
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2016 – 2017 



Licht 
 
Dat ene lichtje  
Dat aanwezig is in mijn hart, 
Dat lichtje van hoop en vriendschap ! 
Dat geef ik nu door aan jou 
Opdat je het zou bewaren 
Daar in je hart 
En warmte moet het je geven 
Opdat je het nimmer koud zult hebben 
 
En licht, ja veel licht 
Opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker 
Maar vooral veel liefde, 
Zodat je het kunt doorgeven 
Aan degene die zo dierbaar voor jou is 
En dat die het ook weer doorgeeft 

Zodat het kan groeien en schitteren 

In het hart van ieder mens 
 

                                   

                          

  



Sinterklaas in 1T 
Het was bijna zover!  De sint en de zwarte pieten  

kwamen naar onze school.   

Het hoekenwerk stond 2 weken in het teken van 

Sinterklaas.  In de klas oefenden we flink  

sinterklaasliedjes.     

We maakten ook een portret van de sint.  Hierbij 

schreven we zijn naam.   

In onze klas hebben we ontzettend genoten van de 

sinterklaasperiode.   

 

 

  

















 

  



                                                                   Mijn droomschool 

 

Mijn school staat in het bos. En we maken elke namiddag een mooie wandeling.  

Op de speelplaats staat een pony waar je op mag rijden . En als je flink bent geweest, krijg je de  

buikspreekpop van de klas mee naar huis voor 1 of 2 dagen.  

De muren van de klas zijn van goud waar je jezelf in kunt zien. 

En er is een kussenhoek waar de meester twee keer per dag verhalen vertelt. 

 

 

 

Mijn droomschool ligt aan de zee. Ze leren er Duits, Engels, Turks, Nederlands en  

ook Frans. 

Op de speelplaats is er een voetbalveld, een wip, een klimrek, een glijbaan en een  

parcours. 

De ouders helpen de kinderen. Men leert er ook voetballen. 

Er is elke dag een spel op de speelplaats te doen. En er wordt elke week soep  

gekookt. 

De lokalen zijn wit. 

3N 

  



                                             Het ongeluk van Zwarte Piet 

 

Zwarte Piet loopt over het dak om de deur voor Sinterklaas open te doen . Hij is bang. Plotseling valt  

hij van het dak. 

Hij kan zich nog net op tijd vasthouden aan de dakgoot. Zal hij nu vallen ?  

Sinterklaas zegt: Waar blijft piet nu? Ik ga toch eens kijken. En zo gaat Sinterklaas kijken en ziet hij  

piet hangen.  

Oh! Zwarte Piet…Wat is er gebeurd ?  

Ik ben gevallen en nu hang ik hier ! 

Ik ga de andere pieten halen , zegt Sinterklaas. 

En dan helpen de andere pieten Zwarte Piet. En nu kunnen Sinterklaas en Zwarte Piet cadeaus  

brengen naar alle kinderen van de wereld!!!! 

 

         3N 



 
Beste trefbaltornooi ever! 

      In de klas met 4J!  

 

                                                                Lego met 4J en 4M! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmfestival met 4J!!!!!! 
Gemaakt door Bora en Fatih Erdem 



 

 

 

 

 

 

 

   Bij 4j kan je alles! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gemaakt door Kadir en Mustafa 



 

De grote klas 4J! 

 

       

 
Gemaakt door Hatice, Habibe en Batin van 4J! 

  



 

 

In 4j is alles oké! 

  

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemaakt door Berra en Yaren  

In 4J is alles oké,  

daarom zingt iedereen hier graag liedjes mee. 

We kennen allemaal goed het alfabet,  

dat zorgt altijd voor veel pret. 

Op onze speelplaats staat een dikke eik,  

vanuit ons raam hebben we daarop een mooie kijk. 

Sinterklaas kwam op 29 november op bezoek,  

die dag kregen we pakjes vol met snoep. 

Wij zijn vaak druk in de weer  

en doen ook heel graag verkeer. 

Op ons takenbord kiezen we wat we mogen doen, 

daarin zijn we echt kampioen. 

Knutselen is heel fijn, 

daarin krijgen ze ons niet klein. 

We zijn met 15 in de klas 

en onze meester heet Jonas. 

