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het woord
van
Oef … paasvakantie. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eraan toe
ben.
Ondertussen staan er meer dan 20 jaren als Wilgdirecteur op
mijn teller en toch was het deze keer aftellen. Dit schooljaar
kostte me al enorm veel energie.
De coronacrisis heeft een gigantische impact op ons privéleven,
maar ook op school.
De druk is groot en onze draagkracht wordt serieus op de proef
gesteld.
Iedere avond kijk ik met een bang hart naar het journaal om te
weten wat onze Minister uit zijn mouw gaat toveren. Hij doet zijn
vage plannen namelijk graag eerst in de media uit de doeken. De
dag erna komt dan de nieuwsbrief van de overheid binnen, die
dan concreter en genuanceerder is. Altijd “ietwat” anders en
soms zelfs tegenstrijdig met de versie van Dhr. Weyts. Nadien
volgt dan al eens een rechtzetting of extra verduidelijking,
wanneer men iets had ingevoerd dat in de praktijk toch niet zo
haalbaar bleek.
Ik heb me meermaals afgevraagd of dat overleg met de koepels
en de vakbonden eigenlijk wel representatief is.
Leerkrachten en directeurs voelen zich niet steeds begrepen en
gesteund.
Ach, Winston Churchill zaliger zei ooit: “Een goed politicus
moet kunnen voorspellen wat er morgen, volgende week,
volgende maand en volgend jaar gebeurt. En dan naderhand op
handige wijze kunnen verklaren waarom het niet gebeurd is.”
Tja, dan hebben we in België zeker “goede politici”.
Communicatie was dit schooljaar een focuspunt. Ik vind het
belangrijk om duidelijk, open en transparant te communiceren.
Onze nieuwsbrief was dit jaar voor de ouders hét communicatiekanaal om in de gaten te houden.
En dat deden jullie ook. Onze eigen regel dat kinderen beter
thuisblijven wanneer iemand in het gezin getest wordt, volgen
jullie zeer goed op. Waarvoor dank. We weten dat het niet
evident is om opvang te regelen. Deze “wilgregel” heeft ons
enkele keren behoed van een klasquarantaine. Niet zo'n slechte
regel dus.
Schakelen… dat was hét werkwoord van dit schooljaar. Nieuwe
uurroosters maken, toezichten herverdelen, uitstappen
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annuleren,… Onze planning moet nog steeds constant worden
aangepast.
In normale omstandigheden zijn leerkrachten zelden afwezig.
Hun verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef zorgen
ervoor dat ze zolang mogelijk volhouden als ze wat ziekjes zijn.
Dat was nu anders. Voor het welzijn van de anderen moet je
thuisblijven als je 2 of meer covidsymptomen vertoont. Dat
leidde tot een zeer hoog aantal afwezigheden, vaak preventieve
quarantaines. Alsof dat nog niet ellendig genoeg is, heerst er een
groot lerarentekort en mogen we in code oranje geen
personeelsleden delen met meer dan 2 scholen.
Onze kinderverzorgsters komen om die reden al sinds eind
september niet meer naar onze school. Ook sommige
levensbeschouwelijke vakken worden tijdelijk niet meer live
gegeven.
Onze zorg- en taalbadleerkrachten worden regelmatig ingezet
als klasleerkrachten, omdat er geen andere oplossing is.
Klasbubbels mixen of samen zetten mag immers ook niet.
Het kwam regelmatig voor dat er 4 of 5 leerkrachten tegelijk
afwezig waren. Tot maart slaagden we er niet in om 1/3 van hen te
vervangen. Nu is de toestand nog slechter en zitten we aan meer

