
 

 

  



2L gaat bijna naar het derde leerjaar, erg spannend. 

Toch willen we nog eventjes zeggen: 

Brugoefeningen maken tot 100 

    Elkaar helpen bij maaloefeningen 

Deeloefeningen 

Afschrijfkaartenboekje gebruiken 

Nul maal nul is nul 

Kwart voor en kwart over aflezen van een klok 

Tot honderd leren tellen 

 

Yasin: Ik vond rekenen en schrijven heel leuk. 

Ecrin: De juf leert ons vissertjes op een goede manier uitrekenen. 

Eren: Wij moeten onze vinger opsteken en wij mogen niet roepen. 

Zümra: Ik leerde juf Laurien kennen en dat is een heel leuke juf! 

Karolien: De maaltafels kan ik heel goed, bedankt om het ons aan te leren! 

Bruce: Ik vind het leuk als het stil is in de klas. 

Elif: De juf is heel lief. 

Ceylin: Rekenoefeningen met brug maken, vind ik héél leuk! Dat kan ik ook heel goed. 

Abdul: De maaltafels kan ik goed, fijn dat we dat hebben geleerd. 

Hasan: We leerden nieuwe hoofdletters. Nu kunnen wij zinnen met een hoofdletter schrijven. 

Hüseyin: Ik ben al eens tafelkampioen geweest, joepie!  

Muhammed: Ik weet nu dat een zin met een hoofdletter wordt geschreven. 

Yilmaz: Samen de sprongen tot 100 opzeggen is heel leuk. 

Elise: Ik vind het leuk dat we de maaltafels hebben geleerd. 

Skye: We leerden tot 100 tellen! Wow! 

Mustafa: Mooi schrijven tussen de lijntjes kan ik heel goed. 

Hüseyin Kurt: Ik ben al eens tafelkampioen geweest. Leuk om een medaille aan te doen! 

Aliysha: Voor Vaderdag onderleggers maken en voor Moederdag een tulp knutselen, dat wil ik zeker nog eens doen. 

Ravza: Kwart voor en kwart over kan ik nu aflezen van een klok. 

Lio: Ik vind knutselen fijn. Zeker een zelfportret maken is heel grappig! 

Saki: De juf trots maken als ik goed doorwerk bij het maken van oefeningen. 



   

 

Tijdens de verkeersweek kwam de 
politie op bezoek. Dat vonden we het 

leukste van allemaal.   
Het fietsen op de straat ook.  

 
Kls en juf Gudrun 

 

   



 

Een vriendje of een vriendinnetje uit onze klas 

 

De kinderen van klas 3 CJ maakten een beschrijving van een vriendje of een 

vriendinnetje. Hieronder enkele voorbeelden … 

 

Liena is mijn vriendin. Ik vind dat ze heel mooi haar heeft. Ze heeft een mooie bruine 

kleur en ze heeft bruine ogen.  Ze kan goed zingen en ze kan heel goed spagaat. Zij 

speelt ook graag. Liena is heel slim. Haar beste vak is rekenen. Ze kan ook mooi 

schrijven en tekenen. Haar sterrenbeeld is Schorpioen. Vanaf zaterdag draagt Liena 

een bril.  ( Ceylin ) 

 

Hasan is mijn vriend. Hij heeft zwart haar. Hij draagt een trui met een blauwe en een 

grijze kleur. Hasan kan goed meevolgen in de klas. Hij speelt graag voetbal op het 

voetbalveld.  ( Emir B ) 

 

Mijn vriend zijn naam is Sep. Het is een leuke jongen. Hij is blank en hij draagt een 

trui met een bal erop. Sep heeft altijd een korte broek aan. Hij heeft blauwe ogen. 

Sep kan goed de bal naar mij stampen, met mij lachen en voetballen.  ( Tobias ) 

 

Emir B is mijn beste vriend. Hij draagt een blauwe jeansbroek en een grijze trui. Zijn 

ogen zijn bruin en zijn haar is zwart. Hij kan heel snel lopen en hij speelt graag met 

mij op de speelplaats. ( Thiago ) 

 

Ceylin is mijn vriendin. Het is een heel lief meisje. Ze draagt een bril. Meestal heeft ze 

een jurkje aan. Ze heeft bruine ogen. De kleur van haar haren is bruin. Ze kan heel 

mooi tekenen. Ceylin gaat graag naar de tekenacademie. Haar sterrenbeeld is Maagd.  

