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Ik zeg het maar meteen, ik kan er  
niet omheen: 
ik hou van bomen om me heen! 
 
Onlangs heb ik een eikeltje geplant 
Het was niet zo moeilijk, ik vond het zelfs plezant! 
 
Ik zag het arme ding plotsklaps voor me op de grond 
Daarom vroeg ik hem wat hij van die benarde situatie 
vond 
 
Snel riep hij: “steek me alstublieft in het zand!” 
 
Hoe kon ik deze oproep weerstaan… 
Zou ik deze gouden kans laten gaan? 
 
Nee, ik moest en zou het eikeltje planten 
Ja, in zulke situaties weet ik van wanten! 
 
Voortaan heb ik dus een boom in wording vlak bij mij… 
Regelmatig praat ik tegen hem en giet ik er wat water bij. 
 
Want zonder licht, water en liefde kunnen bomen niet 
groeien 
Wat kijk ik ernaar uit dat hij helemaal zal openbloeien! 
 
Lieve kinderen, het viel jullie allicht op, 
het rijmen kan niet op! 
 
Ik schrijf dit artikel met een lach … 
Dat mag wel… op wereldgedichtendag! 
 
Ondertussen valt er buiten heel wat zure regen 
toch kom je in dit artikel 2 limericken (AABBA) tegen. 
 
Wat ben ik blij dat ik hier zomaar dichten mag… 
 
Jullie directeur 
(in een sporadisch poëtische bui) 

 

 

 

BOEKENDAG 
 

12 maart organiseert De 

Beverclub ‘De Boekendag’ op 

onze groene school!  

 

Op deze dag zullen er auteurs 

naar onze school komen! 

WAUW! 

 

Vergeet zeker je vragen niet 

mee te nemen voor deze 

auteurs! Ze zullen dit heel leuk 

vinden en ze zullen jullie 

vragen graag beantwoorden! 

 

Ga na de      

  vakantie mee

  op zoek naar

  de   

 gemaskerde 

  lezer!  

    Weet jij   

      wie het is? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

DE SCHAKERS UIT L4 

 

SCHAAKDIPLOMA 

Op 22 januari kregen de kinderen van L4 hun schaakdiploma.  

Proficiat aan:  

Brenda, Abdullah, Zaine, Adam, Shamsa, Muhammet en Younes. 

Bryan heeft ook zijn diploma verdiend, maar was ziek thuis. 

 

Warmste maand 

We zamelden 400 

euro in voor VZW 

Diesterweg! Bedankt 

aan iedereen die 

wafeltjes of een 

chocomelk aankocht! 

 

 

 

 

 



  

TALENTENWEEK IN L5 

De leerlingen van het vijfde 

leerjaar maakten in deze week 

kennis met de talentenarchipel. 

Hier gingen we op zoek naar 

onze talenten. Dit deden we als 

voorbereiding op het 

middelbaar, om zo onze keuze 

makkelijker te maken.  

 

Enkele meningen  

over deze week:  

‘De week was heel leuk!’ 

‘Ik heb veel verschillende 

talenten.’ 

‘Ik doe graag taal.’ 

‘Het denkeiland vond ik heel 

fijn, hier deed ik veel taakjes.’ 

 

 

 

 

COMPLIMENTENBEKER 

Dag ouders en leerlingen, 

In mijn klas staat er sinds 

deze week een 

“complimentenbeker” (ik heb 

even oude bekers van de 

basket geleend).  

Wie de meeste complimentjes 

gegeven heeft, wint de beker. 

Deze staat dan een hele week 

op hun bank.  

Deze week waren  

er twee (hoera!):  

Aya en Eylül 
Gefeliciteerd!  

Jullie mogen ze gerust 

proficiat wensen! 

 

Wil jij ook graag 

complimentjes geven? 

Voorbeeldjes vind je 

achteraan in de krant! 

 



  

We leerden in 

het vijfde 

leerjaar over 

GEZONDE 

VOEDING!  

Tijdens dit thema 

gingen we met 

onze 

teletijdmachine 

terug naar de 17de 

eeuw. We werden 

echte kunstenaars 

en schilderden 

een stilleven! 

 

 

 

GOOOOOOO BEVERS! 

 

Onze cheerleaders leren elke 

donderdagmiddag nieuwe  

dansjes en stunts. 

Ze maken zich klaar voor de eerste 

basketwedstrijd die er  

hopelijk binnenkort aankomt. 

 

Bevers aan de top,  

niemand kan er bovenop! 

 

 

EEN MOP DOOR L5 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel 

en roept Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het 

tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! 

Als je knoeit, houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” 

Vervolgens gaat ze de keuken weer in. 

 

Als ze terugkomt, ziet ze Jantje met zijn lepel soep uitsmeren 

over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: 

“Wat ben je aan het doen!?” 

Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik 

minder zakgeld kwijt.” 



 

 

  

NAAR HET WOONZORGCENTRUM MET L3 

Een aantal fotootjes van 3a en 3b die zelfgemaakte steunkaartjes in de 

postbus van het woonzorgcentrum gingen steken om hen een hart onder 

de riem te steken in deze moeilijke tijden. 

  ,  

SPEL DOOR L5A 

 



 

 

  

Iedereen kan iets, 

niemand kan alles!  

Het eerste leerjaar ging op 

culinaire reis, toonde 

elkaars talenten en maakte 

een gezonde fruitpauw. 

 

 

 

 

EEN FRUITPAUW in 1C! 

In 1C maakten we een gezonde 

fruitpauw, die we dan nadien lekker 

konden oppeuzelen! En het heeft 

gesmaakt. 

 

   

 MAAK EEN HARTJE VOOR 

VALENTIJN,  DAT IS FIJN! 

 



  

 

  

Scan mij!  

Leuk filmpje van vrouw die  

babybever redt in Canada. 

 

 

 

 



 