dan 50% waarvoor we geen vervanging meer vinden. Dat baart
me grote zorgen. Niet alleen leidt het tot een verhoogde
werkdruk bij de leerkrachten die wel nog op school zijn. Ik heb
ook vaak het gevoel dat we onze kinderen niet meer het
onderwijs kunnen geven waar ze recht op hebben. Een warme,
open en zorgzame school zijn … ons hoofddoel … staat erg onder
druk. Dat doet me nog het meest pijn.
Gelukkig merk ik dat onze juﬀen en meesters superhard hun
best doen om ieder kind (ook zij die in quarantaine zitten) zoveel
mogelijk zorg te bieden.
Ik merk ook dat kinderen erg veerkrachtig zijn en dat hun
positivisme en aanpassingsvermogen ons verbazen.
Geen leuke uitstappen meer, geen toﬀe buitenschoolse
activiteiten (zoals kidsfuif en schoolfeest), niet meer
klasdoorbrekend werken, leerkrachten die mondmaskers
dragen (en soms zelfs kinderen), bij een uitbraak in de buurt
tijdelijk de hobby's on hold zetten, …

werkten mee aan dit nummer:
Lore, Elona, Jamie, Jody, Lynn, Cara, Norah, Anna, Mila,
Steveli, Lotte, Liv, Nils, Matthis, Noë, Jaan, Hajo, Hafsa,
Manissa, Jarne en Juf Iris

Ze nemen het zoals het komt en spelen en leren dapper verder.
Aan deze houding kunnen heel wat volwassenen een puntje
zuigen.
De coronacrisis duurt nu al meer dan 1 jaar.
We zijn moe. We zijn het beu. We willen onze vrijheid terug. We
willen onze vrienden en familieleden weer ontmoeten, aanraken
en vastpakken. We snakken naar écht contact. Zonder
mondmasker. Want dan zien we kleine nuances in elkaars
gezicht die extra informatie geven over hoe we ons voelen en wat
we denken.
De coronapandemie is een ander soort crisis dan een oorlog of
een economische crisis. Ze treft iedereen, waar je ook woont, wie
je ook bent. Je zou verwachten dat er dan een golf van solidariteit
en samenhorigheid opkomt. Helaas is het tegendeel waar.
Polarisering treedt op. Er zijn 2 uiterste strekkingen: aan de ene
kant heb je de non-believers die het allemaal overdreven vinden
en de teugels liever laten vieren, aan de andere kant heb je
extreem bange mensen die contact mijden en menen dat de
overheid te laks omgaat met de maatregelen. Daartussen heb je
een hele waaier van meningen, gevoelens, gedachten,…
In plaats van de krachten te bundelen, neemt elk land apart
maatregelen en wordt er gestreden voor elk vaccin.
De internationale samenwerkingsverbanden die er al waren,
blijken niet te werken. Er is onvoldoende consensus en
draagvlak om gelijkgerichte beslissingen te nemen.
Polarisering en individualisering berokkenen nog meer kwaad
dan het virus zelf.
Corona is een nieuw onbekend virus. Om het te verslaan, moet er
eerst kennis over opgedaan worden. Op dit moment volstaat het
“voortgeschreden inzicht” nog steeds niet. Zullen de vaccins

covid 19 deﬁnitief een halt toeroepen? Hoelang zal het vaccin
eﬀectief werken? Gaat het virus muteren en opnieuw schade
toebrengen?
Perspectief ontbreekt. Onzekerheid is troef. En dat doet wat met
een mens. Je wordt er bang, boos, verdrietig en/of prikkelbaar
van.
Wat we nu heel hard nodig hebben, is rust, hoop en vooral
samenhorigheid. Samen gaan we erdoor geraken.
Deze boeddhistische spreuk zegt het mooi: “De gelukkigste
mensen hebben niet het beste van alles. Maar zij maken van alles
het beste”.
Geniet van de kleine dingen, ga zelf actief op zoek naar geluksmomentjes. Met wat creativiteit en verbeelding zie je vast
mogelijkheden.
Ik wens jullie een gezonde paasvakantie toe. Ik hoop dat we
daarna met opgeladen batterijen het laatste deel van dit
bijzondere schooljaar kunnen aanvatten en tot een goed einde
brengen.
Hou vol! Samen kunnen we dat.
Katleen Vleugels