Dit is onze klas, 

ik hoop dat het versje plezant was. 

(Berra 4J) 



       

 

In 4J  doe je  mee! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lore, Flo 
  



                                                                           

 

 

 

 

 

 

IN 4J IS ALLES KIDS! 

Westakker kampioen, niks aan te doen!  

Ali & Kayra 

  



 
 

Armina  en  Godwill 

     In 4j is iedereen mee! 

 

 



 



  



BOSDAG 19/09/2016               NICOLA SALVATORE 4M 

We zijn op bosdag geweest in Diest. Het was een fijne en geslaagde dag. 

Voormiddag hebben we in de speeltuin gespeeld. Er waren veel speeltuigen om 

op te klimmen. Het leukste vond ik de hoge toren. We hebben hierin tikkertje 

zitten spelen.  

 

Naast de speeltuin waren er ook nog veel dieren. Er waren paarden, geitjes, 

ezels en kippen. Één van de ezels was wit. Dit had ik nog nooit gezien, maar 

vond ik leuk om te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierna zijn we gaan picknicken aan het spinnenweb in de speeltuin. We 

mochten op het gras zitten en onze boterhammen opeten.  

 

Namiddag zijn we naar het bos gegaan als soldaten. We moesten eerst de 

Belgische vlag groeten. Iemand moest op de trompet spelen. Daarna zijn we 

gaan bommen ontmantelen. Toen dat gelukt was zijn we naar een donkere grot 

geweest om vleermuizen te zoeken. We hebben er jammer genoeg geen 

gevonden. Maar de kolonel had ons doen verschrikken met een nep-rat.  De 

kolonel liet ons ook nog geluiden horen van een dwergvleermuis. Ik heb daar 

gehoord dat er in verre landen vleermuizen zijn die tijdens je slaap bloed 

komen zuigen. Dit vind ik toch maar eng! Ik heb van de kolonel veel bijgeleerd 

over vleermuizen.  

Dit was het einde van onze leuke bosdag.  

 

  



 

  

 

In 4M hoort iedereen erbij. 

Je wordt niet buiten gesloten. 

Kom maar hier, je bent welkom. 

      Snoepen dat doen wij, want Sint en piet zijn erbij. 

Trefbaltornooi, Halloween, filmfestival en de  veldloop.                                

Iedereen doet mee en we hebben plezier. 

   Proefjes dat doen wij, want 

wij professors horen er bij. 

      We houden van acteren.    

Ja ja, iedereen is een ster in  

     4M .We zijn een echt team. 

   Met de beste juf erbij. 

 



 

    We houden 

maar niet op 

met de pret. 

Archeologen,dat                                                     

                                        zijn wij. 

 Bouwen met lego, 

dat is ons ding. 

  Jaja, wij zijn echte                                                                     

bouwers. 

                               We leren ook goed. 

We doen zeker ons best. 

 

Van Aleyna,Amber en 

Melda.4M 

 

  



  



 

 

 

In 4M 

Is het leuk en gezellig 

                           Onze juf is grappig . 

 

Tijdens Halloween 

hebben wij leuke wedstrijdjes gedaan. 

 

 HET BESTE TEAM IS 4M ! 

Ecem Guney ,Nisa Olmez ,Raziye Gonenc 

 

 

  



 

 

 

 

 

4 M IS HET BESTE TEAM!  

Zij blijven altijd samen! 

Wij sluiten niemand buiten! 

Wij zijn één grote groep vrienden! 

Nicola Salvatore, Adam Bougoufa, Nazif Müftüoglugil 

  



   Mirac Ilkun, Ridvan Karaoz en Burak Arslan van 4M 
             

 

 

 

 

 

 

 

  We bouwden met lego een reuzenrad waar 

mannetjes konden in -en  uitstappen.  

 

   

    
Halloween in de klas 4M. We hebben lekkere 

snoepjes gegeten en het was een fijne dag. 

 
 
 



Mirac Ilkun, Ridvan Karaoz en Burak Arslan van 4M 

 
Trefbaltornooi was ook weer een superleuke 
dag, waar wij de jongens van Westakker de 
beker hebben gewonnen!!!!   

