
KOBA ZUIDKANT vzw - Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem



2

Voorwoord

Liefste leerlingen, leerkrachten en ouders,

Dit laatste trimester was er eentje voor de geschiedenisboeken. Als iemand ons begin dit jaar had 
gezegd dat de school (en niet enkel ONZE school, maar ALLE scholen) voor drie maanden de deu-
ren moesten sluiten, hadden we eens goed gelachen. 

Maar helaas viel er niet zo veel te lachen. Tijdens de lockdown kwamen we met z’n allen in een 
unieke situatie terecht: samen met het gezin thuis, zoekend naar een ritme om de dagen die hele-
maal op hun kop stonden, toch enigszins structuur te geven. 

Na enkele weken begon het een beetje te lukken. De school ging over op online teaching en de 
leerlingen leerden écht zelfstandig werken. De leerkrachten deden hun best om een digitaal pad 
te bewandelen en toch mentaal close bij de leerlingen te blijven. 

We hebben allemaal ontzettend veel geleerd. Niets is blijkbaar evident. Een pandemie kan alle 
vertrouwde gewoontes op enkele weken tijd omverblazen. Maar tegelijkertijd werd duidelijk hoe 
weerbaar en flexibel we zijn als we op de proef gesteld worden. 

Het officiële leerplan mag misschien wat onorthodox afgewerkt zijn, dat neemt niet weg dat de 
leerlingen veel wijzer uit deze periode komen. Ze waren getuige van wereldnieuws en kunnen dit 
later nog aan hun eigen kleinkinderen vertellen. 

Wie ziek werd, of iemand verloor, wensen we als warme schoolgemeenschap oneindig veel sterk-
te toe. We hopen natuurlijk dat het virus deze zomer ingetoomd kan worden en dat het volgend 
schooljaar voor ons op een normale manier kan starten. Maar ook al mocht dat niet het geval zijn, 
we weten inmiddels wél hoe sterk en veerkrachtig we zijn. Zelfs al moeten we apart blijven van 
elkaar, onze geesten blijven verbonden. De spirit van de Zonnekesschool blijft overeind. 

In deze laatste editie van de WistJe staan uiteraard véél minder verslagen van uitstapjes en leuke 
anekdotes in de klas, maar we verzamelden toch enkele verhalen, tekeningen én wensen van de 
leerkrachten. 

Stay safe en tot in september,

Het WistJe team
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Knipsels

Hier zijn ze ; het 6de leerjaar C van 2019-2020.    
Een groep kinderen die in de hele speciale 
coronatijd hard heeft moeten werken.  
Allemaal hebben ze laten zien klaar te zijn 
voor de volgende stap. 

Ze hebben hun diploma stuk voor stuk 
verdiend.            Ze mogen fier zijn ! Eerst 
genieten van de vakantie! 
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6A  

 
een pittige, toffe klas met Julie altijd in haar sas. 

en samen met Jente in dezelfde outfit  
na haar dagelijkse treinrit. 

Heel veel ijver toonden Yanaïka, Emma en Nele met de lessen via PC 
dat maakte ons juffen zeer tevree! 

Lisa en Ella, een onafscheidelijk duo of onze "olijke tweeling" 
ook Aya was een zeer aangename leerling! 

Luka, heel enthousiast 
jullie rugzakken de laatste weken overbelast! 
Mauro benoemen we tot grapjas van de klas, 
helaas voor jullie door corona geen bosklas... 

Tobe op de hoogte van heel wat weetjes 
maar Wannes hield niet zo van de vele dicteetjes, wel klein maar 

dapper, 
 en met een vriend als Willem,  ieders makker! 

Sarah, jou zagen we net iets minder de laatste weken 
wat is de tijd toch snel verstreken. 

Kiana een flinke, harde werker  
en Lili dankzij de hulp van haar grote zussen in heel wat vakken sterker! 

Tibe, jij bent een jongen met heel wat talenten, 
binnenkort worden jullie andermans studenten.  

Stan, van erg verlegen naar de grootste babbelaar 
maar nu met heel veel moed naar het middelbaar! 

Het gaat jullie allen goed! 

juf Lisa en juf Tania  
schooljaar 2019-2020
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Het is zover, hier sta je dan 
Klaar om uit te vliegen, de wereld aan je voeten 

En of je links- of rechts af slaat 
Fladdert, vliegt of graag wil dansen 

Volg de weg die bij je past 
Want jij bent jij, met jouw talent 

Wij hebben gezien, hoe uniek jij bent 
Laat je zien, groei en ontdek 
Ik laat je los, ik laat je gaan 

Want ik geloof in jou en vertrouw 
Dat jij je weg gaat vinden 

Echt, ik geloof in jou 

Juf Rowie
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De proclamatie van 6C zag er anders uit dan anders maar we zijn superfier op
de helden van de laatste klas!! Op naar een nieuw avontuur!
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2A had  heel wat te vertellen over Corona! 
De leerlingen schreven zelf deze leuke tekstjes.
2B en 2C maakten enkele kleurige tekeningen!