VROLIJK
PASEN...
JARNE
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BEDNET:
Nationale Pyjamadag
Elk jaar organiseert Bednet de Nationale Pyjamadag, een
solidariteitsactie voor kinderen die niet naar school kunnen
gaan, bijvoorbeeld door langdurige of chronische ziekte.
Bednet zorgt ervoor dat deze kinderen de lessen in hun klas
gratis en live kunnen volgen. Ook onze school maakte in het
verleden gebruik van hun diensten. Via de webcam kunnen
leerlingen van thuis uit deelnemen aan het klasgebeuren. Zo
blijven ze in contact met hun vrienden en wordt
leerachterstand vermeden. Om Bednet in de kijker te zetten
mogen alle leerlingen symbolisch één dag per jaar in hun
pyjama naar school komen. Dit jaar vond de Nationale
Pyjamadag plaats op 12 maart. In alle klassen konden we
kinderen spotten in hun slaapoutﬁt.

Meester Jonas werd opnieuw papa
Op maandag 15 februari werden meester Jonas en zijn vriendin de trotse ouders van de
tweeling Ellie en Féliz. Grote zus Odette heeft er alvast twee speelkameraadjes bij.
Proﬁciat met de geboorte van jullie kleine wondertjes!

Leve
de
liefde...
Het was de dag van de liefde.
Dan kleedde ik me rood.
Ik hoorde de vogels piepen.
Die dag voelde ik mij zo groot.
Ik zong een liefdeslied.
Op een zonnige dag.
Weg was mijn verdriet.
Op mijn gezicht verscheen een lach.

lynn, lore, jamie,
jody en elona

hajo

jamie en jody
manissa

de redactie interviewt de redactie

een vraag aan de redactieleden van het 6de leerjaar
Wat vind je zo leuk aan het maken van de schoolkrant?
Lore: Je kan creatief bezig zijn.
Lynn: Je kan samen leuke dingen maken.
Elona: Geen commentaar.
Jamie: Het creatief bezig zijn.
Jody: Alles. Samen leuke dingen maken en creatief bezig zijn.
Cara: Leuke dingen maken.

Je geboortedatum
bepaalt welke paasﬁguur
jij bent... benieuwd?
Vul dan je geboortedag en geboortemaand in, zoek ze op in onderstaande tabel en ontdek welke
paasﬁguur je bent!
Ben je bijvoorbeeld geboren op 4 april, dus op 04/04 dan ben je “een grappig chocoladen
kuiken”.
Ik ben geboren op ………/……… en ik ben een ………………………………………………………………….....……………..

mila

lynn, lore, jamie,
jody, elona en cara

PRIJSUITREIKING

RECLAMEFIMPJES

Om onze school online te promoten schreven we een ﬁlmpjeswedstrijd uit. In onze klassen
bleek inderdaad heel wat acteer- of monteertalent te zitten.
Er werden vijf ﬁlmpjes ingestuurd, stuk voor stuk inventieve en toﬀe creaties. Het ﬁlmpje van Lua
en Cas kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. De andere inzendingen van Jens en Jarne, Ella,
Charlotte en Liam waren ook zeker de moeite waard.
Daarom werd iedereen beloond met een leuke attentie. Knap gedaan allemaal! Wil je ze graag
eens bekijken? Kijk dan zeker eens op ons Youtube-kanaal.

HOCUS POCUS PROEFJE
een vleugje magie, of toch wetenschap?
Op onderzoek gaan is leuk en vooral spannend. Nog toﬀer zijn de proe es die je kan doen om
nieuwe dingen te ontdekken en ze leren te begrijpen. Online zijn er een heleboel experimenten
te vinden die je met gewone huis-tuin-en-keukenmiddelen kan doen. Je zal versteld staan van
wat de wondere wereld van de wetenschap allemaal te bieden heeft.

proe e 1
de zwevende ring

proe e 2
ondersteboven van water

Wat heb je nodig?
- Een ballon
- Een schaar
- Een wollen trui (geen ﬂeece)
- Een licht plastic zakje

