
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Schooljaar 2017 - 2018 



 

En dan wordt het vakantie                                                                                                        

De schoolpoorten gaan voor een tijdje dicht.  Twee maanden lang ondergaat  onze hele samenleving de invloed 

van dit verschijnsel.   

  

We zwerven uit en gaan op reis.  Maar vooraleer velen de auto starten,  stellen 

ze eerst nog de GPS in.  Het voorbeeld van de moderne gids  en eigenlijk wel 

een interessant toestelletje  omdat het toont hoe een goede gids kan, of zou 

moeten te werk gaan.  

  

Natuurlijk moet je wel eerst weten waar je naar toe wil,  wat het doel van je reis is. Wil je je ontspannen of je 

eerder eens helemaal uitleven?  Hoop je op een echte ontdekkingsreis of is gewoon genieten al meer dan 

genoeg? … Op basis van dat reisdoel kan de GPS een route uitstippelen.   

  

Maar, opgelet: er zijn ook nog extra instellingen die bepalen hoe die weg er exact zal uitzien.  Wil je de snelste 

weg? Of de kortste? Liefst via snelle autowegen? Of toch liever kleine dorpjes ontdekken? Die instellingen, 

jouw ingesteldheid kunnen allesbepalend zijn.  Het is dus wellicht een goed idee eerst je verwachtingen, jouw 

ingesteldheid,  de manier waarop je straks in je 'congé' stapt, uit te klaren.  

  

Eens alles duidelijk en de GPS goed ingesteld, ja, dan moet je de gids volgen,  moet je de GPS gehoorzamen, er 

gehoor aan geven.  En zo is het altijd met een gids:  je moet goed luisteren en hem of haar je vertrouwen 

geven.  Wat me opvalt, is dat we vandaag de dag gemakkelijker blind vertrouwen op een elektronisch toestel 

dan in een gids van vlees en bloed.  Voor die laatste zijn we kritischer, en stellen we veel meer in vraag.  

  

"Gids" verwijst naar de eerste letter "G"  maar ook naar  Geloven, Geluk, Gehoorzaam en zelfs Genieten.  De 

"P" en de "S" zouden dan voor Pauze en Samenzijn kunnen staan. GPS = Genieten, Pauze, Samenzijn, drie 

aspecten die we in de vakantie zeker nodig hebben.  

 Directie en personeel van Westakker wensen je alvast een topvakantie toe!  

 

 

 



 

 

  



  



‘Mama verwennen’ 

Tijdens het thema 'Moederdag' legden we de nadruk op 'Mama verwennen'.   

We vertelden het verhaal ‘De mooiste moeder’ Anne verwent haar moeder voor moederdag. Ze 

maakt van haar „de mooiste moeder‟ met onder andere een ontbijtje, een bloemenbad en een 

masker… 

We dachten eerst goed na hoe dat we onze mama konden verwennen.  Wat is verwennen 

eigenlijk?   

De betekenis werd duidelijk en we bedachten net als Anne heel veel dingen om mama te 

verwennen.  

De nagels van mama lakken, mama schminken, mama masseren, cake bakken voor mama, mama 

mooi maken met juwelen...een verwensalon organiseren… 

Al deze ideeën kwamen van de kleuters.   

Daarna dachten we na over hoe dat we al die dingen konden doen.  Hoe dat we mama kunnen 

masseren, hoe dat we nagels kunnen lakken...hoe dat we juwelen kunnen knutselen voor mama.. En 

toen was het tijd om alles te oefenen.   

We bakten ook lekkere cupcakes voor de mama’s...   

Daarna tekenden we de hoeken van onze verwensalon...Zo konden de mama's zien wat ze allemaal 

konden doen in elke hoek. Aan de hand van een doorschuifsysteem konden ze elk hoekje 

verkennen.    

En op de verwen-dag zelf...hebben we de mama's goed verwend.  Wat waren ze mooi 

geworden!!   De kleuters vonden het geweldig om hun mama te mogen verwennen. En de mama’s?   

Die hebben we ook zien genieten.  

Naast dit alles knutselden de kleuters ook een wattenhouder voor mama.   

We leerden ook een gedichtje over de mama’s; 

1 kusje op je haren, 

2kusjes op je mouw, 

3 kusjes om te zeggen dat ik heel veel van je hou.   

4 kusjes op je wangen,  

5 kusjes in je nek,   

6 kusjes om te zeggen, ik vind je helemaal te gek! 

