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het woord
van
2020 was een bijzonder jaar.
Zoals ieder jaar wisselden een aantal bekende
medemensen het tijdelijke met het eeuwige.
James Brown, Little Richard en Eddy Van Halen
shaken en rocken er voortaan op los in de hemel.
Stranger Bob parodieert er de hits in 't plat
“Aantwaarps” en Johny Voners consumeert er zijn
dagschotel.
Kobe Bryant en Diego Maradona dribbelen er
naar hartenlust, terwijl Robbe De Hert aan het
ﬁlmen is met zijn handdoek rond zijn nek.
Roger Simoens, met zijn typisch nasale stem, nipt
samen met de allereerste James Bond Sean
Connery van een frisse vodka martini, shaken not
stirred.
Ook enkele krasse knarren gaven uiteindelijk de
pijp aan Maarten: Kirk Douglas en Vera Lynn werden beiden 103
en schrijver Aster Berkhof telde 100 kaarsjes op zijn laatste
verjaardagstaart.
En dé radio-engel van Vlaanderen, Lutgart Simoens, vertoeft nu
tussen de andere engelen.
Maar … 2020 zullen we ons altijd herinneren als het jaar van de
coronapandemie.
Ons leven veranderde ingrijpend. De maatregelen om het virus
te bestrijden, hebben een invloed op onze gezondheidszorg, onze
economie, ons werk, ons onderwijs, onze mobiliteit, … maar ook
op ons gedrag en op onze rechten en vrijheden.
De coronacrisis legt veel van onze gewoonten, waarden en
overtuigingen onder een vergrootglas. Ik ga hier in een apart
artikel in deze kerstkrant nog verder op door, want het is erg
boeiend en leerrijk om hierbij stil te staan en erover te
reﬂecteren.
Een crisis kan tot nieuwe inzichten leiden en zo een nieuwe wind
doen waaien.
Voor het eerst in mijn leven werden de scholen gesloten. Dat
kwam voordien alleen voor in tijden van oorlog of rampen. De
woorden “lockdown”, “noodopvang”, “afstandsonderwijs”,
“contacttracing”, “quarantaine”,… bezorgden me kippenvel en
veel kopzorgen.
Van maart tot mei bleven de meeste kinderen thuis en
probeerden we zo goed en zo kwaad als het kon onderwijs vanop
afstand aan te bieden. Wat een geluk dat we internet hebben! Stel
je voor dat dit pakweg 20 jaar geleden had plaatsgevonden.
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Hoe zouden we het dan hebben aangepakt?
Mondmaskers werden deel van onze outﬁt. Mensen herkennen
en elkaar verstaan werd hierdoor lastiger. Wie het mondmasker
urenlang moet opzetten (zorgkundigen, leerkrachten,
winkelbediendes, …) klaagt over hoofdpijn, duizeligheid en
benauwdheid.
Heel wat ouders moesten thuiswerk combineren met het
afstandsonderwijs van hun kinderen. Het begrip “multitasken”
kreeg een nog intensere invulling. We kregen vaak reacties als
“amai, hoe doen die juﬀen en meesters dat met 24 kinderen in de
klas?”.
Ouders met beroepen in cruciale sectoren waren ongerust
omdat ze hun kinderen in onze “noodopvang” moesten
achterlaten. Was dit wel veilig? Zouden zij zelf het virus van hun
werk meebrengen? Aanvankelijk was er ook nog niet zoveel
bekend over de verspreiding van het virus.
Gevoelens van angst, gelatenheid,
onzekerheid, … zorgden voor spanning.
Thuis, op het werk, op school,... overal.
Maar hetgeen mij het meest raakt aan
deze crisisperiode is het feit dat we het al
zo lang met veel minder “echte sociale”
contacten moeten stellen. Een fysieke
schouderklop, een knuﬀel, een handdruk, een kus, … het wordt niet vaak
uitgesproken, maar we missen het wel
degelijk. Je kan iemand met woorden
een compliment geven, troosten of
begroeten … maar niets kan fysiek
contact echt vervangen.
Emoties kan je pas met verschillende
zintuigen ten volle ervaren. We hebben
geluk dat we met elkaar kunnen
videocallen, elkaar vanop afstand kunnen zien en spreken. Toch
is face-to-face-tijd met iemand veel waardevoller. Kleine
nuances in mimiek, toon en focus merken we beter op als we live
bij elkaar zijn.
Tip: als je een warm gesprek met iemand wil voeren, spreek dan
af voor een wandeling in de natuur. Ook als het weer tegenzit.
Doe een warme trui of jas aan, neem een paraplu mee en ga naar
buiten.
Meer mensen dan je denkt, hebben nood aan een warm gesprek.
Als je tijd hebt, is dit nu absoluut de meest zinvolle besteding.
Hopelijk vindt men snel een goed werkend vaccin dat men op
een vlotte manier aan veel mensen kan toedienen, zodat er
groepsimmuniteit is.
Tot dan zullen we geduldig en voorzichtig moeten zijn.
Heel wat mensen hebben het hard te verduren. Ik denk aan wie
zwaar ziek werd door een besmetting, wie afscheid moest nemen
van een geliefde, zorgverleners die al maanden op hun tandvlees
zitten, eenzame ouderen en alleenstaanden, jongeren die zich
vervelen en snakken naar (inter)actie, mensen die hun werk
verloren en ﬁnanciële ellende kennen,…
Ik hoop dat we snel hoop vinden en dat we met z'n allen zorg
dragen voor elkaar, vooral in deze kerst- en nieuwjaarsperiode.
Dat 2021 hoop, licht en warmte mag brengen, voor iedereen.
Katleen Vleugels

