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Introductie 

Na 10 maanden zwoegen, zweten, maar vooral leren, lezen, schrijven, spreken, luisteren, 

ontdekken, creëren, inspannen en ten gepaste tijde ontspannen valt het doek over het 

schooljaar 2018-2019. 

Er gebeurde zodanig veel dat we graag even terugblikken op enkele hoogtepunten. 

 Welke opvallende gebeurtenissen hebben het voorbije schooljaar gekleurd? 

 Hebben de leerlingen van W3 en L5 het optreden van hun vrienden uit Roubaix goedgekeurd? 

 Of wordt u vooral door het lezen van spannende verhalen goedgehumeurd? 
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Binnenring 

 

  

K1 
 

Op de foto: We maken toastjes 

Tijdstip: april 2019 

K2 en W1 
 

Op de foto: Toneelstuk ‘Kussen en knorren’ 

Tijdstip: januari 2019 
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K3 
 

Op de foto: Fruit ontdekken 

Tijdstip: juni 2019 

L1 
 

Op de foto: Kleine kunstenaars aan’t werk 

Tijdstip: mei 2019 

 
 

L2 
 

Op de foto: Schoolreis 

Tijdstip: mei 2019 

L3 
 

Op de foto: Julia verkozen voor leerlingenraad 

Tijdstip: oktober 2018 

 
 

L4 
 

Op de foto: Judith bezoekt de klas 

Tijdstip: december 2018 

L5 
 

Op de foto: Sportklassen 

Tijdstip: januari 2019 
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L6 
 

Op de foto: Nanou experimenteert 

Tijdstip: december 2018 

W1 
 

Op de foto: Axel bouwt toren 

Tijdstip: februari 2019 

  

W1 en W2 
 

Op de foto: Sherborne 

Tijdstip: maart 2019 

W3 
 

Op de foto: Bezoek kinderboerderij 

Tijdstip: mei 2019 

 
 

ATN-klas 
 

Op de foto: Fundels maakt lezen superleuk 

Tijdstip: april 2019 

Pyjamadag 
 

Op de foto: Enthousiaste kleuterjuffen 

Tijdstip: maart 2019 
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Dolle sneeuwpret 
 

Op de foto: Sneeuwfanaten 

Tijdstip: januari 2019 

Boodschap van de vredesduif 
 

Op de foto: Creativiteit van W3 

Tijdstip: november 2018 

 

 

Voorleesweek 
 

Op de foto: Wissel 1 en 2 

Tijdstip: november 2018 

Opendeurdag 
 

Op de foto: Workshop ‘schminken’ 

Tijdstip: mei 2019 

  

Paashaas op bezoek 
 

Op de foto: Paashaas en aanhang 

Tijdstip: april 2019 

Op stap na school 
 

Op de foto: Alexia 

Tijdstip: maart 2019 
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Buitenring 

 

L5 en W3 bezoeken Roubaix 

Op dinsdag 25 juni hebben de leerlingen van L5 en W3 nog een bezoekje gebracht aan 

Roubaix. Ze werden een tijdje geleden uitgenodigd door juf Magalie om te komen kijken naar 

hun optreden. Juf Keshia en meester Stijn maakten van deze gelegenheid gebruik om de stad 

Roubaix eens beter te leren kennen. Zo picknickten we in het prachtige ‘Parc Barbieux’ en 

bezochten we het museum ‘La Piscine’ waar schilder -en beeldhouwkunst uit de 19e en 20e 

eeuw kon worden bekeken. 

 

  

Dario: “Het optreden was adembenemend!” Myriam: “Ik heb genoten van de picknick in het park.” 

  

Amiira: “Je had ook een gang waarin allemaal 

Speciale en kleurrijke jurken te zien waren.” 
Keisha: “Die jumpfoto met Evie is iets wat ik al 

lang wou. En je ziet ook onze schaduw!” 



 

Langs deze weg willen we nogmaals de papa van Hamzah en de broer van Quinten H. 

bedanken 

voor het vervoer naar Roubaix! ☺ 
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In de ring met… 

 

Juf Brigitte 

Het laatste woord is vanzelfsprekend weggelegd voor onze directeur, juf Brigitte. 

We namen dit schooljaar jammer genoeg afscheid van juf Conny, maar kregen met juf Brigitte 

een waardige opvolgster. Hoe beleefde zij haar eerste maanden als directeur van onze school? 