 

We vonden het allemaal een leuke dag.  Dank u mama’s om er bij te zijn 

Juf. Gudrun en juf. Rabia 

en de kleuters van de 1ste-2de kleuterklas 

 

 



 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

     

 

  



Ecrin schreef…  

 

De vakantie begint. 

We gaan een stap hoger, naar het derde. 

We gaan juf Ine en juf Laurien missen. 

We hebben de tafels geleerd, plus en min, maanden, jaren, dagen. 

Dag tweede!  

En 2I droomt van de vakantie…  

 

Jack: Ik ga samen met mijn broer basketballen. 

Inaya: Ik ga veel spelen. 

Lio: Mama en ik gaan naar Frankrijk. 

Nina: Ik mag mijn achtste verjaardag vieren! 

Selin: Ik ga naar zee. 

Liena: Wij gaan zwemmen in Marokko. 

Subhan: Tv kijken en spelen ga ik doen in de vakantie. 

Eymen: Ik ga mijn neefjes bezoeken in Turkije. 

Thiago: Ik ga mijn familie helpen verhuizen. 

Ecrin: We maken een familiefoto. 

Ceylin: We gaan slapen in een hotel! 

Irem: Wij gaan het ’s avonds gezellig maken en chips eten! 

Erva: In de speeltuin ga ik spelen. 

Hasan: Ik speel spelletjes op mijn playstation. 

Yaren: In Turkije ga ik met mijn neefjes spelen. 

Emir: Mijn broer en ik gaan voetballen. 

Jawad: Ik ga bij mijn nonkel logeren in Leopoldsburg. 

Hamza: Ik ga met mijn hond spelen. 



 

 

Tijdens dit 

thema 

leerden de 

kleuters 

een nieuw 

vriendje kennen, zijn naam is Aya.  

Aya heeft ons veel bijgeleerd over het verkeer.  

Zo weten de kleuters rood is STOP! Groen is ga maar!  

We mochten ook onze fietsen mee naar school nemen en wat was dit tof, zeg!  

We hebben vrij mogen fietsen op de speelplaats en ook een fietsparcours mogen fietsen. Na het 

fietsen hebben we ook onze fietsen mogen poetsen. 

In de klas hebben we met de auto’s door de verf mogen rijden en hebben leuk met voertuigen 

gespeeld. 

 

We leerden ook een leuk liedje van Jules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1KLLOT          juf Clarissa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                           

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1KLLOT                                                                               Juf Clarsissa  



 

 

 

 

We vonden het een hele leuke dag!  

Er waren allerlei activiteiten te doen:  

 

We hebben een parcours gedaan. Op het parcours was er  

een bank en hier moesten we over stappen.  

 

 

Vervolgens hebben we geklommen op muren. 

 

 

De coole Kronkeldiedoe was ook van de partij.  

Eng om in te gaan … Hier was ook een glijbaan in.  

 

 

Er waren zelfs steppen en met die steppen moesten we 

zorgen dat we tussen de kegels bleven. 

 

 

Ons evenwicht houden was heel moeilijk op verschillende 

soorten borden! 

 

 

En er was nog zoooooveel meer te doen, het is voor herhaling vatbaar!  

 

 



We gaan bijna naar het derde leerjaar, erg spannend.  

Toch willen we nog eventjes zeggen:  

IK VOND HET SUPERLEUK IN HET TWEEDE LEERJAAR!  

We hebben allerlei zaken geleerd en die wilden we toch nog eventjes  

kwijt, voordat we gaan genieten van een welverdiende vakantie …  

 

De hoofdletters leren schrijven was heel leuk! (Kiyana) 

Ik heb allerlei regels geleerd om zonder fouten te kunnen schrijven. (Kaan) 

Nu kan ik supermooi schrijven! W.O. vind ik ook heel leuk! (Charlotte) 

Ik heb geleerd om goed te lezen met mijn juf en de kinderen in de klas. (Chailyn) 

Wij hebben de hoofdletters geleerd. (Ahmet) 

Ik heb de maaltafels en deeltafels leren kennen, dat is heel fijn! (Muhammed) 

We leerden om lief te zijn tegen iedereen. (Sara) 

Leren rekenen tot 100 was moeilijk, maar zéér leerrijk. (Nadzije) 

Wij hebben veel hoofdletters geleerd. (Masume) 

In de klas schrijven we nu veel minder fouten, met de katten -, paarden -, honden- en 

apenregel. (Yagiz) 

Het is heel leuk in het tweede leerjaar. We leren dingen in de klas. We knutselen en 

rekenen tot 100 en nog veel meer! (Naz) 

Wij hebben kwart over en kwart voor geleerd. Nu kan ik veel beter de klok lezen! 

