
  



‘Het beautysalon’ in de klas van juf Joline 

In het ‘thema moederdag’ vroeg ik aan de kleuters ‘waarom hou jij zoveel van je mama?’ Ik kreeg van 

hen de volgende antwoorden: ‘van mama mag ik soms laat opblijven.’ ‘Mama geeft mij altijd kusjes.’ 

‘Soms krijg ik cadeautjes van mama.’ En ‘mijn mama is gewoon ‘mijn mama.’’ 

Omdat alle kleuters zoveel van hun mama houden, wilden wij al die mama’s eens lekker verwennen. 

We namen onze toverstok en toverden onze klas om in een echt beautysalon. Alle mama’s waren 

welkom en werden verwend als echte prinsessen.  

Bedankt mama’s om zo talrijk aanwezig te zijn! 

1. Koffie- en theemomentje: gezellig bijbabbelen was dat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nagels lakken. Op elke nagel een sprankelende kleur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Mama schminken. Oh, wat zien ze er stralend uit, vind je ook niet? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voetenmassage in het voeten-bad of een leuk foto-moment. 

                          

 

5. Mama een massage geven.  

Oh kan mijn zoon/dochter dat echt? Dat mag hij/zij elke avond doen! 

  



Bosklassen 

Op 20 april ’15 hebben we afscheid genomen. We zijn dan 

vertrokken. We zijn naar het legermuseum geweest. Het cachot was 

interessant. 

 

Dag 1 

We zijn dan over een schietveld gereden. 

Daarna zijn we gaan picknicken  naast een standbeeld. 

Toen  zijn we vertrokken  naar de Winner. 

We kregen daar onze kamer. 

Daarna hebben we ons bed gemaakt. 

Vervolgens hebben we een tas lekkere, warme soep gedronken en een 

middagmaal gegeten. 

Dan hebben we buiten gespeeld. 

‘s Avonds hebben we onze pyjama’s  aangedaan. 

Toen mochten we gaan kienen. 

Daarna zijn we gaan slapen.  

 

DAG 2 

We zijn  opgestaan en   hebben onze kleren aangedaan. 

Na het eten hebben we   de tafel gedekt. Daarna hebben we buiten gespeeld. 

’s Avonds hebben we gezelschapspelletjes gespeeld en  een sleutelhanger 

gemaakt. 

En toen de bedjes in. Slapen. 

 

 



DAG 3 

Weer opstaan en eten. 

En buiten dansen voor ochtendgymnastiek. 

Daarna hebben we Dudh Kosi gedaan: ” boogschieten, speleobox, klimmuur, 

klimpaal en ladder.” 

Buiten hebben we allen tegen de meester gespeeld. Tijd voor het vieruurtje. 

Voor de bedrust  hebben we een goochelshow gezien. 

En weer zzz 

 

DAG 4 

We deden alles wat we normaal gezien altijd doen. 

Buiten spelen enz. 

’s Avonds hadden we bonte avond. 

Ondertussen hebben we chips en drank gekregen. 

 Zzz 

 

DAG 5 

We hebben weer alles gedaan. 

We hebben ons klaar gemaakt om te vertrekken. 

Op het einde van de middag zijn  we vertrokken. 

In ‘ t Schuurke  hebben we een ijsje gegeten.   ZEYNEP-IREM KUSCU 4M 

 

 

 

 

  