( Liena ) 



 

  





 



  





 

  



Kleuters van de 3de kleuterklas (Juf Eline en Juf Monique) 

Wat was er leuk in de 3de kleuterklas? 

 

 

Liva: Binnen en buiten spelen, pony’s, 

knutselen en fietsen.  

 

 

 

 

Elise: 

Knutselen, pony’s en buiten 

spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miray: Alles was leuk! 

 

  



Mama’s op bezoek in de derde kleuterklas 
Onze mama’s kwamen hun hobby voorstellen in onze klas. We hebben pannenkoeken gemaakt, samen cake 

gegeten, ons laten schminken, leren haken, spelletjes gespeeld, naar een verhaaltje geluisterd, onze haren laten 

invlechten, lekkere fruitfiguurtjes gemaakt en baby Elena kwam op bezoek in onze klas! 

         

 

     

  



Techniek in 6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Techniek: Experimenteren met Biochemie/Bioplastic.        5I 

 

Bij deze les techniek leerden we over plastic. Er is in de wereld heel wat plastic afval. Wat kunnen we hieraan doen? 

Ons beste beentje voorzetten om minder plastic te gebruiken. Misschien eens naar de frituur gaan met een kom om 

daarin onze frietjes te doen.  

We bekeken ook een filmpje over recyclage van plastic. 

We leerden zelf bioplastic maken. Hiervoor gebruikten we aardappelzetmeel, glycerine en water. Met ons 

verzamelde plastic mochten we iets maken. We mochten zelf verzinnen. 

Dit zijn onze resultaten. 

 

Lara, Esma, Ilayda, Nisa: We wilden iets moeilijks maken, maar het lukte ons niet. Dus bouwden we een 

Doprecycleermachine. We verzamelden alle doppen. Het duurde lang voor we klaar waren met ons werkje. 

Uiteindelijk lukte het toch en we waren blij met het resultaat. 

 

 

Leandra, Ebe, Niki, Teagane: We maakten een doosje om spulletjes in te stoppen: koekjes, juwelen, snoep.            

We maakten er een slot op zodat je het kan sluiten.  

  



We wilden ook een boot maken, maar dat lukte ons niet. We maakten er dan een vaasje van. Omdat het wat lekte, 

gebruikten we plakband om het lek dicht te maken. We zochten bloemen en zetten deze in het vaasje. Zo hadden we 

een mooie tafelversiering. 

 

Batuhan, Arda, Kerem, Eren: We wilden een fortnitepoppetje maken, maar dat lukte niet zo goed.  

 

Het was te moeilijk en het mislukte. Met het plastic dat we nog over hadden, bouwden we dan een mooi vliegtuig.  

 

Mikat, Bas, Jürn: We hebben met plasticafval een mannetje gemaakt. Met een mooie hoed. Hij heeft een schattig 

gezicht. Het is een politieman. In zijn buik kan je dingen opbergen. Als hij dorst heeft, zet je een bekertje water in zijn 

buik. In het lichtje van de helm kan je iets kleins opbergen. Ons mannetje is geweldig. Het was een moeilijke, maar 

leuke opdracht.  

 

  



Verkeersweek 3N 

  

Bezoek van de wijkagent 

Tijdens de verkeersweek kwam Petra de wijkagent langs in 3N. 

Ze gaf ons uitleg over de verkeersregels leerde ons de 

materialen die de politie gebruikt. Zo mochten we de 

verschillende jassen en hoeden opzetten.  

Ze had pepperspray, een geweer en een matrak bij en deed 

zelfs handboeien om bij de “stoutste” van de klas. Maar goed 

dat ze haar sleutels ook bij had!! 

Geschreven door Nina en Charlotte 

Let op in het verkeer! 