(Tobias) 

Ik heb de maaltafels geleerd. (Ilyas en Sabri) 

Het was leuk in het tweede leerjaar. We hebben bijna elke dag een maaltafeltoets 

gekregen! (Zeynep) 

Ik ben opengebloeid! (Sep) 

 

 

 
   

 



De orka 

Hallo klas, 

Vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over een heel speciaal dier.  Jullie mogen raden over welk dier het gaat.  

Ik geef jullie een paar tips:  

Tip 1: Het gaat over het grootste roofdier in het water. 

Tip 2: Het is een zoogdier en het is zwart en wit van kleur. 

Het gaat inderdaad over de orka. 

 

Een orka zijn huid voelt een beetje aan zoals rubber. Op zijn rug heeft de orka een driehoekige vin.  Bij deze vin 

zit een zwarte vlek.  Deze vlek noemen ze het zadel.  Een mannetje kan 10 meter lang worden en 10.000 kg 

wegen.  Een vrouwtje kan 8 meter worden en 3000 kg wegen. Een orka heeft longen en daarom moet hij 

steeds boven water komen om te ademen. 

 

De orka leeft vooral rond de Noordpool en de Zuidpool.  Je vindt ze vaak bij ijsschotsen. 

 

Orka’s eten vis, inktvis, schildpadden, zeeleeuwen en zeehonden.  Ze eten ongeveer 400 kg per dag. 

 

Orka’s kunnen met elkaar praten.  Ze maken verschillende geluiden en klanken.  Ze horen elkaar tot op 3 km 

afstand.  Orka’s zijn echte acrobaten.  Ze springen in de lucht en slaan met hun staartvin. 

 

Ik vind de orka een heel mooi dier en ik hoop dat ik er ooit eentje zal zien. 

 

Ella Jaspers 

3 CJ 

     

 



 

Het konijn 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ga over een dier vertellen dat heel lief en zacht is.  Het heeft 4 poten en een mooie neus.  Het is een echt 

knuffeldier. 

 

Mijn konijn is klein en zacht.  Zij heeft verschillende kleuren op haar vacht.   Ze heeft heel mooie oren. 

 

Ons konijn leeft in een hok met een ren.  In de ren kan ze rondlopen.  Konijnen leven in vele landen:  Europa, 

Azië en Australië. 

 

Mijn konijn eet gemengd voedsel van de winkel.  Ze eet ook gras en hooi. 

 

Mijn dier is een heel rustig konijn.  Zij zal niemand pijn doen.  Buiten zitten is voor haar heel fijn. 

 

Een konijn is een heel fijn dier.  Je moet het wel elke dag heel goed verzorgen. 

 

Nilay Turkoglu 

3CJ 

 

 

 

 

 

  



De leeuw 

 Mijn spreekbeurt gaat over de leeuw.  Ik heb voor dit dier gekozen omdat de leeuw de koning van de dieren is. 

 

Mijn dier heeft een zachte vacht en weegt ongeveer 250 kg.  Aan de staart van de leeuw kan je zijn humeur 

aflezen.  Als de staart heen en weer zwiept moet je maken dat je wegkomt.  Dan is hij namelijk boos.  Maar als 

de staart met een kalm, rustig gangetje heen en weer gaat is hij tevreden. 

 

Leeuwen leven in Afrika en in India. 

 

De leeuw eet prooidieren.  Soms laten ze dat door andere dieren opknappen. 

 

De leeuw is een heel uniek dier.  Hij is de koning van de dieren en kan heel goed horen en zien. 

 

Mijn horoscoop is ook leeuw want ik ben jarig op 23 augustus. 

 

Mirza Yilmaz 

3CJ 

 

 

 

 

 

De hond 



Mijn spreekbeurt gaat over mijn hond.  Het is een Amerikaanse stafford en heet Ceycey. 

 

Hij heeft een zwarte witte kleur.  Hij ziet er stevig en gespierd uit.  De oren zijn driehoekig en staan altijd 

rechtop.  Hij heeft een korte staart. 

 

Je vindt dit hondenras in alle landen maar het land van herkomst is Amerika. 

 

Mijn hond eet hondenbrokken, restafval van thuis en vleesbotten. 

 

De Amerikaanse stafford is heel kindvriendelijk.  Hij is dol op spelletjes en kan daardoor heel goed omgaan met 

kinderen. 

