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Dag Pretgazetlezers,  

We wensen jullie een hele leuke en zonnige  

paasvakantie! Heel veel plezier met de kleurplaten, 

de woordzoekers en nog zoveel meer.  

Tot na de vakantie!  

Heel veel groetjes van het redactieteam. 

 
Kleur jij de kleurplaat van Leon mooi in?  
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Recept voor een speciaal sapje: ‘Naschoolse oppepper met chocolade en pindakaas 
 
  Jules V. en Finn (klas 4)  

2 appels - 1,25 dl volle melk - ½ rijpe banaan  
1 el gladde pindakaas - 2 tl tarwekiemen 
2 tl (snelkook)havermout - 1 tl cacao - ½ tl vanille-extract 
 
Pers de appels uit en doe het sap in een blender. 
Voeg de melk, banaan, pindakaas, tarwekiemen, havermout, 
cacao, het vanille-extract en een handjevol ijsblokjes toe.  
Maal alles glad.  En nu… genieten maar!  
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Volg de stappen en geniet van dit recept 

 

        
  1 snufje zout 
        
  4 eieren 
        
  200 gram chocolade 
        
  2 zakjes vanillesuiker  
        
  1 elektrische mixer 
        
  2 slakommen 

 
 1. Zet de twee slakommen naast elkaar. Breek de eieren.  
 Splits ze en doe het eiwit in de ene slakom en de eidooiers in de andere slakom. 
 
 2. Breek de chocolade in kleine stukjes, doe ze in een steelpan met 2 eetlepels water  
 en laat ze langzaam op een zacht vuur smelten terwijl je roert met een houten lepel. 
 
 3. Voeg aan de slakom met de eidooiers de vanillesuiker en de gesmolten chocolade toe.  
 Meng goed met de houten lepel.  
 
 4. Voeg aan de slakom met de eiwitten een snufje zout toe. Klop met de elektrische mixer  
 het eiwit stijf. 
 
 5. Voeg het stijf geklopte eiwit heel voorzichtig toe aan het andere mengsel en meng  
 voorzichtig tot je een gelijkmatige mousse hebt.  
  
 6. Laat je chocolademousse 5 uur in de koelkast staan. Dan kan je smullen! 

                                                                                                      Jules klas 6 

 
Chocolademousse 

‘Een meisje wordt de vriend van de paashaas’ – door LOLA-LOUISE (klas 2) 
 
Er was eens een meisje en ze was bang voor de paashaas. Ze was zo vreselijk bang 
dat ze elke Pasen haar deur op slot deed. Maar die avond kwam de paashaas… Haar 
gordijn was kapot, dus ze kon hem zien. Maar toen ze hem zag, leek hij heel vriende-
lijk. Ze deed de deur open en ze ging naar haar tuin. Ze ontmoette de paashaas en 
tenslotte waren ze dikke vrienden. 
De volgende Pasen hielp het kindje de paashaas om de chocolade eitjes te verstop-

pen, ze verstopte er wel 30 of zoiets. Toen haar zusje wakker werd, was ze heel blij 

en ze begon te lachen. Haar moeder vroeg ‘Waarom lach je zo?’ en ze zei ‘O, zo-

maar’. En ze leefden nog lang en gelukkig.  
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 In klas 6 houden we een heuse wedstrijd… 
 Wie wordt onze pi-kampioen? 
 Via onderstaande link alvast een record dat we onmogelijk zullen evenaren… 
 https://www.youtube.com/watch?v=B-pEVUxaVpk&t=3s 
 
 Met klas 6 namen we op donderdag 18 maart deel aan de kangoeroewedstrijd. 
 Dit is een online reken-, denk- en puzzelwedstrijd. 
 Ben je nieuwsgierig hoe dit er dan precies uitziet? 
 Probeer maar eens zelf!! De oplossing vind je verder in deze pretgazet! 
  
 
 
 

Ken jij het getal pi? 

https://www.youtube.com/watch?v=B-pEVUxaVpk&t=3s
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Jinthe en Aitor zijn benieuwd of jullie  verschillen in hun tekeningen kunnen vinden. 
Wie zoekt, die vindt!  

En Quinten 
vraagt zich 
af of je de  

 
 

paaseitjes 
in zijn  
tekening 
kan vinden! 
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21 maart, werelddag van de poëzie en 
het begin van de lente! 

 
Op maandag 22 maart kregen alle klassen 
een ‘lente’-poster met ontbrekende  
woorden.  
 
De grote bloemen zochten de  
ontbrekende woorden in het gedicht ‘kip 
en ei’. Ze maakten ook een mooie  
tekening bij het gedicht.  

 

 

   Een kip zei tot een kippeëi:  
   ‘Wie was er het eerste ik of jij?’  
   Het ei dacht na: ‘het eerste is waar?’ 
   De kip zei: ‘nou befobbeld daar’ 
   Ze wees de helling af, omlaag. 
   ‘Een ……………?’ dacht het ei, ‘niet graag,  
   tenzij natuurlijk voor de grap.’ 
   Het eitje zette zich dus schrap… 
   Het rolde! en ging steeds vlugger rollen.  
   De kip kon lang zo vlug niet ……..  
   Het eindpunt was een …….., en daar sloeg het  
   race-ei  uit elkaar.  
   De kip gleed uit en riep: ‘Verrek, die vuile jeug hep geen respek!’  
   MORAAL 
   Kinderslief, hou je bedaard: winnen is niet de moeite waard! 
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Kleur je de kleine kleurplaatjes in? 
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Dag iedereen,  
 
Kato tekende mij. 
Mooi, hé!  
Verbind jij alle 
punten? Dan 
straal ik nog 
meer!  
 