Probeer maar eens één week met de fiets of te 

voet naar school te komen. Dat deden wij tijdens 

de verkeersweek.  

Als je met de fiets komt, zorg je dat je banden 

zijn opgepompt en dat je lichten werken.  

Doe ook steeds je gordel aan in de auto! 

Geschreven door Naz  



 

 

 

 

 

 

 
  

Sportdag  

Op dinsdag 21 mei gingen we met z’n allen naar de sporthal in Beverlo. 

We leerden veel sporten zoals taekwondo, badminton, moderne dans 

en hockey. Namiddag gingen we terug naar school voor een 

fietsenestafette en we sloten rustig af met yoga.    

Geschreven door Zeynep en Ecrin 



De verkeersweek bij de kleuters in Westakker! 

 

Tijdens de week van 13 tot en met 17 mei 2019 hadden we een verkeersweek op school.  De kinderen en 

hun ouders werden gestimuleerd om gedurende één week veilig en milieuvriendelijk naar school te komen.  

Dus met een fluohesje, een reflector, een fietshelm, te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of carpool.  

Het was heel mooi om te zien dat er zo veel kleuters met de fiets naar school kwamen! 

 

In alle kleuterklassen werkten we de hele week met het educatief pakket ‘Lou op weg naar school’  Lou 

probeert met papa op een veilige manier naar school te gaan maar onderweg komen ze heel veel 

verschillende mensen en situaties tegen.  De weg naar school is altijd een avontuur! 

 

Om de week te beginnen knutselden we een leuke fietsvlag.   

De volgende dag mochten alle kleuters een rondrit maken met de combi van de wijkagent.  En de kindjes 

van de 3de kleuterklas kregen van de wijkagent ook uitleg i.v.m. het verkeer. 

 

Op de autoluwe schooldag werd de Onderwijsstraat en de parking van de school 

auto-vrij gemaakt zodat de kleuters er konden fietsen met hun eigen fiets. De kleuters mochten ook 

speelgoed van thuis meebrengen om op de auto-vrije parking te spelen.  En om de autoluwe schooldag af 

te ronden werd er een fietsbelconcert georganiseerd.  Zo konden we aan iedereen laten horen hoe graag 

we met de fiets naar school komen. 

 

Natuurlijk was er tijdens de fietsweek ook een fietsparcours op de speelplaats.  De kleuters konden de 

parcours samen met juf. Patricia en juf. Tina afleggen. 

 

En op het einde van de week hebben we onze fiets een poetsbeurt gegeven en onze zelf gemaakte 

fietsvlag aan onze fiets gehangen.   

Wat waren de fietsen mooi versierd!! 

 

Juf. Rabia/juf. Romi 

1ste en 2de kleuterklas 

 



















 
 

  



“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.  We leren nu Frans en dat vinden we geweldig.  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! 

Chiara, Leonardo, Wout,  Ensar 

 

De lessen zijn heel tof! We leren veel nieuwe dingen. W.O. is ook fijn om te doen. We 

vinden knutselen heel leuk!  Toen we de Sint mochten pimpen hebben we goed 

gelachen.  

Milan, Lander, Jonas 

 

 

De Sinterklaastijd was erg fijn want we kregen veel snoep, we hebben hem in de klas opgegeten. 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 naar een film geweest: 

Moussa en Rosie. 

Nisa, Heavensly, Esila, Joudy, Yaren, Yiling,  

 

Tijdens de lessen godsdienst leerden we de verhalen van Daens en Oscar en oma Rozerood kennen.  Die spraken ons 

echt wel aan… We werden geraakt door het onrecht. 

Paul-Joseph, Noah, Batuhan 

 

 

  



 

 

We hebben zoveel geleerd…  

We hebben zoveel gedaan…  

De belangrijkste woorden van het afgelopen schooljaar  

kunnen jullie terugvinden in deze woordenwolk: 

 

 

 

 

  



 

 



  



  



  



  



 

Zeeklassen 
Dag 1 

Om 8u40 stonden met z’n allen klaar om naar Oostende te vertrekken. De busreis duurde 

wel wat lang en rond de middag kwamen we aan in jeugdherberg ‘De Ploate’ te Oostende. 