werkten mee aan dit nummer:
Pauline, Olivia, Lore, Elona, Jamie, Jody, Lynn, Axel,
Yamina, Clara, Enéah, Lisa, Norah, Roos, Anna, Mila, Cara,
Steveli, Diewke, Lotte, Liv, Hafsa, Manissa en Juf Iris

We wensen je voor

een jaar als een alfabet met
alle letters van a tot z*...
behalve de c... deze letter schrappen we, want we willen
2021 coronaproef houden ;-)
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Terug naar school...
„Bubbelstart“
Op 1 september was het eindelijk zover. We mochten weer allemaal naar school.
Een enthousiaste Willow stond ons op te wachten en verwelkomde ons.
Voor de kindjes die in het eerste leerjaar startten, maakten we een erehaag. Corona zorgde ervoor
dat deze traditie eind vorig schooljaar helaas niet kon doorgaan. We wilden deze belangrijke
overstap niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom lieten we de kinderen alsnog symbolisch
van de kleuterschool naar de lagere school stappen.
Als welkomstactiviteit onderging elke klasbubbel een heuse “kidwash”. Het vakantiestof werd
vakkundig weggeblazen en weggeveegd. Zeepbellen in diverse formaten en een ﬁjn
achtergrondmuziekje maakten het geheel compleet. Met al die bellen werd het een echte
“bubbelstart”.

Griezelen met
Halloween!
anna

norah

axel

cara

Spreuken in
het straatbeeld
Op 23 oktober werd het klasraam van juf
Lieve verheven tot een waar kunstwerk.
Illustratrice Maureen Wattenbergh
tekende met krijtstift een spreuk op het
glas.
Dit gebeurde in het kader van een actie
rond geestelijke gezondheid die de
naam “Spreuken in het Straatbeeld”
draagt. Aan deze actie nemen heel wat
Vlaamse besturen deel. De bedoeling is om de mensen
te verrassen met ﬁjne woordspelingen, deugddoende boodschappen
of quotes om even bij stil te staan. Met de spreukenactie wil men niet alleen een
glimlach op het gezicht van mensen toveren, maar tegelijkertijd mensen doen nadenken over
hun mentaal welbevinden en het belang van sociale verbondenheid. Tijdens een wandeling kan je
het raam bewonderen, het is goed zichtbaar van op het voetpad. Zeker de moeite om in de rest van
Lint een zoektocht te houden.
Misschien kom je nog een aantal parels tegen.

WE KNUTSELEN
Een kerstboom voor in de kerstboom
1.
2.
3.
4.

Neem een bord en teken er rond.
Teken een lijn tot het midden.
Knip op alle lijnen.
Schuif R op L en lijm vast.

5.
6.
7.

Versier.
Hang met een nietje een touwtje vast.
Hang in de kerstboom!

ROOS

Bokrijkklassen

interview met de kinderen van L4 en L5
De bokrijkklassen, die vorig schooljaar
noodgedwongen werden uitgesteld, konden
op 5,6 en 7 oktober dan toch nog doorgaan.
Maar wat vonden de kinderen van deze
schoolreis? De redactie polste naar hun
reacties.