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

Breinbrekers
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Tips 4 kids

Ook de jaarlijkse zomervakantie zal er waarschijnlijk dit jaar anders uitzien.. Maar dat wil niet 
zeggen dat we een lange, vervelende zomer tegemoet gaan! Deze vakantie ontdekken we ons 
eigen land misschien een beetje meer of maken we van onze achtertuin een heus paradijs! 
Thuis blijven saai? Met deze tips wordt het heerlijk vertoeven dicht bij huis! 

1) Maak je eigen limonade standje!

Niets verfrissender op een zwoele zomerdag dan een lekker glas citroenlimonade met grote ijs-
blokjes in! Lok de buren naar je voortuin met dit hemels drankje en word een topverkoper!

Wat heb je nodig?

• steelpan
• maatbeker
• weegschaal
• fijne zeef
• houten spatel
• rasp
• fruitpers
• grote kan

• 150 ml kraantjeswater
• 850 ml bruiswater
• 150 gram kristalsuiker
• 4 grote citroenen
• ijsblokjes
• enkele takjes munt

Receptje:

Giet het kraantjeswater in het steelpannetje en voeg hier ook meteen de kristalsuiker aan toe.
Rasp de schil van de citroen, dit noemt men de citroen ‘zest’ en zit boordenvol smaak!
Dit mag ook mee in de pan.  Haal er even een grote broer of zus of één van je ouders bij en 
breng het geheel langzaam aan de kook.  Roer af en toe met de houten lepel tot dat de suiker
helemaal is opgelost.  Haal van het vuur en zet even apart.  Snij de citroenen in twee en pers het 
sap eruit met de citroenpers.  Hou de zeef boven het afgekoelde mengsel en giet het versgeperst
citroensap door de zeef, zodat er geen velletjes of pitjes in komen te zitten.
Giet nu in een grote kan en doe er nu het bruiswater bij dat je hebt afgemeten met de maatbe-
ker.  Om af te werken doen we er de ijsblokjes bij en enkele muntblaadjes uit de tuin.
Je kan er ook altijd nog een extra citroenschijfje in laten dobberen, dat ziet er mooi uit!

Zet nog even koel in de ijskast en haal ondertussen de kampeertafel boven, klaar om uit te pak-
ken met dit heerlijk verfrissende drankje!
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2) Go crazy met stoepkrijt!

Plaats genoeg op de oprit of op de stoep? Breng je stoepkrijtjes mee naar buiten en ga total loss 
met deze dikke kleurige krijtjes! In Coranatijden hebben we er al boodschappen mee geschre-
ven en talloze hartjes getekend. Waarom niet nog een stapje verder gaan en een knotsgekke 
tekening maken of een supertof hinkelpad? 
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3) Breng je innerlijke Picasso naar buiten en maak een heus kunstwerk!

Ligt er nog ergens een restje behangpapier rond te slingeren thuis? De achterkant kan je mooi 
gebruiken om je verfskills te laten zien! Zet je in het zonnetje met een grote kwast en tubes plak-
kaatverf en laat je helemaal gaan! Na afloop kan je een leuke tentoonstelling houden om aan 
iedereen te laten zien wat voor artiest je bent!
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4) Kampeer bij je thuis!

Maak van je huis dé ideale kampeerplek met gezellige kussens, een picknickdeken en een kleu-
rige parasol!  Voor het ultieme kampeergevoel kan je je tent dit jaar gewoon in de tuin zetten.  
Laat de papa zijn kunstjes maar zien op de bbq en haal de gezelschapsspelletjes boven voor een 
gezellig knus instant vakantiegevoel!
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Uitspraken

De vragenuurtjes waren fijne contactmomentjes die we konden hebben met de klas... En dat we 
konden lachen had ook Juf Annemie geweten! Zij vertelde ons over dit grappig moment met 
haar leerlingen van klas 2A.

Over kleine chauffages 
(Een leuke anekdote van tijdens de lockdown....) 