 

Een hond is je leven lang je trouwste vriend en met een hond voel je je altijd veilig. 

 

Kaan Güner 

3CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                   Joris is jarig 

 

Vandaag is Joris jarig. Er staan hapjes op de tafel. Zijn vader wenst hem een gelukkige verjaardag en 

geeft hem een fiets. Mama zegt: ”Nu kan je fietsen!” 

Joris zegt: “Joepie!!!” 

Na een uurtje. 

Hij fietst erg snel. Sommige kinderen waarschuwen hem om niet te snel te zijn. 

De volgende dag. 

“Hallo mams”, zegt Joris. Hij rijdt zo snel dat hij mams niet kan horen praten. 

Nu fietst hij zonder handen. Maar even later… Een klein obstakel en hij valt vooruit. 

“ Aaa…!”, roept hij. Hij gaat wenend naar huis. Mama ziet hem en troost hem. Eerst zonder handen en 

nu zonder tanden. “Ai!”, roept Joris. 

                                                                                                         Massilia Belouanas (3N) 

 

 

                                              Een nieuwe fiets 

Joris is jarig en hij krijgt een cadeau. Natuurlijk een nieuwe fiets. Na een uur kan hij al fietsen. Joris 

maakt toertjes rond de straat. Maar kijk nu! Hij fietst zonder handen. Dat loopt niet goed af! “Au, dat 

doet pijn. Ik wil naar huis! Mama, ik ben ge… gevallen.” Mama verzorgt Joris.  

“Au mam, rustig. Het doet pijn.” 

                                                                                          Mustafa Aydinli(3N) 

 

                                    

   Een splinternieuwe fiets 

Joris was jarig. Hij kreeg een splinternieuwe fiets. Na een uurtje kon hij al heel snel fietsen. Zijn mama 

was ongerust. De volgende dag kon hij nog sneller. En daarna kon hij zonder handen fietsen. Maar 

toen struikelde hij. De fiets viel op hem. Hij kwam wenend thuis. Zijn mama was verbaasd. Ze 

verzorgde hem. Hij had ook een beetje pijn. 

                                                                                                         Azra Mert (3N) 

 

 

  



Opstel zeeklassen       

                     Wout 4J 

 

In de bus vond ik de film van FC De Kampioenen 3 heel tof. En we ruilden met 

Pokémonkaarten. Toen we daar aankwamen zetten we onze valiezen in de 

fietsenstalling. Daarna maakten we een wandeling naar de zee. Daar leerden we 

veel over zeediertjes. Ik heb een oester en een skelet van een zeekat gevonden. 

En dan gingen we naar het hotel. We sliepen op de 5de verdieping. Daar gingen 

we onze bedden opmaken. Ik was als eerste boven.  

Daarna gingen we eten en bingo spelen. Na bingo was het bedtijd. ’s Morgens 

was onze kamer als eerste wakker. We hadden besproken dat we 

Pokémonkaarten gingen ruilen.  

Na het ontbijt gingen we naar het strand en daar heb ik een zandkasteel 

gebouwd en gevoetbald. Vervolgens was het avond en gingen we met de gocarts 

rijden. Dat vond ik superleuk. Daarna gingen we frietjes eten. Mmmh, dat was 

super lekker. Het was bedtijd. 

Om 5 uur werd onze kamer wakker. Noah sliep nog en we ruimden onze kamer 

heel stil op. Om 6 uur waren we klaar met onze valies maken en gingen we 

Pokémonkaarten ruilen. 

Om 7 uur gingen we eten. En dan vertrokken we naar Boudewijn Seapark. 

In het begin hebben we een rondwandeling gedaan en gingen we naar de 

zeeleeuwenshow. Daarna gingen we eten: frietjes met kippen nuggets! Na het 

eten gingen we naar de dolfijnenshow. Dan mochten we vrij spelen. Het eerste 

wat ik deed was naar de winkel gaan. Ik kocht een glas, oorbellen voor Sigrid, een 

slijmbal, een zakje snoep en een ijsje. 

Vervolgens ben ik 15 keer op De Orka geweest. En op de botsauto’s geweest. Ik 

heb ook nog een alpaca geaaid.  

En toen was het tijd en gingen we naar de bus. Daar heb ik geslapen. Toen ik 

wakker werd heb ik Pokémonkaarten met Leonardo geruild. 

Op het einde van de busrit moesten we ons bukken. Zodat onze ouders ons niet 

konden zien. 

En dan telde juf Myriam af en sprongen we omhoog. 

