houd het behangpapier vasten de andere metselt er gauw een muurtje achter.
Door Joppe Germijns

kareltje ging eens wandelen met zijn oma.
kareltje ging eens wandelen met zijn oma, ik het bos.
kareltje vroeg: ‘kijk oma daar licht een speelgoed auto, mag ik die?’
de oma zij: ‘nee, want alles wat op de grond ligt is vuil!’
ze wandelde verder in het bos.
plotseling zag jantje 10 euro.
kareltje zij: ‘ kijk oma 10 euro mag ik die gaan oprapen voor in mijn spaarpot?’
de oma zij: ‘ nee, want alles wat op de grond ligt is vuil.’
een beestje verder valt de oma op de grond.
de oma zij: ‘kareltje raap mij eens op!’
en toen zij kareltje: ‘ nee want alles dat op de grond licht is vuil!’
Door Sterre Heyndrickx

de kameel.
Werner wouw een kameel huren.
De verhuurder zij : ‘Om hem te laten stappen zeg je fuw om hem te laten lopen fuuw.’
Werner vraagt :’Hoe laat je hem dan stoppen?’
De verhuurder zij: ‘Om hem te laten stoppen zeg je amen’
Dus nu hij alles weet zegt hij fuw,dat werkte.Dan zegt hij fuuw.Hij begint te lopen.
maar ze komen voor een ravijn en Werner zegt nog snel een gebedje en dan zegt hij amen
en hij stopt en werner zegt fuuw.
Door Zita Jans

Verstoppertje
er waren eens twee blondjes verstoppertje aan het spelen
zegt de ene tegen de andere:’ik ga mij verstoppen in de kast en dan kom jij mij zoeken .’
3 uur later roept het ene blondje:kom maar uit de kast hoor ik kan je niet vinden .
Door Yanti Maebe

De bus
Er staan twee slakken, jip en jop, te wachten op de bus van twaalf uur.
Zegt jop: ‘Zou ik oversteken.’
Zegt jip: ‘Nee joh, niet doen om zes uur komt de bus al.’
Door Noa Ramires Isidoro

omtermeeste biertjes drinken.
Er was een fransman turkse en een belg. Ze hadden
een wetstrijd omtermeeste biertjes drinken. De belg dronk
er 10 op. De fransman dronk er 20 op en de turkse bleef maar drinken
ze vroegen sech moet je is niet naar de wc.Deturkse zee turkieturkie is
ni dom turkieturkie pamerom.
Door Ilana Van Aelst

on-...
juf:’woorden die beginnen met on beginnen vaak iets slecht.’
‘Wie geeft mij een voorbeeld.’
Kareltje:’onderwijs’
Door Fleur Van Beeck

tuinslang
Louwieke kwam thuis en vroeg aan zijn mama:’Mag ik plat water?’
Waarop mama zei:’sorry louwieke ik heb alleen nog bruis water.’louwieke
werd kwaad rende naar buiten en ging op de tuinslang staan mama vroeg:’waarom ga jij nu
op de tuinslang staan?’
waarop Louwieke antwoorde:’ik wil plat water!!!!!’
Door Roos Van Dyck

Pijntjes
Jef vraagt om een plakker ik hep een pijntje zegt hij tegen mama de volgendedag
vraagt hij het weer en zoo gaat het door mama komt in zijn kamer en mama
zecht Jef waarom plakken alle plakkers op je muur Jef zecht mijn muur heeft veel
schaartjes.
Door Jan Van Gastel

de geest
Een bultenaar zit in het cafè samen met zijn vriend.
zijn vriend heeft een oog kwijt.de bultenaar zegt:’ik moet naar huis,ik ga langs het kerkhof’.
de bultenaar komt aan bij het kerkhof en daar is een geest,de geest zegt:’wat is dat op uwe
rug’?de bultenaar zegt:’een bult want ik ben een bultenaar’.de geest zegt:’hier met die
bult’!de volgende dag vertelt hij alles aan zijn vriend.de vriend zecht.’ik ga vanavond ook
langs het kerkhof,want mischien krijg ik wel terug een oog’.dus de vriend gaat naar het
kerkhof,en daar is die geest.en die geest vraagt:’wat is dat daar op uwe rug’?de vriend
zegt:’niks’.waarop de geest zegt:’hier een bult!
Door Warre Van Meirvenne

De papegaai in’ t café
Grote smurf komt bine en zegt ‘voor mij ne cola alstublieft.’En de papegaai zegt ‘voor mij ne
cola.’En dan komt smurfin binnen en zegt’ voor mij ne cola .’ En de papegaai zegt’ voor mij
ne cola.’De cafébaas zegt ‘als ge da nog één keer zegt hang ik u bij u zus aant kruis.’Dan
komt brilsmurf en zegt ’voor mij ne cola.’ En de papegaai kan het niet laten en zegt ‘voor mij
ne cola.’En de cafébaas zegt ‘nu ist genoeg ik hang u bij uzus aan de muur.’ En de papegaai
zegt ‘heb jij ook en cola te veel bestelt.’
Door Robbe Van Vracem

NNNNNNNUUUUUTTTTJJJJEEEEEEESSSSSSSS!!!!
wat zegt een papegaaie van 100000000 meter hoog karel? : ‘’ik umh
NNNNNNUUUUTTTTTJJEEEEESSSS!!!!!!!!!!!!!!”.
Door Stijn wegge

Bakker = ziekenhuis
waarom ligt de bakker in het ziekenhuis?
door en tijgerbroodje
Door Tibe Wijckmans
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