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Uitkijken naar....

In het eerste leerjaar kijken we elk 
jaar uit naar onze Eerste Com-

munie. Naast het oefenen van de 
liedjes en de viering kregen de 
leerlingen van 1B en 1D van hun 
juffen een rondleiding in de kerk. 
Het was een leerrijke namiddag.

1C

1B&D

Ik heb een toe-toe-toeter op mijn  
waterscooter. Daarmee toe-toe-toeter 

ik naar jou...Wat was dat een leuke dag! 
Zoals je ziet was 1C goed vertegenwoor-
digd in de kleur ‘blauw’. We hebben 
heel veel pret gehad tijdens ons dansje, 
maar keken ook graag naar de andere 
dansjes. Op het einde nog een lange po-
lonaise en het feest kon niet meer stuk! 
Onze meester heeft zich ook goed uitge-
leefd als DJ Like Michael! 

Op onze sportdag van 
de eerste graad heeft 

1C zich goed geamuseerd. 
We speelden spelletjes bui-
ten, maakten een hoge to-
ren van bekertjes, sprongen 
op verschillende springkas-
telen,... Het leukste was 
het naar beneden duiken 
in een karretje van een glij-
baan. Om de dag af te slui-
ten hebben we met de hele 
klas nog leuke oefeningen 

gedaan op de airtrack.  We speelden met de meester vangertje. Hij probeerde ons te 
tikken, maar we waren hem te slim af J. 

1C

>>>
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1A viert Kerstmis in stijl!

Op vrijdag 17 december vierden we in 
1A kerstfeest. Ja inderdaad... het was 

een weekje vroeger dan gepland...
Natuurlijk stak corona hier een stokje voor 
en moest het ook een coronaproof feestje 
worden. Maar dit hield ons niet tegen om 
er een knalfeestje van te maken �.
We trokken onze mooiste kerstoutfit aan 
en zo kon het feest helemaal beginnen.
Onze juf zorgde voor een muzikaal pak. 
Hierbij moesten we met onze hele klas 
opdrachten uitvoeren. Zoals just-dance, 
de kerststal uitbeelden, kerstliedje zingen, 
onze nieuwjaarsbrief opzeggen,...en nog 
zoveel meer! Dit was echt super leuk!
Op het einde van het muzikaal pak zat er 

Sporttalent op VLS Wonderster

Een , twee , drie, vier, hup naar 
achter, hup naar voor. Een , 

twee, drie , vier, even rust en dan 
weer door! Sportdag, een leuke 
dag voor klein en groot. De leer-
lingen van de eerste graad beoe-
fenden enkele toffe sporten af-
wisselend met heel wat toffe 
spelletjes. De airtrack viel bij de 
leerlingen van 1B en 1D enorm 
in de smaak. Ze toonden elkaar 
hun coolste sprongen. Wat zijn ze 
sportief, onze kindjes van het eer-
ste leerjaar!

natuurlijk nog een 
cadeautje... hum...
wat raar... een pak-
je mais!!!
Wat moesten we 
daar nu mee doen?
Aaaah, het was pop-
corn mais!!! 
Onze juf ging voor 
ons popcorn ma-
ken! 
Joepieeeee!!!!

1B&D

1A En je kan het al raden... popcorn eet je na-
tuurlijk in de cinema!!!
We toverden in de namiddag onze klas 
om tot een cinema en genoten samen met 
onze heerlijke popcorn van een mooie 
kerstfilm.
Het was een mooie, gezellige dag en de  
ideale start om zo Kerstvakantie te begin-
nen.

Groetjes de kindjes van 1A 
en juf Wendy
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Sprokkels uit het tweede leerjaar A

Een paar weken geleden staken de kin-
deren van 2A letterlijk de hoofden bij 

elkaar. Ze ontwierpen een affiche voor een 
heuse modeshow. Ook de show zelf werd 
door henzelf verzorgd. Als echte modellen 
stapten ze over de catwalk om hun hoed te 
showen. En dat ze fier waren.