Einde van superleuke zeeklassen! 

 



 

Opstel zeeklassen 

Lander 4J 

Van 23 mei tot en met 25 mei zijn wij op zeeklassen geweest in Oostende.  

We hebben geslapen in het jeugdverblijf ‘De Ploate’. Dit was een mooi gebouw, 

modern, gezellig met leuke stapelbedden. 

Onderweg naar Oostende hebben we in de bus veel met de Pokémonkaarten 

gespeeld, zo ging de tijd snel voorbij. 

Toen we in Oostende waren aangekomen, hebben we gegeten. Dat was lekker! 

De eerste dag hebben we gekiend. Ik vond dit heel leuk. Ik heb veel prijzen 

gewonnen. 

De tweede dag zijn we met een gids samen naar het strand gegaan. De gids heeft 

veel dingen uitgelegd. 

We hebben ook een film gezien, maar we hebben hem spijtig genoeg niet kunnen 

uitkijken. Veel kinderen waren moe. 

De derde dag waren we maar tot de middag in het jeugdverblijf, want toen 

vertrokken we naar Boudewijn Seapark. Dit was een leuk pretpark met leuke 

shows van dieren zoals zeeleeuwen, zeehonden en dolfijnen. De zeeklassen was 

de max en chill!  

 

 

  



Nieuws van de klas 4M 

Paul – Joseph Schneider 
 

Smartboard stuk 

Vorige week was ons bord kapot en konden we niets meer doen. 

Gelukkig kwam meester Marc, de computermeester al snel om het bord te maken . 

 

4M speelt goede match tegen derde leerjaar. 

Op 4 mei speelde 4M 2-0 tegen het derde leerjaar door de uitstekende goals van 

Kerem en Mikat. 
 

 

Juf gestopt met roken. 

Juf Myriam is al 3 weken gestopt met roken en daar zijn we allemaal heel trots op.  

 

Toetsenwaanzin 

Reeds vandaag begon 4M aan een reeks toetsen. Ze begonnen met taal, woensdag 

hebben ze nog een taaltoets en volgende week volgen dan de toetsen van spelling en 

W.O. en er zullen er nog meer volgen in de komende weken. Het einde van het 

schooljaar komt in zicht. 

 

Iedereen is ook in de ban van de spreekbeurtenwaanzin…Er moet veel geleerd en 

voorbereid worden. 

 

Toetsenverzuim in klas 4M 

Helaas waren er 3 leerlingen van 4M die hun oefentoets niet hadden gemaakt van taal. 

Juf Myriam was hier uiteraard niet blij mee. 

 

Aan koffie-verslaafde Juf Myriam 
Juf Myriam van 4M is verslaafd aan koffie… Minstens tijdens elke pauze en zelfs in de 

klas wordt er koffie gedronken. Of dat zo gezond is? 



               zeeklassen van Bas Bresseleers  

dag1: woensdag  

Om naar de zee te gaan, heb je natuurlijk ook vervoer nodig.  Wijzelf zijn met de bus gegaan. Papa is een kieken 

want we moesten hem uit de bus jagen. En toen vertrokken we op zeeklassen. We hadden in de bus de film 

“F.C. De kampioenen 3” gezien. Na  de busreis kwamen we aan in hotel ‘De Ploate’. Daar begonnen we met een 

strandwandeling. Tijdens de wandeling vonden we een dode krab en ook een dode kwal, die Zeedruifje heette. 

En toen gingen we terug naar de Ploate om de slaapkamers klaar te maken. ‘s Avonds aten we warme 

appelmoes en nog veel meer. En tenslotte speelden we bingo in onze pyjama. Voor het slapen gaan moesten 

we onze tanden poetsen en het bliksemde heel hard. 

      
dag 2 : donderdag 

 

’s Morgens maakten we ons klaar. We aten toen cornflakes, brood of een yoghurt.  We zijn het zeilschip ‘De 

Mercator’ ook gaan bezoeken.  Ikzelf ben er niet in geweest, maar ben wel met juf Myriam een terrasje gaan 

doen.  In de namiddag hebben we op de dijk met gocarts gereden en op het strand gespeeld.  Daarna hebben 

we even platte rust gehad om in ons dagboek iets te schrijven. 

’s Avonds hebben we frietjes gegeten en hebben we ons gedoucht.  Daarna hebben we een filmavond gehad.  