Hoe waren de kamers?
De kamers waren heel klein. (4B)

Wat was de leukste activiteit?
Ik vond op de kamer zitten leuk. (Olivia)

Wat was het lekkerste eten?
De frietjes waren erg lekker. (4B)

lore
Zou je daar nog eens naartoe willen gaan?
Waarom wel/niet?
Ja, want dan zien we de ezels! (4B)
Wat hebben jullie ontdekt over de juﬀen?
Juf Annelies heeft twee kinderen. (4A)
Heeft meester Glenn de hele tijd geﬂoten en
gezongen?
Hij heeft de hele tijd geﬂoten. (4B)

Op schoolreis naar Bokrijk

in het spoor van Olivia

Hallo, ik ga vertellen hoe het was in Bokrijk en of het leuk was (of niet).
Maandag:
We zijn op bezoek geweest bij een steenkoolmijn.
We zijn ook naar de grootste speeltuin van Europa geweest.
Dinsdag:
We gingen normaal potten maken, maar door corona ging dat niet door. We konden wel huisjes
bezoeken, oude huisjes die ze hebben nagemaakt.
Daarna hebben we een kort, maar leuk parcours gedaan.
En we hadden ook een superleuke bingoavond. Ik had samen met iemand bingo. Dus moesten we
het hoogste cijfer trekken en natuurlijk heb ik niet gewonnen.
Woensdag:
We hebben lekker ontbeten, en dan zijn we met de bus vertrokken naar… een blotevoetenpad. Het
was leuk, maar wel echt koud aan onze voeten.
Het was echt héeeeeeel leuk!

Olivia

Op schoolreis naar Bokrijk

op stap met Pauline

Maandag:
Om 8u30 moesten we op het basketbalveld onze valiezen neerzetten en een beetje later moesten we
in de bus een mondmasker opzetten. Het was ongeveer een uurtje rijden naar de steenkoolmijn.
Daarna zijn we terug naar de bus gegaan en zijn we naar onze herberg gereden. Daar mochten we
onze kamers gaan ontdekken en naar de grootste speeltuin van heel Europa gaan. Dat was leuk.
Dinsdag:
Op dinsdag gingen we naar Bokrijk en dat was leuk. Lusi was jarig en sliep gelukkig op mijn kamer.
We gingen weer naar de speeltuin en 's avonds waren het frietjes met vol-au-vent en dat was lekker.
Woensdag:
Op woensdag gingen we onze valiezen maken, daarna ontbeten we en daarna namen we afscheid
van de herberg. Toen gingen we de bus in, hup naar het blotevoetenpad.
Na de middag gingen we naar school en zagen we mama en papa terug.
Het was supertof!

pauline

Herfst...
eneah
norah

Liv

TEKENEN
IN
STAPPEN
van JODY & ROOS

Ontbijtpakket

verkoop
O

p 11 oktober vond de eerste editie van de ontbijtpakketverkoop
plaats. Dat was het coronaproof alternatief voor ons
schoolrestaurant. Het was mogelijk om standaard –en
luxepakketten voor zowel volwassenen en kinderen te bestellen. Die konden
opgehaald worden op school of werden thuis geleverd. De verkoop bleek een
succes te zijn en bracht het mooie totaalbedrag van €3030 op. De opbrengst
zullen we gebruiken voor de aankoop van een nieuw speelhuisje.
Het huidige is dringend aan vervanging toe.
We willen eerst en vooral alle kopers bedanken. Hopelijk heeft het jullie
gesmaakt.
Ook een grote dankjewel aan onze sponsors:
- Bakker Gobbens-Engels (van onze broodautomaat)
- Chicken Boy (voor de kipcurry)
- Carrefour Market GB Lint

Stappen en trappen
op STRAPDAG
“We gaan te voet, we gaan stappen, met de ﬁets, we gaan
trappen!” Samen met Willow dansten we op de tonen van
het straplied. Dat deden we allemaal op vrijdag 18
september.
Onze beste dansmoves werden bovengehaald, iedereen
ging uit de bol. Die dag werd er heel wat “gestrapt”.
“Strappen” is een samentrekking van de woorden
“stappen” (te voet gaan) en “trappen” (ﬁetsen,
steppen,…). “Strappen” heeft niets dan voordelen. Het is
goed voor de portemonnee, je bent in beweging en het
is goed voor het klimaat, want je verkleint je
ecologische voetafdruk. Doen dus!