En Elise-Marie en 
Vinn maakten de 
woordzoeker.  
Veel zoekplezier!  

Dit eitje  
is niet 
om op 

te eten.  
 

Je kan 
het wel 
mooi 

kleuren! 
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In klas 1 schreven we zelf een verhaal! 

In het eerste leerjaar hebben we al veel verhalen over dieren gelezen. We 
fantaseerden er op los en schreven zelf nieuwe verhaaltjes.  

Ja! We kunnen nu al zelf lezen en schrijven! Lees je mee? 
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 Op woensdag 17 maart kwam Studio Gekko naar onze school.  
 Men bracht het toneelstuk ‘KARELS GROOT AVONTUUR’ 
 Karel nam ons mee op ontdekkingsreis, want wij willen graag mee op avontuur!  
 We gingen samen op reis naar verre landen, interessante culturen en we 
 leerden bijzondere vrienden kennen.  
 We beleefden een gezond gekke voormiddag in het grappige en kleurrijke leven  
 van Karel Tentman.  
 Het was een interactieve en goedgemutste theatervoorstelling voor alle kleuters.  
 Dit is wat de kleine bloemen er over vertelden:                                                                                

Viggo: Hij had een ballon mee en heeft die in zijn mond gedaan.                                             
De meneer heeft de  kip omhoog gegooid, is gevallen en dan heeft                                         
hij ze opgeblazen.                                                                                                                                         
Médard: De meneer heeft iets gedaan, dieren uit een schatkist                                         
gehaald.                                                                                                                                                  
Aref: Meneer moet de bal in goal gooien, slokje drinken                                                    
maar hij heeft het uitgespuwd.                                                                                                         
Stan: De meneer heeft een kikker vast en heeft daarmee gepiept. 

Andrew: De kip is op zijn hoofd gebotst. 
Mirre: Hij heeft in een tent geslapen maar plots ging de tent                                                          
omhoog. Hij had ook een slaapmuts met geel haar er op.  
Roza: Karel had de ballon in zijn mond gestopt, uitgespuwd                                                    
en dan heeft hij de blauwe ballon opgeblazen. 
Juliette: Ik heb een schatkist getekend en daar zat een kip in.                                              
Karel heeft ook een hoed op zijn hoofd. 
Milan: De meneer was bang van de eend. 
Roselie: Op de kist lagen er ballonnen. Hij had ook een beker nodig om te drinken.  
Camille: Ik tekende een beker en een schatkist. Hij deed water in zijn mond en  
maakte een raar geluid. In de schatkist zaten er 2 buizen, wij moesten wind maken met 
onze armen.  

 
 
 
 
 
    
 
 

Isaac: De meneer had een balletje     
vast, de bal sprong tegen zijn hoofd. Hierdoor moest ik heel hard lachen. 
Luna: In de koffer zit een varken en een kip. 
Mien: De meneer liet de kip vliegen maar toen was die op de grond gevallen. De kip 
was plat, maar toen blies hij de kip op. Er waren ook veel muziekinstrumenten.  
Nora: Hij had een mooi geel pak aan en een hoed.  

Toneel op school voor het kleuterhuis 
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Benieuwd of het lukte!  
Hieronder de oplossingen 
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 Leon maakte deze  
woordzoeker voor jullie.  
Vind je alle woorden?  

De mandala van Jinte en de kleurplaat 
van Iris en Robben kan je mooi  
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 Shosholoza 

 

  
 We hebben op de Grote Kring het liedje gezongen en erbij gedanst.  

 In de klas waren we actief, maar in de Grote Kring waren we verlegen.  

 De slaven hebben het liedje gezongen tijdens het harde werk in  

 Zuid-Afrika. 

 We hebben onze stem opgewarmd door een bepaalde toon aan  

 te geven. We hebben hoog en laag gezongen. En daarna werd het  

 liedje aangeleerd.  

 We vonden het eerst maar een raar liedje, maar daarna vonden we het 

 leuk om te zingen! 

 Vooraleer we op de Grote Kring het liedje gingen zingen, hebben we  

 eerst een ontspanningsoefening gedaan. EN NU OPTREDEN MAAR !!! 
 

 Elise-Marie en Jinte 

  

 
Jinte 

Jinte 

Kasper 

Dylan 
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Aline maakte deze leuke kleurplaat.  
Kijk goed naar de cijfers om te weten welke kleur je mag gebruiken. Veel kleurplezier!  
 
1 = blauw 
2 = geel 
3 = groen 
4 = oranje  
5 = paars 
6 = rood 
7 = roze 
8 = bruin  

 
 
 
 

 
 Jinte startte al met het versieren van de eitjes.  
 Zie je het patroon? Werk de eitjes dan verder af.  
 De lege eitjes mag je zelf versieren. Geef je alle eitjes ook vrolijke kleuren?  