We mochten daar al direct onze benen onder tafel schuiven voor een lekker middagmaal. 

Na het middageten trokken we voor het eerst naar de dijk. Voor enkelen van ons was het 

de eerste keer dat ze de Belgische kust zagen. We brachten ook een bezoek aan de pier en 

de vismijn. Vlakbij de vismijn was er een overzetbootje. Dit bootje bracht ons naar de 

andere kant van Oostende. Daar was er een verlaten strand. Wij waren de enige mensen op 

het strand. We hebben daar fijn gespeeld, schelpen gezocht en enkele jongens en meisjes 

gingen met hun voeten de Noordzee in. De tijd vloog voorbij en daarna moesten we terug 

het overzetbootje nemen. We gingen te voet terug naar de jeugdherberg. De kamers waren 

eindelijk klaar en we mochten voor het eerst op onze kamer. De kamers waren PRACHTIG!!! 

Iedereen maakte zijn kamer klaar. De tijd ging zo snel dat het weer tijd was om te eten. Na 

het eten moesten we ons douchen. Daarna was het tijd om te KIENEN. In het begin was dit 

nog een beetje moeilijk, maar op het einde begreep iedereen het. Juf Myriam zorgde 

ervoor dat iedereen een prijs kreeg. Na het kienen waren de oogjes van sommige jongens 

en meisjes wat kleiner geworden en was het tijd om te gaan slapen. 

 

 

 

 

 



 

Dag 2 

De meesters en juffen kwamen ons al vroeg wakker maken. We moesten ons een klein 

beetje wassen en nieuwe kleren aantrekken. Daarna maakten we een frisse 

ochtendwandeling op de dijk van Oostende. We waren de enige op de zeedijk, ZALIG! We 

gingen even koning Leopold II groeten en keerden dan te voet terug naar de jeugdherberg. 

Daar wachtte er op ons een ontbijt. Na het ontbijt bezochten we de Mercator. De Mercator 

is een schip waar ze vroeger verre reizen mee maakten. Na het bezoek gingen we terug 

naar de jeugdherberg en schoven we weer met onze benen onder tafel. Na het eten 

hadden we een half uurtje platte rust. Dit was voor de meeste jongens en meisjes wel 

nodig. Na het dutje namen we de tram richting Bredene. Daar mochten we met de go-carts 

rijden op een speciaal parcours. Onze meester heeft ook met de go-cart gereden en we 

probeerden hem allemaal te volgen. Na ons ritje gingen we een kijkje nemen op het strand 

van Bredene. Onze meester had enkele scheppen en ballen meegebracht dus konden we 

ravotten op het strand. Vervolgens was het tijd voor de langste wandeling van de 

zeeklassen. We gingen te voet van Bredene naar Oostende. Daarna kwamen we terug aan 

in de jeugdherberg en stonden er heerlijke frietjes op ons te wachten. Na het avondeten 

moesten we ons gaan douchen. Ondertussen hadden de juffen en meesters ons lokaaltje 

omgebouwd tot een echte cinema. Daar keken we ‘Helden van de zee’. Dit was een heel 

fijne film. Na de film vlug onze tandjes poetsen en onder de wol. 

 



 

 

Dag 3 

 

Op vrijdag was de laatste dag aangebroken. We moesten iets vroeger opstaan dan de dag 

ervoor, want we moesten onze koffers maken en kamer opruimen. Vervolgens mochten we 

voor de laatste keer naar de refter om te ontbijten. Na het ontbijt moesten we onze koffers 

verzamelen en stond de bus al klaar om naar Boudewijn Seapark te gaan. Na een busrit van 

ongeveer 30 minuten kwamen we aan in het pretpark. Het was een heel mooi en groot 

park. We zijn naar een zeeleeuwen- en dolfijnenshow gaan kijken. Voor de meeste kinderen 

van onze klas was het de eerste keer dat ze dit zagen. Na het bezoek aan Boudewijn 

Seapark was het tijd om terug naar huis te gaan. 

De busreis duurde wel heel lang, want er was veel file. Rond 19 uur kwamen we terug aan 

op school.  