Gaat u even zitten voor het laatste interview van het huidige schooljaar. 

 

 

 
 

Sedra 

 
 

Hailey 

 

 

Sedra: “Dag juf Brigitte.” 

“Dag lieve kinderen.” 

 

Hailey: “Hoe gaat het met u?” 

“Met mij gaat het super goed.” 

 

Sedra: “Mogen wij u enkele vraagjes stellen?” 

“Ja, dat mogen jullie doen.” 

 

Hailey: “Bent u blij dat u onze directeur bent?” 

“Natuurlijk ben ik blij.” 

 

Sedra: “Wat vindt u van de kinderen van onze school?” 

“Soms zijn er wel problemen op de speelplaats maar de meeste zijn heel lief. Jullie zijn allemaal 

mijn schatjes.” 

 

Hailey: “Wat vindt u van de juffen en de meesters op onze school?” 

“Het is super leuk met alle juffen en meesters. Ze zijn ook aangenaam.” 

 

Sedra: “Mist u het lesgeven in de klas niet?” 

“Soms wel, maar nu heb ik veel nieuwe kinderen leren kennen en ik vind mijn nieuwe job 

superleuk.” 

 

Hailey: “Wat is het grootste verschil tussen een directeur zijn en een juf zijn?” 

“Als juf moet je veel lessen voorbereiden en moet je iedere dag klaarstaan voor je leerlingen. 



Als directeur moet je vooral samenwerken met collega’s, personeel, externe partners en heb je 

veel vergaderingen.” 
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Sedra: “Wat is er leuk aan directeur zijn? Zijn er ook minder leuke dingen?” 

“Dat je heel toffe dingen kan doen met de collega’s. Wat ik minder leuk vind, is dat sommige 

kinderen soms ruzie hebben met elkaar.” 

 

Hailey: “Wat is uw grootste droom als directeur van onze school?” 

“Dat iedereen zich thuis voelt op onze school.” 

 

Sedra: “We hebben gehoord dat u zeer sportief bent. Welke sporten beoefent u?” 

“Heel veel. Ik loop graag, zwem graag en ik koers ook graag in de bergen.” 

 

Hailey: “We hebben ook gehoord dat uw man zeer handig is. Wat heeft hij al allemaal 

gedaan/gemaakt?” 

“Mijn man heeft het parkje voor de konijnen getimmerd en thuis is hij bezig met een nieuw 

tuinhuis te bouwen.” 

 

Sedra: “Heeft u net als ons ook twee maanden vakantie?” 

“Jammer genoeg niet. Ik moet vanaf 16 augustus opnieuw beginnen om alles te plannen voor 

volgend schooljaar.” 

 

Hailey: “Gaat u op reis in de zomervakantie? En wat is uw lievelingsbestemming?” 

 “Mijn lievelingsbestemming is Zuid-Frankrijk want daar is het warm. Ik ga daar drie weken op 

vakantie.” 

 

Sedra: “Zou u via het laatste krantje nog iets willen vertellen? Heeft u nog een boodschap of een 

wens voor alle kinderen en ouders van onze school?” 

“Ik wens iedereen een zonnige en deugddoende vakantie en ik hoop jullie allemaal terug te zien 

op maandag 2 september.” 

 

Hailey: “We vinden het superleuk dat u onze directeur bent en wensen u een zonnige vakantie 

toe!” 

“Ik wens jullie beide ook een zonnige vakantie toe.” 

 

 Sedra: “Bedankt dat we u mochten interviewen!” 

“Graag gedaan. Jullie mogen me altijd komen interviewen.” 
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Ringeling 

 

Spannende verhalen 

Na enkele weken van intens brainstormen, tekenen, overleggen en schrijven stellen zes groepjes 

leerlingen van L5 met fierheid hun verhaal voor. Zoek uw beste zetel uit en neem uw leesbril bij 

de hand zodat u optimaal kan genieten van deze verhalen… 

 

De opkomst voor het klimaat, verhaal van Dangka, Evie en Myriam 

Op een zomerdag wandelt Dangka langs een weggetje. Ze stopt aan een 

pleintje om er te spelen. Ze komt even later Myriam tegen en vraagt: “Wil je bij 

mij komen eten?” Myriam antwoordt: “Wat eet je vanavond?” Dangka 

antwoordt: “Frietjes met frikadellen.” Myriam zegt: “Ja!”. 

