
Pretgazet  

Pretgazet 

Ik wens jullie een 

prettige vakantie! 

Nog veel plezier 

met de pretgazet! 

O nee, 

ik 

smelt! 
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Vul deze tekening van Lore aan. Daarna mag je het ijsje mooi inkleuren.  

 
  
   En ook dit ijsje van Jelka  
   mag je mooi inkleuren! 
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Vind je deze woorden? 
 

aperitief, hoedje, kamp, rusten, vakantie, zonnebril, badpak, ijsje, kleedje, spelen, 
warm, zonnen, barbecue, insmeren, reizen, strand, zon, zwemmen 

   Woordzoeker  
   van Mirthe 

ALIX 



Pretgazet  

 
Cato uit de kleuterklas maakte deze mooie ‘schoolfeesttekening’. 

Wat was dat een fijne dag! 

 zomerkleurplaat van Tiany  
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 De schoolreis naar de Sierk: kleuters vertellen  
 

 De opa heeft zoveel leuke liedjes gezongen en wij zeggen: “Nog één  

           en nog één…” 

 Jonas: glijden op de glijbaan 

 Elian: op het springkasteel en de apenkooi, ik kan daar helemaal naar boven klimmen 

 Jana: in de bus met de liedjes 

 Cato: in de speelgoedbus en er was een tijger  

 Daan: de trein in de bus en een valse olifant 

 Bram: op de apendraaimolen en op het stoute kindjestouw over de beek  

 Vlinder: glijbaan 

 Mira: springkasteel en juf Marijke was daar ook  

 Lenn: poppenkast en de kindjes mochten kijken naar mij 

 Renée: op het springkasteel 

 Jakob: ik heb roodkapje en de wolf gezien en wij konden  

            boven bij de  krokodillen-slangen kooi  

 Mila: bij de grote leeuw van de leeuwenkooi  

 Thorben: van de grote glijbaan naar beneden glijden 

 Gaëlle: trampoline 

 Emiel: met de trein in de speelbus  

 Paulien: bij de slangen en ik was daar niet bang van 

 Billie-Louise: bij de slangen en door de gangen klimmen en juf Marijke was er ook  

 Rinus: in de slangengrot – het was daar donker en super veel slangen en een vuurslang 

 Julien: in de apenkooi 

 Tavanio: ik heb de slangen gezien 

 Staf: de trampoline – daar kon ik zo hoog springen en vallen  
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 Recept voor heerlijke milkshakes. 
 Wat heb je nodig? 
 Vanille-ijs, melk en fruit. 
 
 Doe de melk, het ijs en het fruit in een grote kom. 
 Mix alles. 
 Zet een poosje in de koelkast. 
 Giet de milkshake in een glas.  
 
 Zoek een heerlijk plaatsje in de zon en geniet van het ijskoude drankje. 
 Heb je graag een rode milkshake? 
 Gebruik dan aardbeien, rode besjes of frambozen. 
 Liever een blauw kleurtje? 
 Blauwe bessen kleuren je milkshake blauw. 
 Ook met banaan is milkshake heerlijk. 

Een  zomerse  
kleurplaat van 
Lore uit klas 4  

 
Recept van Jelka  

uit klas 4 
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 Mirthe bedacht volgende opdrachten bij de tekening:  
 
 Teken bij elk raampje een kleurrijk gordijntje. 
 Kleur het water in het zwembad. 
 Hoeveel bomen tel je ? 
 Teken een mannetje op het dak van het speelhuisje. 
 Kleur het dak van het speelhuisje. 
 Teken een schommel in de tuin. 
 Kleur de bomen. 
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 De kleutersportdag in De Pinte 
  

 Wat was er zo leuk op de sportdag? Kleuters vertellen: 

 

 Tavanio: aan de touwen hangen 

 Jonas: ik was blij dat ik boterhammen mocht eten en met de ballen spelen  

 Lenn: buiten spelen was heel leuk en boterhammen eten 

 Thorben: ik heb de bal tegen de goal gedaan (niet in de goal)  

 Aron: turnen was super leuk en ik heb 6 punten gehad bij de hockey 

 Cato: alles was leuk, van zo een grote bak en dan springen op de dikke mat  

 Vlinder: ik heb met de ballen gespeeld en in de goal gegooid  

 Jakob: turnen op de dikke mat en buiten spelen, koprol doen op de lange krullenmat  

 Mila: ik heb gedanst en dat vond ik leuk 

 Mira: de ballonnen en een stok om op te slaan 

 Paulien: de touwen om aan te zwieren en op te zitten  

 Staf: ik was toen ziek... jammer  

 Bram: zo een plankje met wieltjes om te rijden 

 Elian: alles was leuk maar die rare spiegels was super leuk  

 Renée: spelen buiten en met de ballen in de gaatjes gooien  

 in de grote zaal  

 Jana: de touwen en zwieren 

 Gaëlle: alles was leuk maar de grote mat met de kleine bergen vond ik super leuk  

 Billie-Louise: alles was leuk  

 Rinus: het sporten in de grote zaal, ik heb hockey gespeeld en had veel punten 

 Julien: met Elian op de plankjes met wieltjes  

 Emiel: buiten spelen op de blokken  

 Daan: veel spelen  
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 Wie zoekt… die vindt!   
          