Wat betekent de coronacrisis
voor de samenleving, nu en in
de toekomst
Ik merk dat er 2 visies zijn:
1. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
2. Over een paar maanden is het business as
usual.
De waarheid ligt vermoedelijk ertussenin.
De coronapandemie legt heel wat pijnpunten
bloot. Het virus heeft op ieder facet van het
leven verstrekkende gevolgen.
Sommige daarvan zullen verdwijnen zodra er
een vaccin bestaat, andere kunnen we nog
jaren met ons meedragen.
Soms is het goed (wel confronterend) om alles
wat je altijd als vanzelfsprekend beschouwde
opnieuw in vraag te stellen.
Houden we in onze samenleving voldoende
rekening met iedereen? Ook met kwetsbare
mensen?
Werken we genoeg samen (nationaal en
internationaal) om problemen te voorkomen
en aan te pakken?
Hoe compenseren we sectoren die verplicht
tijdelijk moeten sluiten? De coronacrisis heeft
laten zien hoe kwetsbaar we zijn binnen ons
economisch systeem en zadelt ons op met een
enorm herverdelingsvraagstuk.
Communicatie en perceptie zijn in crisisperiodes ook altijd een aandachtspunt.
Ik heb me behoorlijk geërgerd aan het feit dat
we de richtlijnen voor de organisatie van het
onderwijs steeds via de media moesten
vernemen.
Het om de haverklap wijzigen van de
richtlijnen zorgde dan weer voor verwarring,
onduidelijkheid en uiteindelijk ook voor
“foertreacties”. Men heeft vaak de

consequenties van richtlijnen onderschat.
Eensgezindheid, gecombineerd met
daadkracht, is het beste wapen om een crisis te
bestrijden. Dat hebben we spijtig genoeg niet
altijd gezien.
Maar er zijn ook positieve gevolgen.
Je hebt vast de beelden gezien van lege
winkelrekken en de stormloop op toiletpapier,
of mensen die vechten om de laatste rollen
toiletpapier. Dit soort gedrag is gelukkig
eerder uitzondering dan regel (maar de media
focussen er wel op). Rampen en crisissen halen
ook het beste van mensen naar boven.

1. Samenhorigheid:
Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Als we deze
situatie willen oplossen, zullen we het samen
moeten doen.
Waar de mens buiten crisistijd geneigd is
individualistisch te denken en zich weinig
aantrekt van de problemen van anderen ('Het
zal zijn eigen schuld wel zijn dat hij in de

problemen gekomen is' en 'Ik ben niet
verantwoordelijk voor de problemen van
anderen') verandert dit in empathisch gedrag
('Niemand kan hier iets aan doen. Het treft ons
allemaal'). We willen elkaar helpen.
We leren opnieuw de waarde kennen van
c o l l e c t iv i t e i t , e m p a t h i e , s o l i d a r i t e i t ,
barmhartigheid, naastenliefde, …

„corona en de
samenleving“
2. Sterke focus:
Onzekerheid maakt angstig. Maar een acute
dreiging zorgt ook voor adrenaline en een
sterke focus.
De energie die vrijkomt uit angst gebruiken we
massaal om de problemen te lijf te gaan die
ontstaan zijn door de crisis. Niets doen geeft
een gevoel van hopeloosheid. In actie komen
geeft voldoening.

3. Creativiteit:
We worden gedwongen om nieuwe wegen in te
slaan. Op oude voet verder gaan is in veel
gevallen geen optie, dus kunnen we niet
anders dan onze diepgewortelde gewoonten
loslaten en nieuwe manieren zoeken.
Dat zorgt ervoor dat de mens bij zichzelf te
rade gaat: over welke talenten, vaardigheden,
middelen en kennis beschik ik? En hoe kan ik
die inzetten om onze situatie te verbeteren of
anderen te helpen? Dat maakt de mens heel
inventief. Kijk maar eens naar alle nieuwe
initiatieven om je heen.
De mens houdt van controle en routine. Niet
alleen op het werk. Ook in het dagelijks leven.
Laten nou juist die twee dodend zijn voor
creativiteit. Creatief denken kan namelijk
alleen wanneer je controle durft los te laten en
routines doorbreekt. En dat is precies wat er
gebeurt in crisistijd. Plannen gaan de
prullenbak in en prioriteiten veranderen. Wat
eerder superdringend leek, is ineens niet zo
belangrijk meer. Onze dagelijkse routines
worden op z'n kop gezet en de waan van de dag,
zoals we die kende, regeert ineens niet
meer. Weg controle. Weg routine! Hallo
creatieve invalshoeken!
Er valt vast nog heel veel te reﬂecteren
en te leren uit deze coronacrisis. We
zitten er nog middenin.
Pas als we dit hoofdstuk hebben
afgesloten, zullen we een volledige
analyse kunnen maken.
Ik hoop dat we daar dan de juiste lessen
uit trekken.
Dat we borgen en verankeren wat we
nu ten goede hebben veranderd.
Dat onze herwaardering voor bepaalde
waarden niet uitdooft of vervaagt.
Laten we daar samen over waken.