Dat ze zich veilig in het verkeer willen be-
geven, bewijzen de kinderen zowel op de 
fiets als in de klas. Tijdens de lessen verkeer 
leerden ze waar ze als voetganger het vei-
ligste stappen. Ze oefenden ook hun vaar-
digheden op de fiets.  Handen uitsteken en 
tussen paaltjes rijden was toch wel moei-
lijk, vertelden ze zelf. Nu zijn ze gedre-
ven om nog meer over het verkeer te leren. 

Wat betekenen de verschillende verkeers-
borden? Waar moet ik als fietsen op letten? 
Hoe moet ik veilig oversteken? Hoe helpen 
verkeerslichten ons? Allemaal vragen van 
onze jonge weggebruikers. Weldra krijgen 
ze hierop antwoord. 

2B2A



De kinderen van het 2de leerjaar D werken  
samen en geven hun juf ook een rapport.

Rapport van juf Annemie   Schooljaar  2021-2022
Juf Annemie,

Je steekt veel tijd in het opruimen van de klas, 
alles klaar te zetten en te oefenen met ons.
Je verbetert toetsen en schrijft rapporten. 
Je leert ons alle hoofdletters. 

Je kopieert ook veel.   
We kunnen al rekenen tot 100.

Ik vind het stom als ik opmerkingen krijg. 

Ik vind het niet leuk als kinderen tijdens de les babbelen, 
niet opletten en je boos bent.
Als het stormt en je bent er niet dan ben ik bang.
Je zegt vaak dat ik voor mij moet kijken en dat vind ik vervelend.

Het allerleukste vind ik het schoolfeest.
Als ik jarig ben, is het tof in de klas.
Ik vind het heel leuk als we in de computerklas mogen kiezen  
wat we doen.
Carnaval op school en de snoepjesworp zijn keitof.
Het liefst van al puzzel en knutsel ik.
Ik wou dat het altijd sportdag en sportweek zijn!

Ik vind je leuk omdat je spelletjes met 
ons speelt.
Je knutselt veel met ons.  
Je bent lief en ziet ons graag.
Als beloning mag de klas soms 5 minuutjes 
langer buiten spelen. Dat is top!
Je zegt dat ik goed kan rekenen.

Ik wens je nog fijne schooljaren en  
veel plezier !
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Wij zijn allemaal anders. 
Wij kunnen een gedicht aan-
vullen in rijmvorm. 
Wij kunnen vertellen waar onze 
klasgenoten goed in zijn.   

ONZE KLAS  2C 
We hebben veel gewoon-
ten in de tweede klas. 
We dragen onze schoolspul-
len in een boekentas 
 We komen op tijd, want daar gaat de bel.
Wie waar moet zijn, dat weten we wel.   
We zijn beleefd, we doen zoals het hoort. 
Een waarschuwing voor 
wie de lessen stoort.   
Hier geen stoute kuren of rare streken. 
Voor je iets vraagt, moet je 
je vinger opsteken.   
Hopelijk voelt ieder zich hier oké. 
We doen ons best, we werken goed mee.   
We werken hard voor taal, 
WO en rekenen. 
Maar ook muziek , LO en tekenen.  

We zijn met twintig. 
Een toffe bende hoor. 
Kom, dan stel ik ons even aan je voor.   
Wiebe is de jongste van de groep. 
Leander heeft een lui-

2C

de stem en vrolijke roep. 
Joshua is meestal stil.
Abubakar draagt op de 
neus een hippe bril. 
Lias is de kleinste, maar erg dapper. 
Onze sneltrein , Arthur , 
gaat steeds rapper. 
Niki is goed in sport. 
Het haar van Ilias is heel kort. 

Marie kan mooi tekenen. 
En Allec is knap in rekenen. 
Vlot lezen is voor Lena een 
fluitje van een cent. 
Céline is iemand die goed de tafels kent. 
Mooi schrijven kan Jamil heel goed. 
Laura is een snoepertje en houdt van zoet. 
Linde is ons zangtalent. 
En wij zijn in de bib gekend. 