Na deze vermoeiende dag zijn we gaan slapen. 

dag 3 : vrijdag 

’s Morgens hebben we onze tas terug klaargemaakt.  Na het ontbijt hebben we nog even op het strand 

gespeeld en heb ik een hele hoop schelpen verzameld.  We zijn daarna nog met de bus naar “Het 

Boudewijnpark” geweest.  Hier hebben we een leuke show met dolfijnen en zeeleeuwen gezien. 

Daarna was het jammer genoeg tijd om al terug naar huis te gaan. 

 

  



Moederdag in de 1ste kleuterklas  
 

 

 

 

 

Voor Moederdag mochten enkele mama’s komen meespelen 

in onze klas. Ze brachten een leuk gezelschapsspel of boekje 

mee. We vonden het heel fijn dat onze mama’s eens een kijkje kwamen nemen en met ons 

meespeelden. Iedereen heeft genoten van een leuke namiddag!  

 
 

 
 

In onze klas werden verder ook enkele hoekjes omgetoverd tot nieuwe 

leuke plekjes. Hier konden we even in de rol van mama kruipen. We 

leerden hoe we de was moesten doen, hoe er gestreken moest worden, 

hoe we ramen konden wassen en 

natuurlijk hoe we ons mooi 

konden maken. Niet alleen onze 

meisjes vonden dit leuk maar er 

werden ook enkele ‘nieuwe 

toekomstige’ mannen geboren!  

 

  



Sportdag      5I 

Op een zeer zonnige dag in mei ging onze sportdag door. Zo een hele dag sporten vonden we wel tof.  

Amber: We konden dingen leren, maar ook onze talenten laten zien. We begonnen op school met een leuk 

fietsparcours. De kaartspelletjes waren ook heel leuk. We werden fit door enkele oefeningen. We sprongen 

erop los. We deden een aantal turnoefeningen en gooiden met pittenzakjes. Ik vond taekwondo het leukst. We 

leerden de basistrappen. De sportdag was zeker geslaagd. 

 

Fietsparcours. 

Akin: We reden hellingen op en af. Er was ook een wipplank voor de fiets. 

Nisanur: Het was soms wel spannend. 

Adam: Dit kon ik heel snel. 

Aleyna: Hier kon je je angst overwinnen. 

Melda: Ik was eerst wat bang, maar daarna lukte het beter. 

Bryson: Ik deed heel wat stunts. 

 

Parachute.  

Nisanur: De parachute was kleurrijk. In de lucht gaf dat een mooi 

effect. 

Aleyna: Ik kon veel lachen met mijn vrienden en plezier maken. 

Nicola: Het leukste was het onder de parachute. 

Burak: Daar was het gezellig. 

 

 

Acrogym. 

Süeda: Het was moeilijk en soms ook pijnlijk. 

Ecem: Samen met mijn vrienden lukte het goed. 

Aleyna: Je moest samenwerken, dat konden wij goed. 

Melda: Deze kunstjes lukten ons. Het was leuk. 



 

Fitometer. 

Aleyna: Dit was vermoeiend maar leuk. 

Akin: Het was vooral leuk omdat we vele 

opdrachten moesten doen.  

 

Indoorpetanque. 

Aleyna: Je moest goed met de pittenzakjes kunnen 

gooien. 

Bryson: We mikten de pittenzakjes in de doos. 

 

 

 

Airtrack. 

Melda: Dit 

vond ik heel 

leuk. 

Süeda: Het lukte niet allemaal, maar ik  had plezier. 

Bryson: We deden allerlei gekke kunstjes: koprol, wiel, … 

Nisanur: Je kon hier heel hoog springen op de trampoline. 

 

Taekwondo.  

Nicola: Het was zo tof dat ik het de dag zelf ook nog eens 

ging proberen. 

Nazif: Het was wel moeilijk. Ik was bang. 

Ridvan: Dit vond ik fijn omdat je er sterker van kan 

worden en het goed is voor je spieren. 

Aleyna: Leuk, je kon je er uitleven. De sensei was aardig. 

Ecem: Iets wat iedereen kan doen. 

Süeda: Ik leerde mezelf verdedigen. Ik had wel een klein 

beetje pijn. 

Bryson: : We hebben verschillende traptechnieken 

geleerd. 

 



  

 

Speelkaarten. 

Melda: Deze spelletjes vond ik het leukst. Ik kon het 

heel goed. 

Süeda: Ik werd moe van het lopen, maar het was 

toch fijn. 

Ecem: Het was leuk, we wonnen een keer. 

Aleyna: Eén van de leukste sporten.  

Burak: We moesten speelkaarten zoeken. We 

hadden geen geluk. We verloren het spel. 

