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Beste Pretgazetlezer,  

We wensen jullie een hele fijne  

kerstvakantie toe!  

Veel plezier met de opdrachten  

in deze Pretgazet!  
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Klas 4 gaat de strijd aan tegen het virus 

Jinte 

Aline 
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Robben 

Quinten wenst jullie 
alvast een vrolijk 
kerstfeest toe!  

 
Hij maakte deze  
kleurplaat voor  

jullie! 
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Elise maakte de-
ze mandala voor 
jullie om in te 
kleuren… 

Vince maakte 
deze tekening 

voor jullie! 
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Dag van de jeugdbeweging… Leerlingen aan het woord! 

 
   ‘Dag van de jeugdbeweging’… Wat betekent dit voor jou?  
   Hebe: Leuk om te zien in welke jeugdbeweging iedereen zit. 
   Oonah: Om je eens lekker vuil te maken op die dag! Top!  
   Marie: Om spelletjes te spelen en te tonen in welke jeugdbeweging je zit. 
   Hanne: Ik zit zelf niet in de jeugdbeweging, maar ik heb er al veel over gehoord.  
 
   Zou je zelf graag in een jeugdbeweging zitten? 
   Hanne: Ik heb al heel veel hobby’s, ik weet niet of ik nog tijd heb om dit ook nog te doen. 
   Amélie: Mijn hobby’s nemen ook veel tijd in beslag. Er kan geen hobby meer bij. 
  
   Wat vinden jullie leuk aan de jeugdbeweging?  
   Hebe: Alle kinderen komen er samen, we spelen er allerlei spelletjes. 
   Oonah: Dat we heel veel plezier hebben, spelletjes spelen. Je kan even je zorgen vergeten,  
   nieuwe vrienden leren kennen en ravotten met je vrienden in de jeugdbeweging. 
   Marie: Dropping (we worden ergens gedropt en we moeten onze kampplaats terugvinden.)  
   Nu is dit nog niet ver, maar als we ouder zijn, kan dit al wat verder.  
   Amélie: Dat we er allemaal mogen zijn, we samen kunnen spelen met elkaar. 
 
   In welke jeugdbeweging zitten jullie? 
   Hebe: In de scouts van Drongen . 
   Oonah: De eerste scouts die we tegenkwamen! 
   Amélie: De blauwe scouts, 6 jaar. Superleuk om daar naartoe te gaan. 

 
  Dit is jullie uniform, wat maakt dit   
  uniek?  
  Hebe: Laten zien in welk  
  jeugdbeweging je zit.  
  Amélie: Als je verloren gelopen  
  bent, dan kunnen ze je herkennen  
  en weten ze in welke  
  jeugdbeweging je zit. 
 
 
 
 
 
 

  Jullie zitten allemaal in een andere jeugdbeweging?  
  Hebe: Leuk om andere jeugdbewegingen tegen te komen. Het is voor ons leuk om even ‘boe’  
   te roepen maar het stopt na een tijdje. Moet niet lang duren voor mij. 
   Hanne: Inderdaad, elkaar scheldwoorden toeroepen is niet nodig. 
    
   Als jullie op school elkaar tegenkomen, zijn jullie dan nog steeds vrienden?  
   Iedereen: JA!!! 
 
    Dank je wel voor dit leuke interview!  
    Het was tof om te zien hoe jullie voor jullie jeugdbeweging staan!   
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Kleur jij de kleurplaat van Laura mooi in? 

Maak er maak een kleurrijk pakje van!  
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 Voor wie zich tijdens de kerstvakantie verveelt… maak eens RUDOLFJES!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingrediënten voor 25 stuks: 
 
 - 225 gram boter 
 - 1 ei 
 - 175 gram suiker 
 - 300 gram zelfrijzende bloem 
 - 150 gram pure chocolade 
 - rode smarties  
 

 STAP 1 
 Roer de boter romig met de suiker. Voeg er het ei en de bloem aan toe. Meng alles en  
 kneed het deeg tot een bal. Wikkel in plasticfolie en leg 30 minuten in de koelkast.  
 
 STAP 2 
 Verwarm de oven voor op 180°C. 
 
 STAP 3 
 Rol het deeg uit op een met bloem bedekt werkvlak. Steek er ronde koekjes uit.  
 Leg ze op een met bakpapier bedekte bakplaat. Bak de koekjes 12 à 15 minuten in de  
 voorverwarmde oven. Laat ze volledig afkoelen op een rooster. 
 
 STAP 4 
 Smelt 150 g donkere chocolade au bain-marie.  
 Teken met de chocolade een gewei en twee ogen op de afgekoelde koekjes.  
 Plak met chocolade een rood snoepje als neus op elk koekje.  
 Laat opstijven.  
 