Katleen Vleugels

steveli

yamina
norah
mila

Griezelen!

Mijn boom

lotte

Mijn boom is de beste.
Niemand mag hem hebben.
Want het is mijn boom.
Ik sta al veel te praten,
want ik ga hem nooit verlaten.
Niemand kan ons tegenhouden.
Want wij mogen blij zijn,
dat wij van elkaar mogen houden.
Maar, oei.
Daar zijn ze al.
Wat ik als dichter wou schrijven.
Klaar voor de strijd.
Yes, wij hebben gewonnen.
Oh, nee dat is een wonder.
't Is hier in dit bos heel duidelijk.
Een uil is dood daar moeten we iets tegen doen.
1 dag later.
Kleine daad, goed resultaat.

Mooimakers: Operatie Proper
Vorig schooljaar nam onze school deel aan het
project “Operatie Proper”. We leverden heel wat
inspanningen om het schooldomein en de nabije
omgeving afvalvrij te houden.
De leerkrachten organiseerden allerlei
activiteiten en lessen rond afvalpreventie
en recyclage. De kinderen staken ook
regelmatig de handen uit de mouwen.
Gewapend met afvalgrijpers ruimden ze
zwerfvuil op. Onze noeste arbeid werd
beloond. Op vrijdag 23 oktober mochten
we een cheque van €1083 in ontvangst
nemen. Dat geld zullen we gebruiken
om nieuw speelgoed te kopen voor
het speelhuisje. Ondertussen
b
blijven we ons inzetten om
zwerf
vuil duurzaam aan te pakken.

Juf ALIX (L6B) is
de mama
van Basil

De ooievaar kwam langs ten huize juf Alix.
Zij beviel op 27 september van een zoontje, dat
luistert naar de naam Basil.
Proﬁciat met de geboorte van de kleine spruit!

Europese
talendag!
De Europese Talendag vond dit jaar
plaats op vrijdag 25 september. Naar
jaarlijkse gewoonte organiseerden de
leerkrachten van de lagere school
allerlei, leerrijke workshops om de
talenknobbel van de kinderen te
prikkelen. Echte uitdagingen voor de
polyglotten onder ons. Misschien
spreken sommigen binnenkort wel een
paar woordjes in de één of
andere Europese taal.

1

2

Wie is het?
3

4

6

Wie is het?
Wie is het (Steveli) (1):
Juf Esther
Wie is het (Diewke) (2)
Juf Sandra

5

Wie is het (Diewke) (3)
Meester Chris
Wie is het (4)
Juf Inke en juf Iris
Wie is het (5)
Juf Lynn en juf Lieve
Wie is het (Manissa) (6)
Juf Annelies

oplossing...

NAAMLETTERS
van NORAH
Hoe begin je eraan?
Je schrijft sierlijke letters
en tekent er bladeren op.
Op de grond teken je
ook bladeren.

!
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Sinterklaas
coronaproof...
Sint en Piet hadden dit jaar een videoboodschap voor
ons. De pakjespiet kon onze cadeautjes niet naar
school brengen, want hij was helaas ziek. Gelukkig
konden we rekenen op onze school-mascotte
Willow.
Hij begaf zich gezwind naar het Heimelijke
Hoofdkwartier van de Sint om daar onze
verrassingen in ontvangst te nemen. Willow bracht
ze mee naar school en deelde ze als een volleerde
pakjespiet aan de kinderen uit. Nu nog op de daken
leren lopen en oefenen om door schoorstenen te
kruipen en dan kan Willow bij Sint en Piet aan de
slag.

clara

Sinterklaas
coronaproof...

meer foto’s op...