BOSKLASSEN 
                                                                          ________________ 

0P 20 april 2015 zijn we op  bosklassen gegaan. Eerst hadden  we afscheid 

genomen van onze ouders. Dan zijn we vertrokken naar het legermuseum .Daar 

hadden we veel informatie  gekregen over de oorlogen en over vroeger. Toen zijn 

we aangekomen in  de Winner. Eerst hadden we onze bedden klaargemaakt en 

daarna hadden we het middagmaal gekregen. Na het eten gingen we naar buiten 

en speelden we allerlei spelletjes. Dan was het tijd voor een vieruurtje. We 

hadden  nog heel veel gespeeld . Daarna zijn we naar binnen gegaan voor het 

avondmaal. Na het avondmaal hadden we gekiend. Na de tweede dag hadden we 

elke ochtend gedanst of gegymd. We hadden elke dag gespeeld, gegeten en nog 

heel veel activiteiten gedaan zoals bv: Dudh Kosi. ‘s  Avonds moesten we ons 

wassen en als het tijd was gingen we slapen. Op donderdag hadden we onze 

bonte avond. Daar moest elke groep hun optreden tonen zoals: “ goochelen, quiz, 

dans, moppen en voetbalkunstjes . ”Mijn groep had gedanst. Het was een hele 

leuke avond maar het  was onze laatste avond. Spijtig dat het al vrijdag was. We 

moesten onze valiezen klaarmaken .De bus was gekomen om  ons naar school 

terug te brengen.  Onderweg zijn we naar het Schuurtje gegaan om een ijsje te 

eten. Het was een verrassing voor ons. Tenslotte  wil ik zeggen dat het een super 

super super leuke week was. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Karagulmez Nisa 4M  



De verkeerstafel 

 

 

 

Op maandag 11 mei 2015 zijn we gestart met thema verkeer. We zijn meteen op exploratie geweest 

in onze schoolomgeving. Welke verkeersborden zien we en wat zouden ze betekenen?  

Daarna zijn we in de klas aan de slag gegaan om zelf een verkeersbord te maken.   

De kleuters hebben  zeer leuke borden gemaakt! 

 

 

 

  

Spelen op de automat: Hoeveel auto’s krijg jij in 

de garage? 

Een voorsmaakje van de 

verkeersborden 



 

Wist je dat? 

Tijdens onze exploratie bleven we 

staan bij de verkeersborden. We 

bespraken de vorm, kleur en vertelden 

aan elkaar wat de borden betekenden.  

Thor had een fantastische           

betekenis voor dit bord:  

“Juf dit is een oplet bord!  

Opgelet voor hoeden!” 

Ge-wel-dig  niet!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vinden dit thema 

alvast top! 

3 KL Tina/Clarissa 

 



  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren geen woorden nodig om onze mama’s te verwennen. 

We deden het gewoon in de klas. 

Wij vonden het heel leuk en de mama’s ook.  

Vele groetjes vanuit de 2de kleuterklas 

 

  

  

 

        

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

 

  



Het jongste klasje 

van Westakker! 
 

  

Samen spelen, 

knutselen, koek 

en fruitje eten! 

We doen het 

allemaal in ons 

klasje. Lieve 

vriendjes van 

elkaar!  



 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

foto’s van mama kijken, 

samen in de poppenkamer spelen 

gezelschapsspelletjes spelen 

 

  



Kijk eens allemaal… wij deden onze eerste communie  

ste  communie Beverlo 

 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paasfeest voor de kleuters !!! 

 

 

Wat een heerlijke dag… de paashaas heeft  overal op school 

voor ons allerlei leuke opdrachten klaargezet! 

We werden klasdoorbrekend in groepjes verdeeld en elk 

groepje kreeg een kleur en ging samen met een juf op pad. 

We hebben binnen en buiten leuke spelletjes gespeeld en 

opdrachten gedaan. 

Op het einde van de dag werden we door de paashaas 

verwend met wat lekkers! 

Het was een superleuke dag!! 

Dankjewel lieve paashaas!!! 

 

Juf Wendy, Els en Gerd 

 

 

  



Westakker op bezoek bij ziekenzorg Beverlo 

              

 

Op dinsdag 28 april 2015 gingen de leerlingen van 

het derde leerjaar van Westakker op bezoek in 

parochiecentrum “ De Schans “. 

In de klas werkten de kinderen rond het thema “ Een zorgzame buurt “.  Aan de hand van 

het verhaal “ Opa zoekt familie “ en allerlei opdrachten, leerden ze dat oude mensen vaak 

eenzaam zijn en niet altijd familie in de buurt hebben. 

Als afsluiting van dit project zongen en vertelden de kinderen met veel enthousiasme over “ 

gelukkig zijn, blij zijn “. De aanwezige oude of zieke mensen genoten er van. Ook ouders en 

grootouders waren uitgenodigd en vonden dit een leuk initiatief. De kinderen gaven aan 

iedereen die aanwezig was een zelfgemaakte smiley met aan de achterkant een wens over 

geluk. 

Met deze actie droegen de kinderen zeker hun 

steentje bij om de eenzaamheid te doorbreken. 