Senne kent leuke spelletjes om te spelen. 
Bij juf Murielle zullen we 
ons niet vervelen. 
Lars is heel grappig. 
Noah is vaak schattig. 
Nora is een lieve meid. 
Aya is een schoonheid.  
We zijn verschillend, maar dat 
maakt het juist zo fijn. 
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De geluksvogels
In 3B werkten dit jaar rond de geluksvogels. 
Dit zijn 10 vogels die staan voor 10 peilers 
van geluk. Bij elke vogel hoort een verhaal 
met daarbij enkele leuke activiteiten. We 
leerden bvb hoe we voor elkaar moesten zor-
gen, delen, blij zijn met wat je hebt en wie 
je bent, positief te denken en nog veel mee. 
Enkele van de vogels waren Hokko, Sporo, 
Alba, Kagoe, Dipper, Mingo en Kaketoe. Van 
Kagoe of Mingo maakten we een grote dro-
menvanger. We gingen aan de slag met verf, 
wasco, stift, touw en veren. Nu kunnen we 
goed slapen en staan we gelukkig op.

Geen saaie, grijze, blauwe of zwarte  

sokken meer, maar...

Lucky Socks ! voor onze  
hippe papa (Vaderdag)

De leerlingen van 3A waren heel enthou-
siast want meester Steven kwam knut-

selen naar onze klas.
Eerst vertelde hij over de verschillende 
druktechnieken.
De eenvoudigste vorm van drukken is  
‘stempelen’. Dat kende ik al vanuit de kleu-
terklas. Hoogdruk of boekdruk, diepdruk  
en doordruk ( bv zeefdruk)
En onze juf die gebruikt gewoon de  
printer om prenten te vermenigvuldigen!

Zeefdrukken op sokken
We moesten eerst een sjabloon tekenen. 
Dat moest iets zijn wat papa graag doet of 
graag ziet. Ik heb een smurf getekend, ie-
mand tekende een pizza, een sportschoen, 
een beker en een computer. Maar ik weet 
zeker dat iedere papa blij zal zijn. Ik vond 
mijn tekening best geslaagd.
Wie klaar was mocht het sjabloon uitsnij-
den met  
een mesje.
Dan kregen we een zeef (gaas, gespannen op een raam). 
De sjabloon plakten we vast op het gaas. 
Dan moest ik een kleur van inkt kiezen.
De sok legde ik onder de zeef en de inkt duwde ik met de 
rakel door de open gaatjes van het gaas. Zo kwam de te-
kening op de sok. Dit moest ik vier keer doen. Ik vond het 
mega leuk en ook wel grappig.
De sokken hangen nu te drogen aan het droogrek en daar-
na moeten ze nog even bakken. 
Op Vaderdag ga ik hem zeker verrassen!

De kinderen van 3A

ZICHTBAAR EN VEILIG NAAR SCHOOL

LEDE - Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee basis-
scholen hun leerlingen kunnen stimuleren om ook tijdens de donkere 
maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Een project waar 
ook VLS Wonderster volledig achterstaat. 
De jongens en meisjes van 3C deden flink hun best door fluo en/of een 
helm te dragen op weg naar school. Ze verzamelden stickers en vulden 
hun stickerkaarten. Ook de klasposter werd volledig gevuld. Een extra 
prijs sleepten ze hiermee jammer genoeg niet in de wacht. 
Binnenkort wordt er nog vlijtig verder geoefend tijdens de les fietsvaar-
digheid. Veiligheid in het verkeer, daar doen wij aan mee!

3C3A

3B
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3D heeft groene vingers

We leren tijdens de les-
sen wero over zaaien en 

planten. Samen bekeken we hoe 
planten groeien en deden een 
experiment met waterkers.
We kregen de smaak te pakken 
en het leek ons leuk om extra te 
zaaien.
Hierna vertellen we jullie wat 
we precies deden.