  

Tijdens het videochatmoment van 2A  hadden we het over verkleinwoorden. Dit 
was één van de taken die leerlingen thuis moesten maken.   
De eerste leerling zei een 'groot' woord. De volgende leerling moest hiervan het 
verkleinwoord zeggen en op zijn beurt een 'groot' woord verzinnen voor de 
volgende.  
De laatste in de rij mocht een moeilijk woord kiezen voor de juf.... 
Een andere leerling (of papa ?) wist ook nog een moeilijke voor de juf, nl. het 
verkleinwoord van chauffage. Tja, dat was inderdaad een moeilijke opdracht. Ik 
begin uit te leggen dat chauffage eigenlijk een Frans woord is... En dan schiet een 
andere leerling (of mama ?) mij te hulp en roept ertussen: "Ik weet het, juf, une 
petite chauffage ! " 
Online les met de kinderen van 2A (en souffleurs buiten beeld 😉😉 ) 

juf Annemie (2a) 
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Nog een laatste woordje van de leerkrachten, die zo 
trots zijn op hun leerlingen van dit jaar! 

  

“STOP! Het harde werk zit er op! 
Daarom: “Een grote pluim, een dikke duim!” 
En vanuit mijn kot, zeg ik jullie: 
“’t Is vakantie, doe nu maar lekker zot!” 
  
Groetjes, juf Tania (6a) 

 ` 

Wij wensen onze leerlingen een spetterende zomer toe met veel bubbel plezier! 
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Wij hebben net zoals de leerlingen onze 
vriendjes heel hard gemist tijdens de corona 
periode. 
Wij zijn zo trots tot aan de maan en terug op 
al die flinke kinderen!!! 

Juf Lotte en Juf Jaimy (4a) 

  

Zot zijn doet geen zeer! Geniet van elk moment.  
Maak er een zotte vakantie van! ☺  
  
Bedankt voor al jullie werk.  
 
Groetjes,   
Juf Lies (3c) 

Bubbel hier, bubbel daar, 
Corona trok ons uit elkaar. 
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Makkelijk was het zeker niet.  
Thuis werken zonder dat de juf ons ziet. 
Dit vreemde schooljaar is nu voorbij, 
voor jullie harde werkers maar ook voor mij. 
Super dat jij deze gekke tijd overwon, 
geniet nu maar van de zomer en de zon! 

                      Juf Veerle (1b) 
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Juf Katrien (5 a) 

  

Wat een jaar, wat een vreemde manier om een schooljaar af te sluiten... Ik ben 
ontzettend trots op de toppers van 2B, wat hebben die hard gewerkt, zowel in de 

klas als thuis! Zeker ook een dikke DANKJEWEL aan de ouders die er met veel 
geduld en liefde mee voor gezorgd hebben dat onze kinderen thuis ook nog 
voldoende konden werken voor school. Mede dankzij hen staan onze kinderen nu 
waar ze moeten staan, klaar om afscheid te nemen en naar het derde leerjaar te 
vertrekken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie met veel mooie 
momenten toe. Dat hebben jullie nu wel écht dubbel en dik verdiend!   

groetjes,  
Juf Nicky (2b) 

  

“Lieve vrienden, Geniet van een prachtige vakantie want… een grote dosis zonneschijn is 
soms het allerbeste medicijn.” 

Warme groetjes, 
Juf Dorien (2c) 
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Het is niet niks, een groep kids zoveel te laten leren. 
Vanop afstand was het nog ‘moeilijker’. 
Maar het ging alvast gemakkelijker toen ik dat woord wegliet. 
Corona leerde ons digitaal creatief te zijn.  

  
Veel plezier allemaal in een welverdiende vakantie! 

  
Meester Stefan (4b) 

Toch nog even een berichtje aan mijn supertoffe 'jongensklas' die gekruid werd 
met een paar héél enthousiaste meisjes... Ik wens jullie een heel fijne vakantie 
maar ik ga jullie missen (ook al heb ik dat de voorbije maanden al wat kunnen 
oefenen...). Als we in september niet meer in bubbels en vakken spelen, mogen 
jullie mij zeker eens komen vertellen hoe tof die vakantie wel was. En als er toch 
nog bubbels en vakken zijn, kan je van jouw bubbel naar de mijne zwaaien... Ik 
wuif zeker terug 😉😉  

Juf Karen 

  

Door het corona-virus hebben alle juffen én de klaspoppen de lieve kleutersnoetjes wekenlang erg 
gemist! Gelukkig konden we de laatste weken toch nog,samen in onze klasbubbel, leuke dingen doen 
en afscheid nemen van elkaar in dit wel héél bijzondere jaar!  
Samen met Kikkerkoning, Carolientje, Kippie Kip, Jules, Boboke, Merlijn, Tuur, Bodo, Grappie en 
Bartje wensen wij iedereen een fantastische, deugd doende vakantietijd toe!  
Nog een dikke zwaaikus vanwege alle kleuterjuffen vd zonnekesschool!  
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Liefste leerlingen, leerkrachten en ouders, wij wensen jullie vooral een deugdoende vakantie vol 
knotsgekke avonturen, luilekker momentjes en mooie herinneringen!

Nog een laatste woordje

WistJe team
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