 

Balspelen. 

Nicola: We speelden een match basketbal. We wonnen 

met twee punten. 

Mirac: Dit was mijn favoriete sport. Het was super leuk. 

Burak: Ik scoorde, maar de andere ploeg won. 

Süeda: Ik had veel plezier, heb veel kunnen lachen. 

 

 

 

Circuskoffer. 

Aleyna: Je moest handig zijn om deze trucjes te 

kunnen. 

Nazif: Leuk.  

 

Een duimpje voor de sportdag! 

 

  



Het is me “Watt” in 5K 

Samen  met de techniekcoach maakten we een “deurmatalarm”.   We 

leerden over verbruikers, geleiders en isolatoren en kwamen stap voor stap 

tot de oplossing van ons probleem. Uiteindelijk “brandde bij iedereen de 

lamp…”     

        

        

        

 

  



Crazy- Lost frequencies & Zonderling 
’t Middelbaar  

 

3 jaar 

We kwamen samen in de kleuterklas 

Op onze rug een grote boekentas 

De tijd dat alles groot en ik nog inimini was 

 

Toen ik 

In het eerste leerjaar binnen kwam 

Waren we nog klein en een beetje bang 

Nu zijn we nog de grootste maar da’s niet meer voor lang 

 

We zitten in de zesde klas 

We gaan ervandoor 

We voelen ons in onze sas 

En zingen in koor 

De juffen en meesters stonden 

altijd voor ons klaar 

In Westakker was het top 

Nu op naar… ’t middelbaar 

 

En toen 

werden we nog tafelkampioen 

Het tweede leerjaar was echt goed te doen 

In’t derde was er Toverland, dat was echt plezant 

 

Olé 

We mochten allen op bosklassen mee 

Het vierde was dus ook zeker oké 

Bonjour, au revoir dat werd in’t vijfde werkelijk waar 

 

’t Zesde was een fantastisch jaar 

We zijn bijna klaar 

Wat vloog de tijd toch supersnel 

Het hele schooljaar 

De juffen en meesters stonden 

altijd voor ons klaar 

In Westakker was het top 

Nu op naar… ‘t middelbaar 
 

  



 

Dit vonden wij het leukste in de klas  

van juf Lize… 

 

 

Dat we de eerste schooldag 
een ijsje gingen eten in ‘t 

Kasteeltje. 
Marie-Anne 

 
 

Rollebolle in de grote 
sporthal. 

 
Sena 

Koken in de poppenkamer 
voor mijn vriendinnen. 

 
Melis 

Springen in het springkasteel 
bij Rollebolle. 

 
Femke 

 
 

Buiten spelen in de grote 
zandbak en hierin kastelen 

maken. 
Silke 

Spelen bij ‘Juffertje in het 
groen’ waar we ons heel vuil 

mochten maken. 
Ezgi 

Verloren brood maken in de 
klas tijdens het thema Pasen. 

 
Emir 

 
 

Met de Play Mobil-politie 
spelen in de klas. 

 
Omer 

Kleuren aan de groene tafel 
in onze klas. 

 
Azra 

Voetballen op de speelplaats 
met al mijn vrienden. 

 
Ibrahiem en Okay 

Aan de blauwe tafel spelen 
met de prinsessen-lego. 

 
Serra 

De juf in onze klas en juf 
Patricia tijdens de turnles. 

 
Mais 

 
 

De fotograaf want die maakt 
foto’s van ons. 

 
Lou 

 

In de bouwhoek spelen met 
de Lego. 

 
Sezcan en Arda 

 

 

 

 

 



 

Dit vonden wij het leukste in de klas  

van juf Monique 

 

 

Alles was leuk 
 
 

Denis 
 
 

Knutselen,met de stokjes 
spelen en balonnen. 

 
Esila 

Pony’s, schilderen en puzzels 
maken. 

 
Elanur 

Puzzelen, Clics, werkbank en 
robotauto’s om te bouwen. 

 
Darren 

 
 

Automat, werkbank en 
stokjes om mee te spelen. 

 
Aghilas 

Spelen met de barbies en de 
pony’s. 

 
Feyza 

Alles was leuk, behalve de 
Barbies. 

 
Melih 

 
 

Werkboekjes, poppenkamer 
en spelen met de pony’s. 

 
Ikra 

Puzzelen, Clics en Knexx. 
 
 

Fardin 

Spelen in de poppenkamer 
en met de fluostokjes. 