Het experiment met waterkers 
deden we om te bekijken wat 
planten nodig hebben om goed 
te kunnen groeien.
We zaaiden waterkers in 5 ver-
schillende bakjes:
1) Zaadjes die licht, lucht,  
water en warmte krijgen
2) Zaadjes die geen 
water krijgen
3) Zaadjes die geen 
lucht krijgen
4) Zaadjes die geen warmte krijgen
5) Zaadjes die geen licht krijgen
Ons experiment is nog volop bezig en 
we zien dat enkele zaadjes al groeien en 
blaadjes krijgen.

We vonden het zaaien zo plezant dat we 
samen beslisten om nog meer te zaaien.
Eerst en vooral zorgden we voor ons ma-
teriaal: potgrond voor moestuinbakken, 
mini-kamerserres, schepjes, een gieter, 
naambordjes en zaadjes.

In groepjes zaaiden we salade, radijsjes en 
worteltjes. De zaadjes van salade en radijs-
jes kochten we op zaailint.
Alles staat nu klaar. We verzorgen alles 
goed en we zijn heel benieuwd naar hoe 
de oogst zal zijn.
Om jullie ook zin te doen krijgen om aan 
de slag te gaan, hebben we enkele foto’s en 
een woordzoeker toegevoegd.

Vele groe(n)tjes,
Klas 3D

3Dwoordzoeker 3D   Het     leerjaar3 e  
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ESCAPEROOM 4C 11-02-2022
Op vrijdag 11 februari konden we niet meer 
binnen in de klas.  Er hing een lint voor 
onze klasdeur en een brief.  We moesten 
Robbie de robot helpen bevrijden!  Robbie 
is een robot van op Bingel.
Om in de klas te geraken hadden we een 
schaar nodig voor het lint.  Deze hing vast 
aan de trapleuning met een cijferslot.  Om 
de code te kraken moesten we briefjes zoe-
ken met tips.  Na lang zoeken en uit de tips 
de juiste cijfers te halen, konden we de klas 
binnen.

Vrijdagnamiddag, 13 mei was het 
schoolfeest. Er waren 2 d.j.’s: Natasja 

Vegas en Like Michael. Er waren ook pre-
sentators en danseressen. Ieder leerjaar had 
zijn eigen kleur en eigen dansje. Het vier-
de leerjaar danste op ‘de allereerste keer’. 
Onze kleuren waren goud, zilver en glit-
ter. Iedereen was heel chique en de juffen 
en meesters dansten ook mee. We deden 
ook dansjes samen en blij het laatste dans-
je maakten we een treintje.
De ouders konden live meekijken. We kre-
gen ook nog een ijsje. Na schooltijd was 
het nog niet gedaan. Je kon nog met je 
vrienden spelen want het was oudercafé à 
volonté. 
Ik vond het heel leuk en was echt blij.

Lucas, Ayda, Vince,  
Wout Van Ysendijck en Klaas van 4A

Toen we de deur open deden, 
schrokken we hard want dat was 
nog maar een opwarmertje!  We 
zagen overal opdrachten.  Na 
elke juiste opdracht, kregen we 
een cijfer.  Hadden we met alle 
tafelteams dezelfde cijfers ge-
vonden, konden we de code in-
geven op Bingel om zo Robbie 
te bevrijden.
Het was ons gelukt, Robbie was 
vrij!!  Daarna zongen we alle-
maal het Bingellied.

Elina, Samuel, Anna, Viktor,  
Lowie, Jordy, Pauline, Lise, 

Emma, Edward, Stephanie,  
Yannis, Amélie,  

Marie-Julie, Fébe en Dhiksha, 
4C

KERSTTONEEL 16-12-2021
Op 16 december 2021 organiseer-
de klas 4C een kersttoneel voor de 
kinderen van 1B.  Eerst kregen we 
ieder een eigen rol zoals kerstman 
of een dief.  We oefenden twee we-
ken onze teksten.  We hebben ook 
een paar keer in de mediaklas ge-
oefend.  Tot slot mochten we ook 
kledij meebrengen en voorwerpen 
zoals een pistool en een kerstmuts.  
Je moest je tekst uit het hoofd ken-
nen, daarom kreeg je de tekst op 
voorhand mee naar huis.  
We deden onze verkleedkleren 
aan en toen was het voor echt!