Tenslotte werden de kinderen getrakteerd op 

cake en frisdrank. 

Het was een geslaagde namiddag voor jong en 

oud! 

Hier kan je lezen wat onze kinderen blij, gelukkig maakt. 

Isil: Een goed rapport, dat maakt me blij!  

Bryan: Als mama een ijsje trakteert, ben ik blij 

Hannelore: Logeren bij mijn grootouders, dat vind ik superleuk! 

Sudenaz: In het bos gaan wandelen met mijn mama, dat maakt mij blij. 

Sefa: Een vriend ontmoeten, dat maakt me blij! 

Leander: Communiefeesten maken mij 

blij. 

Youssef: Met mijn kat spelen, dat maakt 

me gelukkig! 

Melda: Bloemen krijgen, dat vind ik 

geweldig!  

Karan: Ik ben blij als mama en papa lekker 

eten maken voor mij.  

 



Gianni: Samen fijn spelen, dat maakt me blij! 

Suna: Ik ben blij als het mooi weer is. 

Berke: Een doelpunt scoren, dat vind ik super! 

Aybars: Ik ben blij als ik mijn familie bij mij heb. 

Cintia: Spelen in de zon, dat maakt me gelukkig! 

Sigrid: Verliefd worden, dat maakt me blij! 

Talina: Een broertje of een zusje krijgen, dat 

maakt me reuzeblij! 

Ismaïl: Een hond krijgen, dat maakt me gelukkig! 

Berkan: Geen ruzie op de speelplaats, dat vind ik 

geweldig! 

Pelin: Als mama blij is, ben ik ook blij! 

Daphne: Dansen met mijn papa, dat vind ik geweldig! 

Sude: Zwemmen in een buitenzwembad, dat 

maakt me heel blij!                                                                          

Gulpasa: Een geheim bewaren, dat vind ik tof! 

Okan: Lekkere frietjes eten, dat vind ik super! 

 

 

 

De kinderen van 3 DJ en 3K 

                

 

  



Lezen is leuk…. 

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

In september zagen we bange gezichtjes in het eerste leerjaar. Wij gaan 

nooit kunnen leren lezen. En vandaag, bijna een schooljaar verder is 

iedereen goed gestart met lezen. Dit vinden de kinderen ervan in 1A

  



 

Als ik minister van cultuur zou zijn … 

 

Als minister van cultuur ging ik ’s morgens naar de vergaderzaal om te luisteren wat de 

andere ministers te zeggen hadden. Ik hoorde dat de minister van financiën de belastingen 

ontvangen had en dat iedere minister een deel kreeg. Hierna was ik aan de beurt en sprak 

over mijn idee om een nieuw museum te bouwen. Ik vroeg aan de minister van openbaar 

vervoer waar ik dit museum kon bouwen zodat alle mensen op een gemakkelijke en veilige 

manier bij het museum kunnen geraken. De minister van buitenlandse zaken stelde voor om 

het museum naast een vliegveld te zetten, zodat er ook buitenlandse toeristen naar het 

museum konden komen. 

Na de vergadering ging ik terug naar mijn kantoor om alle informatie die ik op de 

ministerraad had gekregen te verwerken. Nu maakte ik mijn  planning en zorgde ik dat het 

museum gebouwd kon worden. Om ervoor te zorgen dat de mensen naar het museum 

kwamen, moest ik reclame maken. Hiervoor deed ik de volgende dingen: ik zorgde voor 

reclame van het museum op de radio, ik liet spanborden langs de wegen zetten, ik liet een 

reclamefilmpje op TV komen, ik zorgde ook dat de reclame van het museum kwam op de 

bussen van de lijn, ik zette reclame van het museum in kranten en tijdschriften en als laatste, 

maar wel als belangrijkste, liet ik een website maken over alle nodige informatie van het 

museum. 

Na de bouw zorgde ik dat er een mooie openingsceremonie was. Op deze ceremonie had ik 

gezorgd dat de koning en de koningin, de ministers en wat bekende Vlamingen werden 

uitgenodigd. Daarna werd het museum voor het groot publiek geopend. 

Na deze drukke periode gaf ik een kleine straat-barbecue om nog een beetje plezier te 

maken met vrienden en buren die ik al een tijdje niet meer had gezien. 