 

Het is avond en de twee vriendinnen zijn klaar met eten. Myriam gaat weer naar 

buiten en is onderweg naar huis. Eenmaal ze thuis is, maakt ze een videochat 

met Evie en Dangka. Myriam vraagt: “Willen jullie overmorgen naar Nederland?” Ze roepen 

allebei: “Ja!” 

De twee vriendinnen pakken hun koffers in en gaan daarna slapen. De volgende dag stappen 

ze in de taxi en vertrekken ze naar Nederland. 

 

Evie vraagt: “Waar gaan we logeren?” Myriam antwoordt: “Hier, in dit vijfsterrenhotel.” Ze gaan 

naar binnen en vragen naar een kamer. Ze gaan naar hun kamer, maar Dangka wacht en zegt: 

“Meiden, kijk eens hoeveel afval er hier ligt!” Evie antwoordt: “We ruimen het morgen wel op.” 

Dan gaan de drie meiden naar hun kamer. De volgende ochtend staan ze vroeg op en gaan ze 

naar buiten. Ze besluiten al het afval op te ruimen. Myriam ziet iemand een sigarettenpeuk op 

de grond gooien en nog wat ander afval. Myriam zegt dit onmiddellijk aan haar twee 

vriendinnen. Ze gaan naar hem toe en zeggen: “Stop met afval op de grond te gooien!” De 

jongen zegt: “Waarom?” 

De meiden antwoorden: “Ten eerste: dat is niet goed voor het klimaat, ten tweede: wij moeten 

het dan opruimen en ten derde: je kan er ook een boete voer krijgen voor sluikstorten. En hier in 

Nederland zijn ze heel duur!” Maar de jongen luistert en Evie belt de politie. Ze zegt: 

“Goedemiddag, er doet iemand aan sluikstorten.” De politie zegt: “Oké, en waar bent u?” De 

meiden leggen uit dat ze bij het pleintje staan van hun vijfsterrenhotel, de Vallende Uil. De politie 

gaat erop af. Iets later komt de politie aan en zegt: “Ah, hier heb je Robin weer. Hij heeft al veel 

in de gevangenis gezeten. Deze boete zal meer dan 1000 euro kosten, Robin!” De 

politieagenten bedanken de drie meiden. Evie antwoordt: “Graag gedaan.” En dan gaan ze 

terug naar hun hotel. 
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End game, verhaal van Sabrina, Mehran en Nabil 

Op een dag waren Mehergeit en Nabit aan het studeren. Ze wilden graag 

dokter worden. Maar Mehergeit werd gepest omwille van zijn naam. Nabit werd 

niet gepest, hij was populair. Nabit vond het niet goed dat zijn vriend werd 

gepest. Hij hielp Mehergeit om ook populair te worden. 

Ze speelden samen in een voetbalploeg. Maar op een bepaalde dag waren ze 

te laat voor de training en moesten ze tijdens hun vrije tijd komen trainen. 

Plotseling vielen er twee stenen uit de lucht. Het waren de tijdsteen en de 

vuursteen. Ze raakten de stenen aan en voelden iets in hun lichaam. Dat kwam doordat ze door 

de stenen speciale krachten kregen. De trainer zag dat Mehergeit en Nabit niet aan het trainen 

waren. De trainer was een oude en stomme man. Hij wou de twee vrienden slaan, maar 

Mehergeit stopte de tijd. Nabit teleporteerde hen naar de Bahama’s. In het universum van 

Sapcola hoorden ze een alarm. Ze keken en zagen dat er twee stenen op de planeet aarde 

waren beland. Ze stuurden nu een vlinder naar de aarde, maar het was niet zomaar een vlinder. 

In die vlinder zat namelijk een camera. Zo kon Sapcola alles zien! Sapcola zag ook dat 

Mehergeit en Nabit de twee gestolen stenen hadden. Sapcola besloot de twee aan te vallen en 

stuurde regen, bliksem en kapotte boomtakken. Sapcola kwam naar de aarde en begon te 

vechten. Sapcola was veel te krachtig dus de tweede jongens moesten een ander plan 

bedenken. Mehergeit stopte opnieuw de tijd en daarvan profiteerde Nabit om Sapcola’s 

handschoen af te pakken. Sapcola was nu weer normaal en Nabit en Mehergeit konden terug 

verder doen met hun studies om dokter te worden. Ze waren nu allebei populair. 