Stien, Ella, Staf en Denis, 4C

4A

4C

4C
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Leesmakkers 
Wij, de leerlingen van 4B lezen regelma-
tig op dinsdagnamiddag met de leer-
lingen van 6B de klas van juf Joke.
Soms lezen we binnen in de de klas...maar  
als het mooi weer is kan het ook buiten.
Ben je nu al wat nieuwsgie-
rig... lees dan vlug het vervolg.

We komen om de twee weken  
samen op dinsdagmiddag.
We lezen dan een boek uit de  klasbib 
of een tekst die we krijgen van de juf.
Wat doet de Leesmakker van het zesde?

Hoekenwerk in 4D

Hoekenwerk is heel leuk omdat we verschillen-
de hoeken hebben zoals: taalhoek,rekenhoek, 

spelletjeshoek,tablethoek,lees-hoek en tekenhoek! 
We doen het in de klas en het zijn groepjes van 4. 
Elke donderdag,het laatse lesuur. Onze favoriete hoek 
is:tekenhoek! De tekenhoek is er niet altijd want de 
spelletjes veranderen. De hoeken veranderen soms 
in luisterhoek. Dan luisteren naar een verhaaltje op 

de radio! De leeshoek is in de gang,daar 
is het meest stil. De luisterhoek is op de 
grond in de hoek. We zetten de radio 
zacht, zodat de anderen elkaar ook kun-
nen horen. Dit was het,hopelijk vonden 
jullie het leuk! Byeeee!!

Elke donderdag doen we hoekenwerk. 
We schuiven iedere week door in groep-
jes van 4. Dan is het rekenen,taal of spel-
letjes. Eerst waren het 15 minuten per 
hoek nu een lesuur,om de 5 weken zijn er 
nieuwe groepjes. Er zijn ook om de 5 we-
ken nieuwe hoeken. Ik vind hoekenwerk 
leuk omdat je  dan even een spel kan spe-
len of tot rust komen. Er zijn spelletjes zo-
als visionary, je moet je verdelen in groep-
jes van 2 en 1 van de 2 moet een blinddoek 
op doen en iets bouwen. Er zijn nog veel 
meer spelletjes zoals Doolhof en ‘Rara wie 
ben ik ?

• De leesmakker luistert aandach-
tig en verbetert de foutjes.

• Geeft complimentjes als 
we het goed doen

• Legt moeilijke woorden uit.

Opvhet einde van deze leuke les krij-
gen we altijd lekkere letterkoekjes.
Samen lezen is een toffe manier om je 
lezen te oefenen en te verbeteren!

Tayler,Tibe en Mila 
En de leerlingen van 4B

4B

4D
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De Franse vlieger

In ons Frans boek 
stond een stappen-
plan hoe je een vlieger 
moest vouwen. Dus 
iedereen begon eraan 
met vallen en opstaan. 
Na lang vouwen had 
iedereen een vlieg-
tuigje. Vervolgens gin-
gen we naar buiten en 
deden een wedstrijdje 
om het verst gooien. 
Sommigen gingen 
meters ver en andere 
vlogen letterlijk ach-
teruit. De winnaar was 
uiteindelijk een meisje. 

HET WAS EEN  
LEUKE BELEVING!

Amelia, 5B

MOPJES...

Een oen komt een winkel binnen en wil een tv kopen. “Wij verkopen niet 
aan oenen”, zegt de winkelbediende. De volgende dag komt de oen te-
rug. Nu met een plaksnor op. Maar weer heeft hij geen geluk. “Wij ver-
kopen niet aan oenen”, zegt de winkelbediende weer. De oen gaat terug 
naar huis  en zet nu ook een hoed en een bril op. Maar weer zegt de 
verkoper: “Wij verkopen niet aan oenen”. “Hoe weet u nu dat ik een oen 
ben?” zegt de oen verbaasd. “Nou”, zegt de verkoper, “dit is een oven.”