Griezelen met
Halloween!
mila

hafsa

jody

Creatief met

HERFSTSCHATTEN
Kastanjes, eikels, walnoten,... In de herfst
kunnen we ze overvloedig vinden in bossen
en parken. Ze verzamelen is op zich al een
leuke activiteit. Maar wat doe je er achteraf
mee? Herfstschatten zijn erg geschikt om
mee te knutselen en zijn bovendien
volledig kosteloos. Met een beetje
fantasie kan je er vrijwel alles mee maken.
Kastanjekettingen rijgen of een
kastanjemannetje met een
bolsterkapsel, alles is mogelijk. Je kan
ook takken, tandenstokers,
w i e b e l o o g j e s , p a re l s e n s t i f te n
gebruiken om een alledaagse
herfstvondst om te toveren tot een
prachtige ﬁguur. Met kleurrijke
herfstbladeren kan je zelfs allerlei
dieren namaken. Je hoeft ze enkel te
drogen en nadien op te kleven.

De grote bladeren zijn ideaal voor
het lijf, de kleine voor pootjes, oren
en staarten. Met een stift of
potlood voeg je ogen, mond en
neus toe. Je bladerdier is nu klaar.
Laat je dus bij de volgende
boswandeling volledig gaan en
verzamel enkele natuurschatten.
Je kan tijdens je uitje al
fantaseren over welke ﬁguren je
ermee gaat maken.
Top entertainment.
Juf Iris

HALLOWEENSPEL
van DIEWKE
Aangezien we geen Halloween mochten vieren,
heb ik een spel bedacht. Dat gaat zo...
Wat moet je doen?
1. Je neemt een aantal snoepjes.
2. Iedereen kiest een cijfer en schrijft het op een paar snoepjes.
3. Je verstopt de snoepjes met je eigen nummer.
4. Maak kaartjes met de verschillende nummers op.
5. Daarna trek je een kaartje en kijkt naar het cijfer.
6. Je moet nu de snoepjes zoeken met dat nummer erop.
Bijvoorbeeld: Ik heb het brie e met daarop nummer 5 getrokken en ik
verstop het cijfer dat ik koos, namelijk nummer 4.
Ik krijg 10 minuten om de nummers 5 te zoeken.

veel spelplezier

DOOLHOFANOLE nav

TEKENEN
IN
STAPPEN
van JODY

FLUO HIER,
FLUO DAAR...
We bevinden ons momenteel in de donkerste periode van het jaar. Wanneer je je dan op
straat begeeft, is extra zichtbaarheid belangrijk. Dat zetten we op een ludieke manier in
de kijker.
Op school dragen we verkeersveiligheid hoog in het
vaandel. Zo loopt naar jaarlijkse gewoonte de actie
“Helm Op Fluo Top”. Van donderdag 12 november tot en
met vrijdag 12 februari leggen we de focus op het dragen
van ﬂuohesjes en het belang van bijvoorbeeld de
ﬁetshelm. De kinderen kunnen stickers verdienen en
zo sparen voor een beloning. Een volle spaarkaart
geeft recht op leuke prijzen.
Daarnaast hebben de leden van onze verkeerswerkgroep ook dit jaar niet stilgezeten. Ze bedachten
een leuk
alternatief
voor onze gekende
ﬂuotocht, die dit jaar toepasselijk
werd omgedoopt tot een “ﬂuo-Sint-speurwandeltocht”. In het weekend van 4, 5 en 6
december kon je, samen met je gezinsbubbel,
genieten van een sfeervolle wandeltocht door de
Lintse straten. In het donker of toch liever
overdag? Geen probleem! Met een ﬂuohesje aan
en een zaklamp in de hand, startte je aan de
tocht. Je kon QR-codes scannen, quizvragen
beantwoorden en de antwoorden onmiddellijk
controleren. Het was een ideale mix tussen
(ont)spanning, denken en doen. Met een
wegbeschrijving ging je op zoek gaan naar
ﬂuo-Willow. Hij was terug te vinden aan
enkele ramen en had leuke sintopdrachten in
petto. Het bleek een ideaal moment om je
stijlvolste ﬂuo-outﬁt uit de kast te halen.
Ga je dus eerstdaags een wandeling maken in het donker? Vergeet dan
zeker je ﬂuohesje niet.