 © Libelle lekker 

 

     

Hopelijk lukt alles vlot!  
 
Alvast veel kookplezier en … 
laat het je smaken!  
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Dierendag in het eerste leerjaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze keer geen honden op bezoek in onze klas! Nee, wij mochten op bezoek gaan bij Moeke 
Moniek en haar twee honden Matti en Credo! 
We hebben weer veel geleerd over hoe je met een hond moet omgaan en we mochten zelfs 
elk om de beurt eens met een hondje wandelen. Zo leuk!  
 
Enkele reacties van de kinderen: 
 
Renée: Zo grappig dat die honden een dansje konden doen! 
Billie-Louise: Het was leuk dat we om de beurt mochten wandelen. 
Sudenaz: Die honden draaien rond je benen als je wandelt! 
Julien: Die honden konden goed luisteren om te wandelen. 
Jonas: En ze bleven aan de leiband. 
Cato: De hond kon tussen de kegels stappen, zonder ze te laten omvallen! Ze luisteren 
echt heel goed! 
Giulia: Ze konden ook de bal snel pakken! 
Emiel: De honden kwamen bij mij snuffelen. 
Mila: Dan kon je ze aaien en knuffelen, dat is zo leuk! 
Lenn: Je mag niet vanboven aaien, maar wel aan hun keel. 
Rinus: Nu mocht ik eindelijk eens een hond knuffelen! 
Thorben: Je mag een hond niet in de ogen kijken. 
Mira: En zeker ook niet aan zijn staart trekken! 
Staf: En ook niet roepen bij een hond! Dan schrikt hij! 
Gaëlle: Je moet boom zijn als een hond naar je toe komt en niet bewegen. 
Aron: Je mag nooit zomaar  zelf naar een hond toe gaan. 
Elian: Die honden konden alsof slapen. 
Bram: Nu weet ik wat een hond allemaal kan, die mevrouw weet veel! 
Vlinder: Ze lusten graag hondenbrokjes, ze kregen er niet teveel! 
Paulien: We hadden twee cadeautjes mee: een bot en iets lekkers!  
Jana: Het was zo leuk! Misschien mogen we nog eens teruggaan! 
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Anaïs maakte deze 

tekeningen.  

 

Vinden jullie de  

10 verschillen?  

 

Veel zoekplezier! 
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Indara maakte deze woordzoeker voor jullie. Vinden jullie alle woorden terug? Succes! 
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Het is weer vrijdag, de dag voor het weekend. 
 Iedereen heeft er zin in behalve Camille… 

 
 

“Zeg, heeft iemand een idee waar Lio zou zitten?” Vraagt Camille. 
“Geen idee, maar het is wel vreemd dat ze nu al 2 weken nergens te vinden is”,  

zegt Sandy. 
“Misschien heeft ze wel corona...”, zegt Ophélie. 
“Wees niet zo dramatisch!” zegt Rocky serieus. 

“Of misschien heeft Rocky haar in elkaar geslaan!“ grapt Evy. 
Rocky stormt boos af. 

Lars kijkt boos naar Evy, want Rocky is zijn beste vriend. 
“Oké, oké, genoeg met dat drama. Laten we gewoon afwachten.” zegt Ophélie. 

 
 

Opeens krijgt Camille een melding op haar telefoon. 
 Op Vrije Basisschool de Peperkoek mag je  

niet op jouw gsm kijken. 
Toch kijkt ze heel stiekem. 

 Het is een bericht van Lio!  
 Ze vertelt dat ze maandag terugkeert!  

 IeIdereen is blij maar waarom ze thuis bleef,  

  blijft een mysterie… 

 
D

it sp
a
n
n
e
n
d
 v

e
rh

a
a
ltje

 sch
re

e
f H

a
n
n
e
 M

o
re

l u
it k

la
s 6

.   



Pretgazet  

 

De kinderen uit het tweede leerjaar 
brachten dit leuke  

gedichtje naar voor aan Sint & Piet. 
 

Ze maakten er ook passende   
tekeningen bij.  

Kleur jij ze mooi in? 
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De kinderen van klas 6 kregen de opdracht 
om een haiku (een vorm van Japanse  

dichtkunst) te schrijven rond het thema 
‘oorlog’. 

Gilles 

Marie 

Lars 

Stien 
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Salwa en Astrid maakten deze kleurplaat. Veel kleurplezier! 

 Hopelijk hebben jullie 
veel plezier beleefd 
aan de verschillende 
opdrachten in deze 

Pretgazet.  
 

Tot in 2021 ! 


