PRETGAZET
Klas 6: een berichtje van meester Tom...
Als ik kon, echt waar,
dan hield ik je nog een jaar!
Maar je bent hier nu klaar,
dus ja, ga nu maar..
Ik zal nog even zwaaien,
tot voorbij de poort.
Met ‘veel geluk’
en ‘het-ga-je-goed’,
mijn allerlaatste
toverwoord.
En zie ik je weer
dan zal ik denken
fier en blij:
Dat was er toch mooi
eentje van bij … mij!
- Geert de Kockere -

Nu het einde van het jaar heel dichtbij gekomen is, blik ik met een cocktail van vreugde en weemoed terug
op het voorbije schooljaar. Dit jaar heb ik het voorrecht gehad om meester te mogen zijn van 22 prachtige
individuen, stuk voor stuk knappe mensen die aan het begin van hun middelbare schoolcarrière staan. Elk
met zijn of haar eigen talenten, klaar om ook van die volgende fase in hun leven iets te maken.
Het voorbije jaar hebben we heel wat leuke momenten beleefd. We gingen op bosklas, ‘reisden’ naar
Guatemala, ontdekten allerlei verschillende beroepen, dachten na over studiekeuzes, konden een bucketlist
afwerken op het einde van onze lagereschooltijd, hielden een slaapfeestje in de klas, knalden op het
schoolfeest, ... Ik denk dat de kinderen van klas 6 het zullen beamen dat ze hun laatste jaar in schoonheid
konden afsluiten.
Vanaf nu zijn ze klaar om hun vleugels verder uit te slaan, om op pad te gaan en te ontdekken welke mooie
uitdagingen hen allemaal nog te wachten staan. Dit zal met vallen en opstaan zijn, maar laat dat nu net één
van de beste leerscholen zijn.
Op naar volgend jaar, op naar het middelbaar, op naar de toekomst!

Juf Carine gaat op pensioen!
Na vele jaren trouwe dienst, zal juf Carine op het einde van dit schooljaar op pensioen gaan. Enkele
kinderen van de tweede kleuterklas geven hun eigen antwoord op de vraag:

“Wat is dat eigenlijk, op pensioen gaan?"
Floris: “Pensioen is op reis gaan en daar
kan je slapen en ook zwemmen.”
Otis: “Pensioen is in je huis blijven en daar
kan je dan leuke dingen doen.”

Nand: “Pensioen is dat je niet meer hoeft
te werken.”

Zoek de verschillen

Cécile: “Pensioen is eigenlijk dat je te oud
bent voor te werken.”

Dit vond klas 3 van hun schooljaar…
Helemaal in het begin van het jaar vond ik het spannend. Al die nieuwe kindjes in mijn klas!
Maar
ik
maakte
al
snel
nieuwe
vrienden
en
we
speelden
vaak
samen.
De knutsellessen vond ik leuk. Rekenen vond ik fijn, al was het soms ook nog eens moeilijk. Ik vond
het leuk dat ik soms mocht helpen met dingen. Schrijven vond ik nog redelijk moeilijk. De frietjes
vond ik heel lekker!
Corneel Piers
In het derde leerjaar was het heel leuk! In de rekenles hebben we leren cijferen! Als we een dag
flink waren, kregen we een monstertje. Er waren veel dictees en we moesten ook eens een boek
voorstellen. Ik maakte hiervoor een powerpoint. Als we veel gewerkt hadden, mochten we dansen om
te ontspannen. Op vrijdag las de juf voor uit “de grootste ettertjes ter wereld” of “de ergste ouders
ter wereld”. Elke week kregen we een nieuw taakje en dat was heel leuk! Op maandag mochten we
altijd vertellen over het weekend.
Noet Van Cauwenberg
Toen ik voor het eerst in de klas kwam, had ik er heel veel zin in. Ik zag hoe leuk het hier was. We
deden ook hoekenwerk, ik vond dat zo leuk! In de klas hebben we veel bijgeleerd: rekenen, spelling,...
We hebben ook geleerd hoe we ruzies moeten oplossen en we knutselden veel. Zo een leuke klas!
Juliette Van de Velde
Ik heb een heel leuk jaar achter de rug. We leerden cijferen en ik vond sterk rekenwerk heel leuk.
We leerden ook een presentatie maken op de computer. We knutselden ook veel. Ik maakte veel
vrienden en we leerden veel bij. Wat een fijn jaar was dat!
Seppe Vermeulen Meerschaut
Ik het derde leerjaar heb ik geleerd hoe ik moet cijferen. Eerst vond ik het moeilijk, maar toen vond
ik het een beetje simpeler. In de laatste maand van het schooljaar oefenden we het dansje voor het
schoolfeest. Ook hebben we geleerd een brief te schrijven en dat ben ik nu een beetje aan het doen.
Als we nog een beetje tijd over hadden voor de speeltijd, deden we just dance of een spelletje.
Rozie Verstraeten