FLUO HIER,
FLUO DAAR...

een KERSTVERHAAL
JAMIE, JODY, LYNN, ELONA EN LORE
Lang, lang, lang geleden was er een kleine jongen, die droomde om mee te gaan met de
Kerstman. Iedereen lachte hem uit, want volgens hen bestond de Kerstman niet echt.
Alleen in zijn fantasie.
“Schatje, kom nu!”, riep mama. Thomas ging naar beneden. “We gaan naar oma en opa.”, zei
mama. “Joehoe!”, schreeuwde Thomas. Na een uur rijden waren ze er. Oma en opa woonden
heel ver. Mama deed heel mysterieus. En Thomas wist niet waarom. Toen
ze binnenkwamen, zeiden mama, papa, oma en opa samen: “Je mag
blijven slapen.” Thomas was al helemaal niet meer aan het opletten.
Achter hem stond een man met een rode muts met een pompon aan.
Het was de Kerstman. Thomas wrong zich tussen opa en oma en keek
de Kerstman verwonderd aan. Even later begon hij te huilen. Opa en
oma vroegen wat er was. Thomas antwoordde: “Dat is niet de
echte Kerstman.” Die avond in bed, hoorde hij iemand praten
vlakbij de deur. Hij sloop naar buiten en wreef een keer in
zijn ogen. Een man zei: “Ben jij de logé?” “Ja.”, zei Thomas
en hij stapte voorzichtig naar een gouden slee met rode
versiering, waar rendieren voor stonden. Thomas
vroeg verlegen: “Ben jij de echte Kerstman?” De
man zei: “ja.” Thomas vroeg: “Waarom ben je hier
al? Het is toch nog geen kerst?” De Kerstman
werd een beetje rood en zei: “We hebben een groot
probleem. Ik geraak niet meer terug. Er geloven te
weinig mensen in mij.” Thomas vroeg of hij mee
mocht, want hij had thuis ook problemen. De
Kerstman zei: “Ja.” Thomas stapte in de slee en
zei: “We gaan vertrekken.” De slee kon niet
vliegen, want dat kon enkel als iedereen
in de Kerstman geloofde. Dan zou er
magisch stof neerdwarrelen. Thomas stapte uit de slee
en zei: “Ik geloof wel in de Kerstman.” Hij zei ook:
“Je mag de rendieren in onze stal zetten.” De
Kerstman bedankte hem. “Het enige dat we
moeten doen is de mensen in de Kerstman
laten geloven. Ik heb een plan.”, zei
Thomas. “Jij moet aan de grote
kerstboom in de stad gaan staan en
ik zal de mensen wakker
maken.”, voegde Thomas toe.
Om één uur stonden er al
honderden mensen rond de kerstboom. Plots zagen ze de
Kerstman. Iedereen keek hem verwonderd aan. Hij gebruikte al
zijn toverkracht. Er opende een portaal en het geloof in de
Kerstman kwam terug. Iedereen geloofde weer. En weet je wat
er toen gebeurde? De Kerstman vloog met zijn
slee door de lucht.
Dat was het verhaal van Thomas.

LYNN

Kerstmis komt eraan.
Bij Halloween is er een blauwe maan.
Kerstmis is tof.
Bij Halloween eet ik vampierentanden op.
Halloween is “grellig”.
Kerstmis is gezellig.
Weerwolven janken bij volle maan.
Mijn gedicht is net gedaan.

LORE
AXEL

Liefste Kerstman,
Ik zou dit jaar graag een iPhone 12 krijgen.
Een “haartjesmaker” die doet wat je wil met je haar.
Ik wil ook graag gaan shoppen met Lisa.
Ik zou graag een horloge hebben.
Ik wil graag een grote zak kruidvatsnoep.
En ook graag een zelfgemaakt mondmasker.
En mijn grootste wens is dat er geen corona meer was.
Dank u wel Kerstman,