 

Op 23/09/2016 zijn we naar de brandweer 

gegaan. Het was een leuke en spannende 

dag. 

 



Mirac Ilkun, Ridvan Karaoz en Burak Arslan van 4M 

 

Op maandag 19/09/2016 zijn we op bosdag 

geweest. We hebben een hele leuke dag 

beleefd vol ervaringen. Je kon er eten, 

klimmen en spelen. Ook dieren kon je er zien 

zoals: paarden, ezels,  kippen en schapen. 

Het was een prettige dag ,voor herhaling 

vatbaar. 

  



Mirac Ilkun, Ridvan Karaoz en Burak Arslan van 4M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama: we waren met 4 personen in een 

groep .  1,2,3,4 piloten gingen naar de 

ruimte.  

  



Enkele versjes uit 5I. 

Mijn naam is Rob Van Laar          Mijn naam is Van laar Rob                                          

en ik ben een beetje raar.    En ik ben altijd bob. 

Ik ben geboren in Sint-Niklaas,    Ik ben geboren in Sint-Niklaas 

en dat is de stad van de baas.    en dat is bij mijn baas. 

Ik volg les in de school Het Kompas.   Ik volg les in Het Kompas. 

Daar ben ik nog maar  pas.    Daar geef ik wat gas in de klas. 

Ik draag een jas,     Ik draag graag een witte trui, 

want dan moet ik naar de klas.    want dan ben ik lui. 

Mijn grootste  hobby is tekenen met krijt.  Mijn grootste hobby is boeken 

inkijken. 

Maar ik wil nooit mijn moeder kwijt.   Maar soms beginnen ze op elkaar te 

lijken. 

 

Mijn naam is Rob Van Laar    Mijn naam is Van Laar Rob 

en ik woon in De Laar.     En mijn vader heet Bob. 

Ik ben geboren in Sint-Niklaas    Ik ben geboren in Sint-Niklaas, 

en dat is de stad van mijn baas.    en dat was bij een vaas. 

Ik volg les in Het Kompas.    Ik volg les in het Kompas. 

Daar zit ik in een grote klas.    Daar doe ik nooit de afwas. 

Ik draag graag een blauwe broek    Ik draag graag een blauw-zwarte 

sjaal, 

Want dan eet ik graag een koek.   want dan sta ik niet voor paal. 

Mijn grootste hobby is spelen met blokken.  Mijn grootste hobby is spelen met 

blokken. 

En ik maak grote vlokken.     Had je dat kunnen 

gokken? 

 



Vakantieherinneringen uit 5I. 

 

Deze vakantie ben ik voor een maand naar Turkije geweest. Onderweg stopten we in verschillende 

landen.  We bezochten een plek van de Romeinen. 

Ik ging er ook naar de zee. 

We zijn enkele keren ijsjes gaan eten, dat was heerlijk.  

Het was ook leuk om in de rivier te zwemmen. 

Ik ging elke dag met Melike en Zeynep wandelen en 

zwemmen. 

We aten een wafel met ijs : nutella, aardbeien en framboos. 

Dat was super lekker. 

Tijdens een wandeling vond ik een straathond. We 

mochten hem in de tuin verzorgen. 

Het was jammer dat mijn drie babykatjes weg waren. 

 

 

 

In Thailand had ik een leuke vakantie. We hebben daar een huis, een auto, een bromfiets, een hele 

grote tuin en een rijstveld. Onze familie is heel groot. Ze werken op het veld en planten rijst. Ik heb  

ook veel vrienden in Thailand.  

Het was er heet en ik deed er leuke dingen.  

In de dierentuin hebben we veel dieren gezien : 

krokodillen, olifanten, giraffen, tijgers en nog veel meer. 

In Pattaya gingen we naar het strand en naar een 

waterpark. Het was echt heel leuk. 

We bezochten ook tempels. Daar zagen we veel oude 

dingen. 

In Thailand is alles goedkoop, in de winkels en op de 

markten. 

 



“En,”  vroeg de juf, “valt het vijfde leerjaar een beetje mee? Wat vonden jullie tot nu toe het leukst?”  

 

Zoals elk jaar gaan we zwemmen, is er de veldloop en kunnen we tof 

spelen op de speelplaats.  Maar de turnles vinden we dit jaar wel leuker.  