 

Liselotte Liberloo 

5 DM 

 

  



  



 



Winnaar spaghettiverkoop. 

Op een dag kregen we bezoek in onze klas 5I van een lieve mevrouw. 

Ze las ons deze tekst voor: 

Dag lieve kinderen, 

Jullie zijn top! En daarvoor willen wij jullie bedanken. 

Jullie verkochten gemiddeld per kind 4 spaghetti’s. 

En dat betekent dat … de winnaar van deze verkoop 5I is. 

Jullie hebben recht op … een bioscoopbezoek met de ganse klas. En de juf mag ook mee. 

Geniet ervan en maak er een fijne dag van. 

Vele groeten, het oudercomité. 

Natuurlijk volgde er toen een luide hoera. 

Op 7 mei mochten we dus naar de film. We trokken met onze juf naar de Roxy in Koersel. 

We hadden de filmzaal voor ons alleen.   

 

  

            

          We hebben een goed plaatsje gekozen. 

          Laat de film nu maar beginnen.



   

De titel van de film: Bekas. 

Het ging over twee broertjes op weg naar Amerika op een ezel die Michael Jackson noemde. 

We hebben veel moeten lachen.  

Het was een mooie film. De vriendschap tussen de twee broertjes was soms emotioneel. 

Ze lieten elkaar niet los. 

Er waren ook triestige momenten in de film. De broertjes hadden geen  ouders. Ook hun opa stierf. 

Nu stonden ze er alleen voor. 

De jongste van de broers kreeg wel veel slaag. Waarom? Dat begrepen we niet zo goed. 

Het was een spannende film. Want het avontuur van de jongens was niet zonder gevaar. 

Het einde van de film was niet zo duidelijk. Kwamen ze nu in Amerika aan of niet? 

Tijdens de pauze kregen we een drankje. 

Bedankt oudercomité. We hebben ervan genoten. 

 

Klas 5I 

     

 

        Alleen maar lachende gezichtjes! 

       Het was ook een mooie film. 

  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daaaaaag en tot in het derde!!!!!  

Jelle, Armina, Miraç, Ali, Adzm, Nicola, Ferre, Sueda, Ecem, Berra Batin,  

Yaren, Habibe, Raziye, Kayra en Isha  



                                                                  De kleuterschool 

 

De oudsten van de school blikken nog eens terug op hun kleutertijd nu ze weldra onze 

school zullen verlaten. 

In de kleuterklas waren we met een groepje en we haalden allerlei streken uit . 

-Ik ben pas in het vijfde leerjaar naar “Westakker” gekomen. Daarvoor zat ik op drie 

verschillende scholen. In het peuterklasje zat ik op ”Klavertje vier”. Daar mengden ze de 

peuters en kleuters. Dus zat ik bij mijn grote zus in de klas. Dat vond ik superleuk. 

-Ik weet nog dat ik in de kleuterklas geen vrienden had. In de tweede kleuterklas was ik een 

pestkop. 

-Van het eerste kleuterklasje kan ik me niet veel meer herinneren. Ik weet wel dat ik altijd 

mijn Nemovisje (knuffel) meenam naar school. Na een tijdje deed ik dat niet meer omdat ik 

al gewend was aan mijn klasje. Bij juf Tina leerden we onze veters binden. Maar op het einde 

van de laatste kleuterklas verhuisde een goede vriendin van Mauke en mij naar Engeland. 

-Van de kleuterklas herinner ik me nog dat we met de autootjes en de blokken speelden. Je 

kon daar ook puzzelen. Tijdens de speeltijd speelden we meestal voetbal. Er waren kleine 

gele goaltjes waar we niet gemakkelijk konden scoren. 

-In de eerste kleuterklas had ik de juffrouw geslagen . Daarna ben ik naar de “Beerring” 

gegaan. Maar later ben ik toch teruggekomen naar deze school. 

-In de kleuterklas moest ik in mijn broek plassen omdat ik heel hard gelachen had met een 

grap van mijn vriendin. Ik kreeg een jongensbroek van de juf . 

-De eerste kleuterklas deed ik op deze school. Daarna ging ik naar het ”Ateljeeke”. En in het 

derde leerjaar ben ik terug naar deze school gekomen. 