CARA

LISA

ﬁlmtips voor
een gezellige
kerst!
Niets gezelliger dan tijdens de donkerste periode van
het jaar knus in de zetel zitten, met een hapje, een
drankje en een goede kerstﬁlm. Je kan kiezen voor een
echte klassieker of een keer grasduinen in het aanbod van
Netﬂix. De redactie maakte alvast een selectie. Aan jou de keuze, ook wij hebben met
deze actie “alles gegeven”.
Beginnen doen we met een oerklassieker, namelijk Home Alone. De ﬁlm, met
Macaulay Culkin in de hoofdrol, blijft populair en wordt nog bijna jaarlijks op
televisie uitgezonden. Het verhaal gaat over de familie McCallister die tijdens de
kerstperiode op vakantie gaat naar Parijs. De hele familie haast zich naar het
vliegveld, maar in alle drukte vergeten ze Kevin (Macaulay Culkin). Hij blijft
alleen achter en heeft het ouderlijk huis voor zich alleen.
Wanneer boeven Marv en Harry proberen in te breken, legt hij
de kamers vol valstrikken. Home Alone is een luchtige
gezinsﬁlm die meteen een lach op je gezicht tovert. Een
aanrader voor zij die van nostalgie en traditie houden.

Ook het vervolg op de eerste Home Alone werd een enorm succes. Deze
kaskraker kreeg de titel Home Alone 2: Lost in New York. Het scenario is vrijwel
gelijklopend. Kevin en zijn familie boeken een vlucht naar Miami, Florida. Op de
luchthaven holt de jongste van de familie naar de foute gate. Hij belandt in New
York zonder ouders, broers of zussen. Ook in deze ﬁlm maken inbrekers Marv
en Harry hun opwachting. Ze zijn belust op wraak. Deze keer
verschanst Kevin zich in het huis van zijn oom en tante, waar
hij ook allerlei boobytraps klaarzet. De hilarische scènes
bezorgen je zeker de slappe lach. Zeker de moeite waard om te
bekijken.

Een andere optie is Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Een
vermakelijke animatieﬁlm voor kinderen. De ﬁlm gaat over een rendier met een
lichtgevende, rode neus. Het dier droomt ervan om ooit de slee van de Kerstman
te mogen trekken. Tijdens een wedstrijd wordt hij omwille van
zijn neus gediskwaliﬁceerd. Onterecht zo blijkt. Rudolph
besluit om weg te gaan. Hij leert nieuwe vrienden kennen en
beleeft magische avonturen.

ﬁlmtips voor
een gezellige
kerst!
Of wat dacht je van The Grinch? Grinch
woont samen met zijn hond Max op een
verlaten bergtop en is jaloers op de vrolijkheid en de
warme sfeer die rond het kerstgebeuren hangt. In dit kerstverhaal probeert het
verbitterde, groene wezen te verhinderen dat het kerstfeest van de Who's
doorgaat. Hij doet er alles aan om het feest in WhoVille te
saboteren. Zou hij slagen in zijn opzet of verandert hij alsnog
van gedachte?

The Polar Express is ook zo'n hartverwarmende ﬁlm. Op kerstavond probeert
een jongen tevergeefs de slaap te vatten. Plots hoort hij het geluid van een
enorme trein. Het is de enige echte Polar Express met bestemming de
Noordpool. De conducteur (Tom Hanks) vraagt hem om in te stappen, wat hij
ook doet. Samen met nog een aantal andere kinderen beleeft hij
een onvergetelijk avontuur. Deze kerstﬁlm met vernieuwende
animatietechnieken zal de magie van kerst zeker tot leven
laten komen.

Stuk voor stuk aanraders om “the most
wonderful time of the year” extra op te
vrolijken en onvergetelijke momenten met
het gezin te beleven. Nestel je maar vlug in
de sofa. Alvast veel kijkplezier! (Scan
zeker ook de QR-codes, dan kan je de
trailer van elke ﬁlm bekijken. Of bij
Rudolph the Red-Nosed Reindeer de
volledige ﬁlm.)

Ik wens voor 2021:
2 dagen feest.
0 dagen met veel pech.
2 seconden verveling en de rest pret.
1 jaar vol plezier.

DIEWKE

kerstspel
Leuk kerstspel

de vloer is lava..
Leg een paar kussens op de grond en maak een parcours.
Bedenk een paar opdrachten over kerst.
Schrijf ze op brie es.
Die kan je dan verstoppen op het parcours.
Varianten waarbij je zelf opdrachten verzint, zijn ook mogelijk..

roos

veel spelplezier

jullie hebben de laatste pagina
gevonden... ﬂink zo!
maar hebben jullie ook Sebastien,
de uil, gevonden?

de lessenaar
BASISSCHOOL LINT

De Wilg
december 2020 - jaargang 24 - nummer 1