Piet staat in de file. De automobilist naast hem draait zijn raampje open. 
Piet doet ook zijn raampje open, omdat hij denkt dat de automobilist 
iets wil zeggen. Vraag de automobilist: “Ook een scheet gelaten?”
 Maxime, 5B

De aarbeienontploffing
Als je net de titel hebt gelezen, denk je waarschijnlijk: “Wat?”
Wel, het was dus speeltijd en een vriendin had aardbeien mee.
En, die aardbeien waren uitgelopen .... maar wij dachten: “Laat maar.”
Dus dan een tijdje later deed die persoon een dansje en al het sap zat 
op haar T-shirt!! Lili, 5B

Een arme heeft het een rijke wil het niet en 
als je me eet ga je dood. 
Een arme wil het en een rijke heeft het te-
veel en als je mij gebruikt heb je iets. 
(achterstevoren: stein, dleg)

Wout van Cauter, 5B

Wat is het verschil tussen een wasmachine en 
een leerkracht?
(Een wasmachine werkt op elektriciteit en en 
leerkracht op de zenuwen.)
 Iljo D’Hauwe, 5B

SPORTDAG

5C

5B

>Welk bekend schilderij werd hier 
nagemaakt door Zoë, 5C?

De Schreeuw van Edvard Munch
5C
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In het 5de leerjaar D gingen de kinderen aan de slag met het lezen 
van een boek.  Hier hoort natuurlijk ook een boekbespreking bij. 
Maar de leerlingen gaan niet voor een  gewone bespreking.  Nee 
ze maken een boeken-box,  of nee het is eigenlijk een exploding-
box!
Op 24 mei ’22 werd er in 5D een boekbespreking gehouden, en 
wat voor één! Een Exploding-Box! Geen gewone boekbespreking 
dus. Als je een doos ziet ontploffen, dan ben je natuurlijk nieuws-
gierig! 
Zo gaat het in zijn werk: als je het deksel van de doos haalt, dan 
vallen de zijkanten uit elkaar. Dan krijg je de binnenkant te zien. 
Daar staat een samenvatting op, info over de personages, de schrij-
ver, enzovoort. Kortom, het ziet er leuk uit en je leert nieuwe boe-
ken kennen. Hoe goed is dat! Er komen ook veel kleuren aan te 
pas. Je mag ook zelf kiezen welke soort teksten, foto’s en kleuren 
je gebruikt. Je kan je creativiteit dus voor één keer totaal los laten 
gaan. Met de hand of met de computer, dat maakte niets uit. In de 
binnenkant kan ook een klein voorwerpje zitten dat een link heeft 
met het boek, maar het is niet verplicht.
Door al die nieuwe info zijn we meer geïnteresseerd geraakt in ver-
schillende boeken. We dragen er alvast zorg voor, want is natuur-
lijk jammer als je box kapot is.

Kayleen en Noémie

5D

Nathan Grigis, 5B
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Een eenvoudig stappenplan om te beginnen met studeren en een makkelijke en overzichtelijke planning te maken. 

In mei en juni vinden de meeste eindtoetsen of gewone toetsen plaats. Dan is het best handig als je een gemakkelijke 
planning hebt waarop staat wanneer je moet beginnen en wanneer je het meeste tijd hebt. Je moet bijvoorbeeld geen 5 
toetsen voor bereiden als je op die avond ook nog hobby’s hebt. Om dat te voorkomen zie je hier hoe je moet beginnen aan 
je werk en hoe je een eenvoudige planning maakt.  

Maken van een planning:van maandag tot en met zondag 
Stap 1: Neem een lijntjes blad (A4), een potlood, een balpen en een lat. 
Stap 2: Schrijf bovenaan de datum en laat 5 lijntjes open en schrijf de volgende datum. Na 5 keer de datum te schrijven 

draai je blad om en schrijf nu de 2 laatste data. 
Stap 3: Schrijf op het eerste lijntje onder de datum welke afspraken/hobby’s je hebt op welke uren. 
Stap 4: Neem je toetsenplanning/agenda. Kijk naar de komende 2 weken. Welke toetsen heb je? Hoeveel moet je ervoor 

studeren? Is het een grote toets? Dan begin je best 1 of 2 weken op voorhand. Studeer geen volledige toetsen op 1 
dag. Studeer alles in deeltjes of per les. Zo verspreid je het werk. 