 Bovenaan staat wat je in de tekening moet  
 zoeken. Lori en Anne-Marie hebben het jullie niet  
 gemakkelijk gemaakt!  
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 Derde kleuterklas op schoolreis naar de Zoo van  
 
 Arne: Het was de eerste keer dat ik een echte leeuw zag. 

 Florine: Het leukste was de speeltuin. 

 Alice: De konijntjes vond ik superleuk. 

 Fons: Ik zag zo van die rare vissen in het water. 

 Korneel VDB: Ik heb een cent gevonden en heb die in mijn spaarpot gedaan. 

 Jarne: Ik vond het leuk dat ik konijntjes heb gezien. 

 Charlize: De baby-olifant was al heel groot. 

 Rozalie: De olifant had 1 vingertje aan zijn slurf. 

 Lotte: Op het speeltuintje heb ik heel leuk gespeeld. 

 Lucas: Schorpioenen zaten achter glas en stapten in de blaadjes. 

 Laure: De gids heeft een liedje gezongen over een dromedaris. 

 Hanne : Wasberen hebben hokjes met ramen en deuren. 

 Edgard: De koala was schattig omdat hij in de boom lag te slapen. 

 Marcel: De salamander was echt want ik heb hem zien stappen.           

        Hij was cool omdat hij gecamoufleerd was. 

 Timo: Ik heb een ijsje gegeten. Dat was lekker !! 

 Simon: De neushoorn had een rare punt op zijn neus. 

 Olivia: In de glazen bakken heb ik een slang gezien. 

 Ina: Ik vond de leeuw het mooist. 

 Jonas: Ik ben niet bang van de neushoorn. 

 Korneel P.: We konden door de tunnels kruipen. 

 Febe: De grote olifant was in het bos aan het werken. De baas van de olifant heeft 

 hem aan een ketting vastgelegd en een ster op zijn bil gezet. 

 Florentine: De baby-aapjes waren zo schattig.  

 Cesar: Het zwembad van de olifanten was heel leuk en ik ben blij dat ik een  

 baby-olifant gezien heb. Matthias: De kangoeroe zag ik voor de eerste keer.   

        Hij was aan het springen. Het is mijn lievelingsdier. 
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Juf Annelies in haar  
groentetuin bij ons op school ! 

Maxime uit klas 1 

Laïs uit klas 1 
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    Mirthe uit klas 4 maakte enkele grappige raadseltjes.  

 Kan jij ze oplossen?   

 De antwoorden vind je onderaan deze pagina! 

 

          1. Ken je het verschil tussen een leraar en een tandarts?  

 

          2. Wat is het verschil tussen een papegaai en een zwaluw?  

 

          3. Hoe kun je weten of er een olifant in een koelkast zit?  

 

          4. Welke noten kun je zelfs met de beste notenkraker niet kraken?  

 

          5. Welk dier heeft 4 poten en 2 bulten en vind je aan de noordpool?  

 

          6. Tien vrouwen proberen samen onder één paraplu te staan en toch  

              wordt er niemand nat. Hoe kan dat?  

 

 

     1. Een leraar zegt mondje dicht en een tandarts zegt mondje open. 

     2. Een zwaluw moet zijn weg alleen vinden en een papegaai kan de weg vragen.  

     3. Als je de deur niet dicht krijgt.  

     4. Muzieknoten.  

     5. Een verdwaalde kameel.  

     6. Het regent niet. 
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ZEE ZON VLINDER 

IJSJE SCHELPJES ZEESTER 

STRANDBAL BLOEM ZANDKASTEEL 

VAKANTIE BADPAK PARASOL 

ZOMER SNORKEL ZONNEBRIL 

PLEZIER ZWEMVLIEZEN SPELEN 

ZWEMBAD DUIKBRIL RONDREIS 

ZWEMBANDJE ZWEMBROEK WATERMELOEN 

ZWEMMEN ZONNECREME MILKSHAKE 

ZAND DUIKEN KWAL 

Woordzoeker van Florine en Marie-Luna 