Charlize – klas 4

Klas 1 en 2 gaan naar Gent… Vree wijs!

Op donderdag 2 juni gingen we er samen op uit naar Gent. In de voormiddag nam een gids ons mee om ons de stad
te tonen. We zagen het grafittistraatje ….
En we zagen zelfs het
Gravensteen, dat was
heel mooi!
In
de
namiddag
leerden we hoe de
mensen
vroeger
leefden, speelden en
naar school gingen,
het Huis van Alijn was
echt de moeite waard!
Het
werd
superleuke dag!

een

Mopjes van Korneel (klas 4)
Meester: 5 + 5 is 10. Hoeveel is 4 + 6 dan?
Leerling: 9?
Meester: Fout
Leerling: 11?
Meester: Fout
Leerling: 12?
Meester: Waarom zeg je niet 10?
Leerling: Omdat 5 + 5 al 10 is…

-

Dokter, ik ben zo ziek als een hond.
Dan zult u bij de dierenarts moeten gaan,
meneer.

Twee gekken zwemmen van Oostende naar Dover over het kanaal. Op 100 meter van Dover zegt de ene
tegen de andere: ‘Ik krijg kramp in mijn been, ik keer terug…’.

Rijmverhaal door de tweede kleuterklas

Rijmverhaal door de tweede kleuterklas

Ik ga op reis
en ik eet een ijs (Floris)
Ik spring in het zwembad
en ik lig op de mat (Seppe)
Iedereen is mee
en we lopen naar de zee (Cécile)
Op reis is er heel veel zon
ik nam mijn zwembroek mee uit de decathlon (Nand).
Op vakantie kan je eten
en ook veel zweten (Wout)
In mijn bed ga ik slapen
want van al dat spelen moeten we veel gapen (Jérôme)
In de auto zit mijn valies
Want al mijn kleren worden vies (Otis)
Er zit ook heel veel speelgoed in
Ik pak het allemaal in (Fabrice)
Ik maak een kasteel met zand
We hebben een platte band (Floris)
Nu moeten we naar huis
want onze poes nam een muis.

Met klas 4 naar de watermolen
Wist je dat…
… Victor de patroonheilige is van de molenaars?
… er vroeger 7 molens stonden langs de Molenbeek?
… er heel wat diertjes leven in de Molenbeek omdat het
water zo zuiver is?
… dat de put waar de molenstenen in draaien ‘de hel’
wordt genoemd?
… we kikkervisjes hebben gevonden in de poel aan de
watermolen?