We leren nu Frans en dat vinden we geweldig.  Elke dag beginnen we met 

een spreuk die we zelf opgezocht hebben. Muzemundo is dit jaar ook erg 

fijn! Vooral de lessen waarin we dingen mogen uitbeelden. En niet te 

vergeten: de leerlingen van het vijfde zijn super! 

Talina , Fatima, Melek en Berkan  

 

De lessen zijn heel tof! We leren veel nieuwe dingen.  We vinden knutselen heel leuk!  

Toen we de Sint mochten pimpen hebben we goed gelachen. De juffen van het vijfde 

zijn echt grappig… 

Aybars, Karan, Arda en Cihan 

 

De Sinterklaastijd was erg fijn want we kregen veel snoep, we hebben het in de klas opgegeten.Dat 

we mogen helpen met de eetzaal te poetsen vinden we ook wel leuk. Op het einde van de dag 

mogen we soms een liedje luisteren.  Iedereen mag om beurt kiezen. ’t Is natuurlijk wel lang wachten 

voor het weer onze beurt is… We werken soms in groepjes en dat vinden we erg fijn. We zijn ook 

naar een mooie film geweest in het Casino: Operation Arctic.  En het Westakker Filmfestival was top! 

Cintia, Daphne, Sigrid, Hannelore, Miray en Sudenaz 

 

 

  

Westakker   

filmfestival 

2016 

                 

  

 



Limerick 6F.        dec. 2016 

 

We zagen gisteren twee muizen. 

Ze liepen rond de grote kluizen. 

Ze piepten altijd. 

Ze waren alles kwijt. 

Toen moesten ze snel verhuizen.   

Melike 
 

 

Tom is een jongetje uit Wenen. 

Hij wordt gepest door Jonas Benen. 

Tom leeft in een hut. 

Hij doet vaak een dut. 

En vergeet een boekje te lenen.      

Yunus 
 

 

Een dikke meneer uit Nederland. 

Heeft veel boterhammen in zijn mand. 

Hij eet ook veel friet.  

En rookt goede wiet. 

Maar dat is natuurlijk niet galant. 

Salih 
 

 

Een knappe jongen die komt uit Gent. 

Hij werd in de film constant verwend. 

Hij is van ijzer. 

Hij speelt een keizer. 

Gekozen door een vriend die hij kent. 

Enes 

 

Deze jongen komt uit Afrika. 

Zijn papa is dood noemt Jhon Cena. 

Hij eet graag pasta. 

Kijkt naar een panda. 

Na spelen maakt zijn mama pasta.         

Ensar                              
 

 

Er was eens een vrouw uit Abcoude. 

Die graag op wat kattenvoer kauwde. 

Maar oh wat een lol. 

Meteen zat ze vol. 

Ze praatte niet meer maar miauwde. 

Yusa 
 

 

Dat jongetje komt uit Antwerpen. 

Hij kan heel goed met een bal werpen. 

Hij lust graag banaan. 

Vader was Afrikaan. 

Die jongen kon ook goed ontwerpen.     

Ozan 
 

 

Een geit eet wat hooi in Marseille. 

En zij wordt gestoken door een bij. 

Zij gaf een raar sein .                                  

En ging  dood van  pijn. 

Er kwam een schattig schaap naderbij. 

Elias 

 

Mijn konijn komt uit de stad Wenen 

Ze mag de naam van oma lenen 

Ze springt op mijn tas 

En trekt aan mijn jas 

Nu ben ik echt niet aan het liegen 

Zeynep Irem 
 

 

Er was eens een cobra uit Made. 

Die wilde zijn accu opladen. 

Hij nam toen de gok. 

En brak uit zijn hok. 

Maar werd toch gepakt voor zijn daden.     

Eren 
 

 

Er is een meisje uit Nederland 

Ze houdt ook heel erg veel van het strand 

Zij is negen jaar  

Ze heeft ook blond haar  

Van haar vader kreeg ze een armband 

Helin 
 

 

Een dame woonde in Nederland. 

Ze heeft ook een dikke olifant. 

Ze gaat graag naar zee. 

Ze drinkt daar een thee. 

En ze wil graag een frietje pikant.       