 

 

Het was een zeeklassen om nooit te vergeten. 

Groetjes 

De leerlingen van 4J 

  



Zeeklassen                 4M    Arda Mert 

Wij zijn op 8 mei 2019 naar ‘De Ploate’  in Oostende gegaan. De 

eerste dag moesten we naar school gaan en we moesten in de 

bus zitten. In de bus keken we onderweg naar een film waar ook 

Dylan Haegens in was. Toen we aankwamen  aan het hotel 

moesten we onze koffers pakken en gingen we naar de garage. 

Daar moesten we onze koffers zetten want we mochten  nog 

niet naar onze kamers gaan. We hadden toen gewandeld. Toen 

we terug waren gekomen, mochten we op ons bed liggen en 

moesten we onze spullen in de kast zetten en moesten we ons 

bed maken.  Daarna mochten we eten en speelden we bingo. 

Na de bingo moesten we wel slapen. 

De volgende dag stonden we op en gingen we eten. Na het eten 

waren we naar een grote boot gegaan, de Mercator en daar 

hebben we heel wat bijgeleerd. Toen we weer naar het hotel 

gingen, mochten we weer eten en daarna keken we een heel 

leuke film. Daarna moesten we douchen en slapen. 

De laatste dag stonden we weer op en we wasten ons en deden 

onze kleren aan. Toen maakten we onze koffers en  gingen 

ontbijten. Na het ontbijt ruimden we onze kamers op. Daarna 

maakten we een wandeling naar het historisch centrum. Later 

gingen we naar Brugge en naar het Boudewijn Seapark. We 

stapten toen weer op de bus en kwamen terug aan op school. 

Het was reuzefijn !!!! 

  



Tuana Bayat 4M           Zeeklassen  

Op woensdag 8 mei verzamelden we om 8.20uur ’s morgens. 

We namen afscheid van onze ouders en familie. We vertrokken 

richting Oostende. We kwamen ongeveer rond de middag aan. 

Als eerste hebben we lekker gegeten. Daarna hebben we een 

frisse wandeling op het strand gemaakt. Vervolgens hebben we 

onze koffers in onze slaapkamers gezet. We moesten daarna 

onze bedden opmaken. Toen mochten we ons opfrissen en 

hebben we weer gegeten. We hebben een lange wandeling 

gemaakt. Na de wandeling zijn we onze koffers gaan uitpakken. 

En hebben we een douche  genomen. In de avond hebben we 

gekiend. En dan hebben we lekker gesnurkt. De volgende dag 

zijn we opgestaan en hebben we ontbeten. Na het ontbijt 

hebben we ochtendgymnastiek gehad. Na onze 

ochtendgymnastiek zijn we in een boot gestapt en vaarden we 

naar de andere kant. In de boot hebben we veel informatie 

gekregen van een man. Na de boottocht zijn we gaan eten. Na 

het eten mochten we ons opfrissen en opmaken voor de film. 

We hebben:” De redders van de zee “ gekeken. En daarna 

hebben we weer geslapen. In de ochtend hebben we onze 

koffers gepakt en ingeladen. En we vertrokken naar Boudewijn 

Seapark. We mochten iets kopen met ons geld en mochten in 

alle attracties. Vervolgens hebben we lekkere kippennuggets 

met frieten gegeten. Daarna hebben we gespeeld en vertrokken 

we naar school. 

Het was superleuk !!!!!!! 

 

  



  



  



  



  



  



Thema Circus in de eerste kleuterklas 

Onze klas werd omgetoverd tot een circustent. We konden ons verkleden als clown, 

ballerina, tijger of leeuw. Er was een hoek in de klas waar we allerlei circuskunstjes konden 

doen! De leeuwen en de tijgers konden springen door vuur of kropen door een lange 

tunnel. Dit vonden we erg leuk. We knutselden een kleine circustent, scheurden de manen 

van een leeuw en deden schrijfdans van de clown. Verder speelden we met de grote duplo 

circustent en maakten we gekke clowntjes. 

Het was een circusleuke week. 

 

 

 