-In het eerste kleuterklasje zat ik bij juf Rita. Daar stond een bed waar ik altijd in sliep. Lina  

moest me toen steeds wakker maken als het speeltijd was. In het tweede kleuterklasje zat ik 

bij juf Gerd. Daar leerden we prentjes uitprikken. In de derde en laatste kleuterklas zat ik bij 

juf Tina. We mochten er op de computer spelen. 

-Ik begon in de kleuterklasjes. Daar leerden we al spelenderwijs. We leerden dus terwijl we 

speelden. In de kleuterklasjes ging ik naar de kleutereetzaal. Nu zit ik in het zesde leerjaar en 

zit nog steeds in de kleutereetzaal. Maar nu wel om te helpen. 

  



De leerlingen van het zesde leerjaar blikken terug op hun lagere schoolloopbaan. 

 

Eindelijk mochten we naar de lagere school. We moesten  meer werken en minder spelen. 

Ook kregen we vanaf nu “huiswerk”. 

In het eerste leerjaar leerden we optellen, aftrekken, lezen en schrijven en soms mochten we toch  

ook nog met lego spelen. Op maandag kwam er een leesmoeder. 

In het tweede leerjaar leerden we de tafels en de klok . Ook kregen we onze eerste zwemlessen.  

Op het einde van de dag moesten we onze hoofden op de bank leggen en degene die die dag heel  

flink was geweest kreeg een pluim van de juf. 

In het derde leerjaar leerden we cijferen. In het derde en het vierde leerjaar kreeg je als je flink  

geweest was een stickertje en als je blad vol was mocht je een speelgoedje uit de kist kiezen. 

In het derde werden de klassen ook gemengd. Dat was echt niet leuk! 

Het vierde leerjaar was avontuurlijker  want we gingen op bosklassen. Dat vonden we superleuk. 

Vanaf het vijfde leerjaar leerden we Frans spreken en schrijven. We moesten ook veel andere dingen 

leren maar het was altijd leuk om in de klas te zijn. 

Het zesde leerjaar werd een leuke afsluiter. Het was een leerrijk jaar met veel grappige momenten. 

In het vijfde en zesde leerjaar hadden we ook één keer per week sport en spel. Dat was echt tof!   

We kregen  er onze eerste lessen techniek.  

Alle schoolreizen en schoolfeesten blijven ook prachtige herinneringen. 

Maar  het allerleukst  waren de meesters en juffrouwen die het steeds  

goed  bedoelden met ons. Ze wilden ons steeds  opnieuw iets laten bijleren. 

Bedankt  Westakker. 

De zesdeklassers 

 

 

 

  



Het schooljaar is bijna voorbij. De kleuters van de 3de kleuterklas kijken al uit naar het 1ste leerjaar! 
Ze vertellen wat ze vooral plezant vonden in hun klas. 

 

Mirza: puzzelen, spelen met het kasteel en op de automat spelen is heel fijn. 

Behiye: tekenen en spelen in de poppenhoek is super. 

Esther: ik werk graag in de boekjes. 

Arda M.: spelen met de blokken en de werkbank en computeren is tof. 

Alyssa: spelen in de poppenhoek, tekenen en werkjes maken doe ik heel graag. 

Arda A.: spelen met het kasteel en de automat is plezant. 

Aleyna: spelen in de poppenhoek en met de petshop, tekenen vind ik heel fijn. 

Mylenka: werken in het boekje, tekenen en spelen in de poppenhoek vind ik super. 

Rayan: de automat en het kasteel is super! 

Azra: poppenhoek, petshop en kleuren zijn dingen die ik heel graag doe. 

Hacer Naz: werken in ons werkboekje en in de poppenhoek spelen is heel fijn! 

Ahmet: het kasteel en de automat zijn cool! 

Toke: de juf, de poppenhoek en tekenen zijn de fijnste dingen in de klas! 

Ella: tekenen en werken, spelen in de poppenhoek, petshop en met de barbies is plezant! 

Kaan: het kasteel is super! 

Hamza: puzzels maken, met het kasteel spelen en werkjes maken doe ik heel graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prettige vakantie ! 

 

 

Tot  in september ! 
 