Hacer 
 

 



 

Het kasteel van Filip uit Brussel 

Heeft twee paar autootjes met vleugels 

Hij viel van de toren 

Vertrok zijn oren 

Hij rolde van de hoge heuvel 

 

Ravzanur 
 

 

Een vrouw met lang haar komt uit 

Namen 

Zij heeft in haar huis heel veel ramen 

Ze heeft veel ringen 

En stomme dingen 

Ze heeft thuis ook enkele kranen 

Nisa 
 

 

Een klein meisje uit Afghanistan 

Hij rook graag aan een stinkende pan. 

Zo eenzaam was hij. 

Daar kan ik niet bij. 

We kennen er helemaal niets van 

 

Lars 
 

 

Er was eens een Chinees in Japan. 

Hij bedacht zo een prachtig mooi plan. 

Hij bouwde een schip. 

Was klaar in een wip.  

Maar vergat dat hij niet zwemmen kon. 

 

Sara 
 

 

In het donker zag ik ver een ros 

Liep met zijn ogen dicht in het bos 

Een struik met bessen 

Hing vol met flessen 

De grond zat vol met modder en mos 

Eliz 

 

Een klein meisje uit Ham met kort haar 

En haar lieve zus zijn in gevaar 

En zij is Belg 

En dat vindt ze zelf 

En haar moeder gaat nu snel naar daar 

Beyza 
 

 

Wij zagen daarnet een grote rat 

Deze reuzerat komt uit Yozgat 

Wij zingen samen 

Zijn bang van ratten 

En wat zie ik nu, een kleine kat 

Zeynep B  

 

In een heel donker bos in Meeuwen 

Ik ben zo moe dat ik moet geeuwen 

Ik ontmoet een vos 

In een erg eng bos 

In het enge bos zag ik leeuwen 

Feyzanur 
 

 

Wij leren veel Frans in Beverlo. 

Ik spring redelijk ver in het stro. 

Jan valt van de berg. 

Dat vind hij niet erg. 

Dat is een hele grote cadeau. 

Maite 
 

 

Het huis van mijn tante uit Balen 

Zij kan er de warmte niet halen 

Ze verloor een tand 

Het huis vloog in brand  

Ze kon ook iets anders gaan halen 

Jamy 

 

De man uit Amerika is dom  

Hij eet pannenkoeken uit een kom 

Dat is super zot 

 Als huisdier een mot 

Het is een spelletje met een bom 

Selvi 
 

 

Een kleine knaap uit Ham met lang haar 

Hij kan praten en doet een gebaar 

De jongen is een Belg 

Hij vindt nooit een velg  

De jongen doet soms raar maar is klaar 

Alara 
 

 



Boekenschatten voor lezersschatten 

en gouden ouder-kindmomenten! 

                      
 

Boekenschatkist 
In het kader van ‘de week van het voorlezen’ deed onze school de jaarlijkse voorleesavond. 

Een gezellige avond waarbij de kleinste 

kindjes ’s avonds in pyjama naar school 

mogen komen en in hun klas van hun juf een 

kort verhaaltje krijgen voorgelezen. De 

ouders van de derde kleuterklas krijgen een 

kort infomoment over het waarom van 

voorlezen. De andere ouders mogen 

verbroederen aan de vuurkorven met een warm 

drankje. 

Het was 

een hele gezellige, warme, fijne avond.                                                                             

Voorlezen is heel fijn, en ook belangrijk. Het doet 

deugd op zoveel vlakken in de ontwikkeling van je 

kind. KwaliTijd voor en met elkaar! Ieder, zowel kind 

als ouder, geniet er zichtbaar van. Het is een ritueeltje 

voor het slapengaan dat je kinderen rustig maakt, een 

knuffelmomentje dat hen op hun gemak stelt, met voer 

voor mooie dromen. Ik raad het iedereen aan! Kinderen, 

ook die van jullie, vinden voorlezen namelijk fantastisch, geloof mij vrij! Het is o.a. de 

voornaamste bron van hun spelinspiratie, hun verbale intelligentie maar ook van jullie 

relatie! 

https://havenblogweb.wordpress.com/2016/11/25/boekenschatkist/15137551_1222529754471806_9148800052190700571_o/