Stap 5: Schrijf op de overige lijntjes de toetsen die je wil voorbereiden. Zorg er natuurlijk voor dat je nog voldoende tijd 
hebt voor extra huiswerk. Hou je voorbereidingen goed bij stop ze weg in een mapje of schrijf alles op in een 
schrift. 

Stap 6: Versier je planning indien je dat zelf wilt nog met stickers, glitters  of andere dingen.  

 Studeren met behulp van je planning
Stap 1:  Kijk op school na of je al je boeken, schriften of bundels mee naar huis hebt.
Stap 2:  Kijk naar je planning. Begin bij het maken van je gewone huiswerk. 
Stap 3:  Als je geen hobby’s hebt kun je gewoon verder studeren. Als je hobby’s hebt zorg ervoor dat je de tijd in de gaten 

houdt.    
Stap 4:  Maak notities bij het studeren. Zorg ervoor dat je al je notities nog terugvindt zodat je de volgende dag 

gemakkelijk verder kan gaan met studeren. Controleer jezelf door een aantal vragen te stellen of oefeningen te 
vermaken.

Stap 5: Wanneer je klaar bent ruim je je werkplaats netjes op. Stop ook je pennen en stiften terug weg en je duidt de 
datum van die dag aan zodat je weet dat je klaar bent.    

Gemaakt door: Marit V., Emma D.S. ,Lena L. ,Colette V Linde V.H. ,Ilary P. en Hanne C. uit 6A

mopje
Er waren eens twee gekken in de woestijn.
De ene had een autodeur bij zich.
De andere vroeg: Waarom heb je die deur 
meegesleurd?
Hij antwoordt: “Als het te warm wordt, kan 
ik een raampje opendoen.”

6A

rebus



6B ruimt Lede op!
Op donderdag 28 april 2022 ging onze klas, 6B, afval 
ruimen in Lede. We deden dit per 2. Eén leerling met een 
grijper, een andere leerling hield de vuilniszak vast. Som-
mige kinderen hadden een witte vuilniszak, anderen een 
blauwe. Zo werd het afval meteen gesorteerd. 
Vele scholen namen deel aan de actie en elke klas had 
een andere route. Wij hadden een route langs veldwegen 
en met veel groen. We schrokken ervan hoeveel vuil er 
lag, vooral sigarettenpeuken. Tijdens de wandeling heb-
ben we was het heel warm. We zijn dan ook even gestopt 
aan de sporthal. We vonden het een hele fijne activiteit!

Senne, Wout, Lore, Lies, Arno en Thibo uit 6B
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   Het     leerjaar6 e  

Fietsbehendigheid op school

Vorige week had iedereen tijdens hun 
turnuurtje een lesje fietsbehendigheid 

op school. Iedereen moest met de fiets 
naar school komen.
We deden verschillende oefeningen op de 
fiets zoals: tussen palen fietsen en een re-
kensom oplossen, of tussen kegels rijden, 
enz....We vonden het een leuke activiteit 
om te doen!

Van Staf D.P., Staf G., Haidar, 
Nathan, Tiebe en Artuur (6A)

6A

6B
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   Het     leerjaar6 e  

In onze klas doen wij elke dag 
ons best, ja echt extreem.

Enkel zo krijgen wij een plant-
je op ons beloningssysteem.
In onze klas maken wij jam-

mer genoeg soms ruzie.

Stoppen met lelijke dingen zeggen 
tegen elkaar is dan de conclusie.
In onze klas is het ook leuk, soms 

lachen we ons echt een breuk.
Voor wie ons nog niet kende, op 
de foto zie je onze toffe bende.