 
Aleyna 

 
 

Spelen met de werkbank en 
in de poppenkamer en 
werkboekjes maken. 

Leila 

Spelen met de pony’s en met 
de fluostokjes. 

 
Humeyra 

Spelen met de pony’s en in 
de poppenkamer. 

 
 
 

Azra 

De kindjes in de klas. 
 
 

Mahinur 

Puzzelen en spelen in de 
poppenkamer. 

 
Enes 

De automat is leuk en ook de 
dieren van de boerderij. 

 
Daniël 

  

 

   

  



 
Op stap 

 

Ik was nog heel klein, maar wel al groot genoeg voor een grote stap te zetten. Het was 

tijd voor de eerste schooldag. Ik was nog bang en hield mama’s hand stevig vast. Op 

school was ik net een engeltje maar thuis een kleine duivel. 

De speelplaats was best groot. Ik maakte veel nieuwe vrienden. Ik was ouder geworden 

en zat al in de derde kleuterklas. We kregen oefeningen die we op een leuke manier 

konden maken. Toen kwamen de kinderen van het eerste leerjaar met ons oefeningen 

maken. Het was spannend want over twee maanden zouden we de stap zetten naar de 

lagere school.  

Dan was het zover.  We leerden tellen, schrijven en lezen. In het tweede leerjaar gingen 

we op schoolreis naar Valkenier. Toen kwamen we aan in het derde leerjaar en hadden 

dezelfde juf als in het eerste, dat was super leuk! 

In het vierde leerjaar gingen we op bosklassen, waar we al twee jaar naar verlangden.  

Bonjour, ça va? Dat was de nieuwe taal vanaf het vijfde leerjaar. De juf die ik had in het 

eerste en het derde leerjaar had ik ook in het vijfde leerjaar. Dat vond ik helemaal niet 

erg. Ik vond het juist heel leuk. We moesten nu ook meer leren en kregen veel toetsen. 

Maar toch vond ik het leuk.  

In het zesde leerjaar waren we weer een beetje bang, zoals in het eerste kleuterklasje. 

Nog een maand en dan is het zomervakantie. Misschien zullen we sommigen niet meer 

terug zien na de vakantie. Het gaat een grote stap worden maar Westakker vergeet ik 

nooit! 

 

6de leerjaar 

 

  



 

Mijn schoolloopbaan. (6F)  

 

In het begin toen ik naar Westakker kwam, was ik nog zo klein en  leek alles zo groot. In 
de eerste kleuterklas zat ik met heel veel meisjes en weinig jongens. Na een tijd had ik 
een eerste vriend. We zaten wel niet in dezelfde klas maar speelden vaak samen. In het 
tweede kleuterklasje  had ik al veel meer  vrienden. Ik bouwde daar ook een piramide 
van bouwblokken. De dag erna bracht de juf een boek mee over Egypte en de 
piramides. Na de derde kleuterklas was het zover, we gingen naar het eerste leerjaar. 
Toen ik daar binnen kwam  was ik heel blij en keek uit naar alle dingen die ik zou leren. 
De verhaaltjes over de getallen die de juf van het eerste vertelde, vond ik heel leuk. In 
het tweede leerjaar leerden we de tafels.  We leerden tot honderd tellen. We leerden 
ook wat meer over katten – en apenafspraken. In het derde leerjaar leerden we tellen 
tot duizend. Ik tekende toen ook vaak in de klas en liet mijn fantasie de vrije loop. In 
het vierde leerden we tot honderdduizend tellen en leerden ook kommagetallen. Dat 
jaar gingen we ook op bosklassen maar hadden pech met het weer. In het vijfde had ik 
bang voor het nieuwe vak Frans. Uiteindelijk werd dat het vak dat ik het makkelijkst 
vond. We leerden ook tellen tot een miljoen. Ik stopte toen ook met tekenen in de klas. 
In de plaats daarvan oefende ik Frans. In het zesde kreeg ik mijn eerste meester. 
Iedereen zei dat hij grappig was en dat was waar. We hadden heel veel plezier en toch 
leerden we ook heel veel bij. Hij gaf ons advies om klaar te zijn voor de middelbare 
school. We leerden veel moeilijke dingen. Volume en totale oppervlakte onder andere. 
In Westakker vond ik het formidabel! Wat vloog de tijd toch snel. Negen jaren zijn 
voorbij en bijna vertrekken we naar een nieuwe school. Maar de eik, de poort, de 
juffen en de meester zullen we nooit vergeten. 
Dag, Westakker 

 

 