Toen de bibliotheek van Beverlo sloot, 

organiseerde  mama Loes vorig voorjaar al eens 

een deelactie via de boekenbox aan de eigen 

voordeur, geïnspireerd op het project ‘books in 

boxes’, maar dat projectje viel, op die 

locatie, eigenlijk jammer genoeg letterlijk in 

het water.    Aan de schoolpoort hangen de 

boekjes veel logischer! Ouders die moeten 

wachten op hun kindjes, de perfecte doelgroep die ik wou bereiken, kunnen dan al eens even 

neuzen in de boekenschatkist om een boekje mee te nemen om ’s avonds te kunnen 

voorlezen. De verhuis werd al snel concreet! 

De bedoeling is om boeken te delen, zo simpel als dat. Je kan boekjes, helemaal gratis, komen 

uitlenen en terugbrengen als ze uit zijn en/of er een ander voor in de plaats zetten.  

 Voorlezen hangt hier in de lucht en bij Westakker nu ook aan de muur ;o) 

 Alvast veel plezier aan alle ouders en hun schatjes!   

Enkele dagen later…     

  

Een schattige kist vol met schatten!!!!! 

Hierdoor mag je het lezen en voorlezen thuis stimuleren. 

Een boek ruilen = ik geef een boek af en kies een ander voor mij. 

https://bleujeveux.wordpress.com/2016/03/02/boekenbox/
https://href.li/?http://booksinboxes.eu/
https://href.li/?http://booksinboxes.eu/
https://havenblogweb.wordpress.com/2016/11/25/boekenschatkist/15110418_1222534487804666_3637522362554408143_o/


Een boek lenen = ik neem een boek mee naar 

huis en leg het na het lezen terug in deze 

box. 

Dit is……voor kinderen die graag naar een 

verhaaltje luisteren, kinderen die graag in een boekje kijken, kinderen die al zelf 

kunnen lezen, mama’s of papa’s die een verhaaltje willen voorlezen, mama’s of 

papa’s die graag meelezen    (tot het einde van het tweede leerjaar)…. 

Deze box is een schat op zichzelf, schattig dus!!! 

Het kost niets…alleen een beetje tijd van jezelf voor je allerliefst schat!!!!! 

Dank je wel allemaal om dit ‘echt’ te maken! 

En we zin ermee begonnen, in ’t echt! 

Als eerste door de poort en als eerste aan de 

boekenbox… Alyssa ruilt een te gemakkelijk 

leesboekje met een kijkboekje voor haar kleine 

zus. Dit is echt schattig…. Zij zal vandaag de 

allereerste voorlezer zijn… En ons project vol 

schatten is gestart… Heerlijk!!!!    



Weer een dag later… 

      

    

 

En nog een dagje later…   

 

            Leuk hé….goed voor iedereen!   
  Van juf Lutgart en ook van mama Loes 



  



Broemmm! 

 

Wij zijn met de kleuters naar het toneel ‘Broemmm!’ geweest.  De grote bus 

kwam ons halen.  Toen alle gordels vastgeklikt waren, kon de bus vertrekken naar 

OC. De Buiting in Paal.  

Zip wil wegrijden met haar autootje Broem, ze wacht op haar vriend Deus maar 

die komt maar niet. Uiteindelijk besluit ze zonder hem te vertrekken maar 

Broem blijkt een heel onwillig autootje te zijn, hij start niet…   

Broemmm! was een beeldende voorstelling met weinig woorden vol avontuur 

waarin het thema peuter- en kleuterpuberteit op humoristische wijze verbeeld 

werd. Het zelf willen doen, het tegendraads zijn, ‘ja’ roepen als er ‘nee’ wordt 

gezegd, ‘nee’ stampen als er ‘ja’ wordt verlangd…maakten de voorstellling zeer 

herkenbaar. Door de mix van dans, theater, clownerie en poppenspel ontstond er 

een poëtisch en verfrissend beeldend theater.  

De kinderen voelden zich onmiddellijk betrokken en beleefden samen met Broem 

en haar baasje Zip de spannendste avonturen.  

Wat vonden we het jammer dat de voorstelling gedaan was…Het was tijd om 

terug naar school te rijden. 