DE WONDERSTER KRANT
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   Het kinderparlement

DE WONDERSTER KRANT

Kennen jullie hen al?!

Hoog tijd om deze fijne bende 
eens aan u voor te stellen... 

Onze enthousiaste vertegenwoordigers van 
het kinderparlement!

Het kinderparlement is een groep kinderen 
die meedenken over allerlei dingen die te 
maken hebben met onze school.
Zo bedenken wij samen bijvoorbeeld: 
afspraken voor een fijne sfeer op school 
voor iedereen, de vertegenwoordigers kre-
gen inspraak over hoe onze nieuwe speel-
plaats er moet uitzien, we overlegden over 
de voor- en nadelen van de coronatijd en 
namen ideetjes mee voor de toekomst.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Het kinderparlement wordt geleid door  
mevrouw Els (de directeur) en juf Greet. 
Vóór elke vergadering maken zij een 
agenda over de punten die besproken gaan 
worden. 
Mevr. Els is de voorzitter en juf Greet is de 
notulist. ( = Dat is degene die het verslag 
maakt van de vergadering.)

De kinderen uit het 4de , 5de en 6de 
leerjaar organiseren in het begin van het 
schooljaar verkiezingen 
in de klas. Hieruit komen er per klas 2 
vertegenwoordigers die maandelijks mee 

komen vergaderen in het kinderparlement, 
boven in onze mediaklas.
Omdat we de stem van ALLE leerlingen 
belangrijk vinden, ook die van onze aller-
jongsten, 
krijgt elke klas van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar een jongere BRUSklas (broer/zus-
klas) toegewezen. Vóór en na elke ver-
gadering worden zij uitgestuurd naar die 
klassen om ook hun mening te gaan beluis-
teren en mee te brengen naar de vergade-
ring. 
Tijdens het kinderparement kunnen zij dan 
de mening van hun eigen klas, 
maar ook die van hun BRUSklas vertegen-
woordigen.

Vertegenwoordigers 
moeten:
• Een voortaak doen: op-

lijsten van wensen van 
andere leerlingen leer-
krachten, bepaalde za-
ken eens onderzoeken, 
enz...

• Het kinderparlement 
bijwonen, een kort ver-
slagje opschrijven in 
hun schriftje, verslag 
uitbrengen bij hun ei-
gen klas en hun BRUSklas.

• Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen 
luisteren naar groepsgenoten.

OPROEP! 
Heb ook jij nog leuke ideeën om het op onze 
school nog aangenamer te maken voor ieder-
een?
Spreek gerust de vertegenwoordigers aan van 
jouw klas en dan wordt jouw voorstel zeker be-
sproken op het kinderparlement!

Doen hé?! 
Want school maken doen we... SAMEN!!
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1) Waarom mogen takken niet voetballen? Omdat ze iedereen........

3) Wat heeft 21 ogen maar kan niet zien? Een........... 

5) Welke sla helpt het best tegen de jeuk? .......

7)  Waarom doet Fien haar bril af bij een alcoholcontrole? Dat scheelt al 2...... minder.

9)  Wat heeft tanden maar kan niet bijten? Een...

2)  Waarom neemt Britt een ladder mee naar de winkel? Voor de.... prijzen.

4)  Hoe meer ik droog hoe natter ik word. Wat ben ik? Een........

6)  Hoe heet Mickey Mouse als hij overreden is? ..........

8)  Wat vertelt Mona als een politieagent vraagt wat er is gebeurd toen ze met haar  
helikopter crashte? Het werd koud, dus ik zette de.......... uit.

10)  Hoe noem je een skelet onder een bed? De....... van verstoppertje.

Zoek de volgende woorden:
AURORE - BLAUW - CD - DJ - DOOS - GEEL - GLITTER - GRIETJE - 
IJSJE - LIKEMICHAEL - LIVE - ORANJE - ROOD - ROOS - SHOW 
Met welk onderwerp hebben deze woorden te maken?

door Amber, Febe, Lotte, Jana en Charlot uit 6A 
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