Tuinbuddy’s (klas 4)

Papadag voor de kleine en grote zonnen

Verslagje geschreven door een papa van een kleine zon:
Papadag met een peuter. Wat zou dat nu inhouden? Mama werd 's morgens uitgezwaaid met een enthousiaste
"papa en ik gaan sporten!"
Ons groepje mocht beginnen met dansen. De peuters waren er vlotter mee weg dan wij.
Daarna mochten de papa's hun stijve spieren laten ontspannen met een leuke massage.
De volgende opdracht was voetbal. Doordat we daar de muziek van het dansen konden horen had Doris geen zin
meer in voetbal. Dat dansen vond ze duidelijk het leukst. Na een gezellige pauze met een stukje fruit mochten we
verder naar het fietsen. Zo net na de fietsweek ging dat heel vlot. Meerdere papa's waren nodig om de enthousiaste
fietsers te beletten heel Zevergem te verkennen. Na de acrobatenkunstjes en het knutselen was het tijd voor de
afsluitende picnic, gezellig in de schaduw want het was een zonnige dag. Daarna mochten we onze kleine zonnetjes
weer afzetten aan de schoolpoort waar enkele traantjes vielen, maar die zullen wel snel gedroogd zijn.
Groetjes,
Louis

IK TEKEN MIJN PAPA!

Verslagje geschreven door een papa van een grote zon:
Hoewel de zon vroeg op post is, is Noor al voor het ochtendgloren wakker. Eindelijk is het zover: papadag!
Op het pleintje achter de kerk staan de papa’s nietsvermoedend te wachten. Het gejoel zwelt aan en een stoet
uitgelaten kleuters loopt het pleintje op.
Na een dikke knuffel is het tijd voor enkele echte mannenactiviteiten. Meteen ontpoppen enkele papa’s en kleuters
zich tot ware voetbaltalenten die recht op doel schieten.
Vervolgens springen we op de fiets. Op het parcours houden de papa’s de verkeersregels nauwlettend in het oog.
Gelukkig is er geen flitspaal in de buurt, want het gaat er bij momenten snel aan toe.
En toen we dachten dat het niet zotter kan, halen we de gekste acrobatentoeren uit. Bij een frisse slok water en een
sappig stuk fruit tanken we even bij. Klaar voor ronde twee.
Als echte kunstenaars gaan we op zoek naar vogelveertjes, blaadjes, takken, grassen, bloemen,… Met een vleugje
lijm maken we een heus natuurkunstwerkje.
Daar gaat de bel, ik bedoel fluitje. De volumeknop van de muziek gaat volle bak. De kleuters dansen er op los en
sleuren de aarzelende papa’s de dansvloer op. Na de inspanning volgt de ontspanning.
De kleuters geven ons een originele massage en rijden met autootjes over onze rug.
De tijd vliegt als je je amuseert. Voldaan ploffen de stoere binken neer op een picknickdekentje. Samen met onze
kleuters vullen we onze dikke en dunne buikjes én klinken we op een geslaagde papadag.
Papa Jasper

Dierenfiches (klas 5)

Verslag papadag in klas B en C

Papadag is een leuk
initiatief om samen met
de kindjes aandacht te
geven aan elkaar zonder
de afleiding van de
mama’s :)
T. B.

Super initiatief! Leuke
manier om de andere
papa’s te leren kennen.
Tip: volgende keer met
een duveltje erbij.
M.L.

Het
scheerschuimspelletje
was enorm fijn!
T. B.

Heel leuk gedaan! Pluim
voor de juffen!
M. C.

Vond het een heel leuk moment
samen met mijn dochtertje en
vooral heel veel plezier gemaakt.
Een hele leuke ervaring voor ons
allen als ik zie hoe iedereen
genoten heeft + het mooie
weertje!
S.D.
T. B.

Heel leuk om te zien hoe
enthousiast de kleuters waren
om op deze mooie en zonnige
dag spelletjes te spelen. Leuk om
hen in de vertrouwde
schoolomgeving bezig te zien.
S.V.W.

Kleuterwerkjes van de grote zonnen binnen het thema
‘verkeer’

Een strip over papadag (klas C)

Rosalie – klas 4

Cato – klas 2