En heel wat kapoenen vielen op de terugweg in slaap… 

 

 

De kleuters van juf Rabia/Gerd en juf Lotje 

 
peuterklas en 1ste kleuterklas 



 

 

peuterklas en 1ste kleuterklas  



Thema prinsen en prinsessen in de derde 

kleuterklas 

Voor het grootouderfeest van de kleuters kozen we als thema ‘sprookjes’. De kleuters van juf Lize leerden over het 

sprookje ‘Prinses op de erwt’ en werkten daarom twee weken rond dit thema. Het thema sloten we af met een 

prachtig grootouderfeest waarop we super hebben gedanst! 

 
Experimenteren met schaduwen 

 
Gezelschapsspel ‘Prinses op de erwt’ spelen 

 
Rollenspel in de poppenhoek 

 
Kastelen bouwen in de bouwhoek 

 
Techniek ‘borduren’ aanleren 

 

 
Gouden en zilveren kralen rijgen 

 
Fijne motoriek oefenen 



Tweede kleuterklas: Zo zwart als roet 
 

De kleuters van juf Gudrun en juf Lotte ontdekten allemaal zwarte handen in de klas. Van wie 

waren deze? Wie was er in onze klas geweest? Samen kwamen we ertoe dat deze van zwarte piet 

waren. Maar hoe komt het eigenlijk dat zijn handen zo zwart zijn? Beide klassen gingen op 

onderzoek. 

 

We startten met de schoorstenenzoektocht. Op al de huizen 

zagen we een gek torentje: ‘de schoorsteen’. Waarvoor dit 

dient, kon de juf goed uitleggen. En dit werd nog veel duidelijker 

toen er plots uit één van de schoorstenen rook kwam. 

 

 

De kleuters wouden zelf ook wel eens ervaren hoe het voelt om door een schoorsteen te kruipen. 

Daarom zochten we allerlei buizen, die als schoorsteen konden dienen. Goed voelen met de 

handen, kruipen op de knieën. Wat was dat een fijne tocht. Zo ontdekten we een zachte stoffen 

schoorsteen, een koude plastieken, een ruwe stenen en een gladde kartonnen schoorsteen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou het niet leuk zijn, moesten we zwarte piet eens een andere schoorsteen geven. Hij houdt vast 

ook wel van die zachte, gladde schoorsteen. Samen bedachten we hoe we een 

verrassingsschoorsteen konden maken. 

 



 

De juf bracht allerlei materialen aan, waarmee de kleuters aan het werk konden gaan. Iedereen 

kreeg de kans om mee te werken aan de ‘verrassingsschoorsteen voor zwarte piet’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de schoorsteen helemaal af te maken, zorgden we nog voor bakstenen aan de buitenkant. De 

kleuters konden stenen stempelen, plakken en schilderen. 

 

 

 

 

 

 

 



We schreven nog een brief voor zwarte piet, zodat hij zeker niet zou vergeten om aan onze 

schoorsteen te voelen. En weet je wat? We kregen voor onze speciale schoorsteen een mooie 

brief en vele cadeautjes terug. 

 

 

Dank je wel lieve sint  & 

zwarte piet ! 

 

  



De kinderen van 1A helpen Zwarte Piet met rijmpjes maken. 

-------------------------------------------------------------------- 

Op vrijdag 2 december lag er een mysterieus pakje voor onze 

klasdeur. Er zat een kaartje aan met een tekst. 

“ dit pak 

  komt uit piet zijn zak 

  een koek voor elk kind, 

  omdat piet jullie lief vindt.” 

Piet met de pen schrijft dat Sinterklaas en zijn pieten vaak rijmpjes 

of gedichten bij de cadeautjes doen. Daarom krijgen alle pieten al 

vroeg rijmles. Maar dit jaar vragen ze hulp aan de kindjes van juf 

Anja. 

  

  



 

Paula neemt voor het laatst een rij met kleuters en leerlingen mee…. voor het 

allerlaatst… en nu… is ze met pensioen. 

Stap voor stap, knuffel per knuffel, met een bloem en een tekening verlaat Paula de 

speelplaats door de grote groene poort van Westakker. 

Paula gaat straks met pensioen. 

 

        

   

 

Dank je wel! En tot gauw! 

 