 

Racisme wint nooit, verhaal van Quinten R., Hamzah en Edit 

Het is maandag 1 september, de eerste schooldag in het zevende jaar bakkerij. 

Mevrouw Bailleur komt de klas binnen en zegt goedemorgen. Er zijn een paar 

nieuwe gezichten in de klas. De leerkracht zegt de namen van de nieuwe 

studenten. Quinten is er één van. Hij komt uit Zuid-Afrika. Dat kan je merken 

want hij heeft een andere huidskleur. Voor Quinten is alles nieuw: de taal, de 

school, de afspraken, het land, … Hij heeft stress en voelt zich eenzaam. 

Mevrouw Bailleur vraagt aan een meisje om Quinten een beetje te helpen. Het 

meisje begrijpt de taal want haar oma komt ook uit Zuid-Afrika. 

Het meisje laat Quinten kennismaken met een paar leuke jongens. Quinten vraagt de naam van 

het meisje. Maar het meisje wil haar naam pas later vertellen. Na enkele weken spreekt Quinten 

al iets beter de Nederlandse taal, maar hij wordt gepest door enkele andere jongens. 

De leerkracht heeft het gezien en stuurt het meisje op Quinten af. Zij helpt hem om rustig te 

worden. Samen praten ze tegen elkaar. Het meisje zegt dat haar naam Edit is. De twee leren 

elkaar steeds beter kennen en spreken met elkaar af. Maar de ouders van de twee zijn niet 

akkoord met de vriendschap tussen de twee. Het is zelfs zo erg dat Quinten van school moet 

veranderen. Ze proberen in het geniep nog met elkaar te communiceren via internet. De 

directeur van Quintens nieuwe school helpt hem hierbij. 

Na enkele weken zijn Quinten en Edit het beu! Ze lopen weg van huis en zoeken een plekje waar 

ze samen kunnen wonen. Quinten zoekt contact met z’n oma en die helpt hen om naar Zuid-

Afrika te komen. Daar trouwen ze en worden ze heel gelukkig samen! 
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In de kijker 

 



 
 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in juni jarig waren! 

Noor (W3), Mobina (L6), Milan (L1), Aya (L6), Abdirahman (L3), Aysha (K3), Shariif (L4), juf Manuela, Ilias (L2), 

Selim (K1), Mehran (L5), Yassimin (L2), Aiden (L1), Rayan (L3), Aythen (K1), Cheyenne (L4), Geoge (W1), Chelsey (L2), 

Maryam (K2), Kyandro (K3) en Dario (W3) 

 

Blazen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in juli verjaren! 

Anouk (L3), Abdulazeez (L6), Eva (K1), Merel (L3), Mihai (L1), meester Miek, Abdulmohimen (L2), Noman (L4), 

Dieuwke (L1), Zuzanna (L2), Yasumin (L4), juf Elke, Yasmine (L3), Omri (L4), Amalia (K3), Daria (L3), Gergely (L1), 

Aurelie (L1), Edward (L2) en Wiktoria (K2) 

 

En ook proficiat aan alle leerlingen die in augustus verjaren! 

Lucas (L3), Julia (L1), Noah (L4), Lera (K2), Siebe (K3), Cecilia (K1), Milan (L5), Zeijnepa (K2), Dane (L3), Elyass (L1), 

Samy (L6), Imane (L2), Sedra (L5), Aliya (K3), Hanne (L6), Arian (L2), Radu (L4), Anke (L4), juf Silke, Jusef (L1), 

Nanou (L6), Lyano (K3), Roqia (L6) en Ruben (K3) 
 

Op de laatste schooldag is er nog een verrassing! Het antwoord zal op onze FB-pagina komen! 
 

Kalender 

 

    

Start zomervakantie 

Leerlingen, juffen en 
meesters genieten van 

een welverdiende 
vakantie! ☺ 

Inschrijvingen 
U kan uw kind op onze school inschrijven. 

Eerste schooldag 

Na een 
ontspannende en 
zonnige vakantie 

ontmoeten de 
leerlingen, juffen en 

meesters elkaar 

terug! 
 

Redactie: Myriam, Edit, Keisha, Yassmine, Evie, Tibo, Nabil, Sabrina, Quinten H., Amiira, Asrhab, Sedra, Milan, Aaron 

Quinten R., Hamzah, Mehran, Hailey en Dangka | Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2019 
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