Wat heb je nodig?
- Een gladde postkaart
- Een glas water

Hoe voer je het proe e uit?
- Stap 1: Knip een ring uit het plastic zakje.
- Stap 2: Blaas de ballon op en knoop hem dicht.
- Stap 3: Wrijf een minuut lang met de ballon
over de wol.
- Stap 4: Doe nu hetzelfde met de plastic ring.
- Stap 5: Laat de ring los boven de ballon.
Wat gebeurt er?
Hocus pocus! De ring zweeft boven de ballon.
Magie of niet?
Door de wrijving wek je statische elektriciteit op
(denk maar aan je haren die rechtstaan en
“knetteren”, wanneer je een wollen trui over je
hoofd trekt). Zowel de ballon als het zakje worden
“geladen”. In dit geval krijgen ze dezelfde
negatieve lading, wat ervoor zorgt dat ze elkaar
afstoten. Zo kan je de plastic ring boven de ballon
laten zweven.
Bekijk het stappenplan ook via deze QR-code:

Hoe voer je het proe e uit?
- Stap 1: Vul een glas tot aan de rand met water.
Leg er een postkaart op.
- Stap 2: Neem het glas en keer het met een
soepele beweging ondersteboven, terwijl je
met je andere hand de kaart goed op haar
plaats houdt.
- Stap 3: Laat de kaart nu los.
- Stap 4: Draai het glas om.
Wat gebeurt er?
De kaart blijft hangen.
Magie of niet?
De kaart en het water lijken aan elkaar te kleven.
De lucht aan de buitenkant drukt de kaart op
haar plaats. De lucht drukt harder op de kaart,
dan het water.

Wil je het stappenplan met foto's bekijken?
Scan dan volgende QR-code:

PROEFJES

HOCUS POCUS PROEFJE
een vleugje magie, of toch wetenschap?
proe e 3
de vis in de bokaal
Wat heb je nodig?
- Tekeningen zoals deze:
- Een satéstokje
- Een schaar
- Kleurpotloden
- Lijm

Gebeten door de wetenschapsmicrobe?
Neem dan zeker een kijkje op de site van
Technopolis. Daar vind je nog een
heleboel proe es voor professoren in
wording.

Hoe voer je het proe e uit?
- Stap 1: Kleur de vis en de bokaal in. (Of laat ze
gewoon wit.)
- Stap 2: Knip de cirkels uit.
- Stap 3: Kleef deze met de rugzijde tegen
elkaar met een satéstokje ertussen. Het
resultaat lijkt op een lolly. Laat alles goed
drogen.
- Kijk nu goed naar beide kanten van de lolly.
Je ziet telkens twee afzonderlijke ﬁguren.
- Neem het satéstokje tussen je twee handen en
wrijf het snel heen en weer.
Wat gebeurt er?
De ﬁguren lijken in elkaar over te gaan. De vis zit
nu in de bokaal.
Magie of niet?
De beelden die we zien, worden geprojecteerd op
het netvlies (dat zich in ons oog bevindt). Van
daaruit worden ze doorgestuurd naar onze
hersenen. Die verweven de twee beelden tot één
geheel. Als de beelden op elkaar lijken en snel
opvolgen, lijkt alles in elkaar te vloeien en te
bewegen. Dat is ook het principe van ﬁlm, waar
heel veel stilstaande beelden elkaar opvolgen.
Nog andere ﬁguren uittesten? Je vindt ze hier:

PROEFJES

PASEN...
NOË
lotte

hajo

Filosoﬁsche
hersenkrakers
enkele denkvragen
van JODY & jamie
Even een moment om na te denken. 3, 2, 1, start!
We denken na over het heelal en nog veel verder. Laat de discussie maar starten.
- Bestaan aliens?
- Hoe zouden ze eruitzien als ze bestaan?
- Ontstond werkelijk alles door de oerknal?
- Zouden we ooit moeten verhuizen naar een andere planeet?
- Is Pluto voor jou een planeet?
- Hoe groot zou het heelal zijn?
- Zou er nog iets boven het heelal zijn?
- Zou er iets onder het heelal zijn?
- Als er goden zouden bestaan, leven die dan in het heelal?
Ben je tot een conclusie gekomen of heb je nu nog meer vragen om over na te denken?

Quiz en wafelM

verkoop

eester Chris zorgde dit jaar voor een
digitale versie van de traditionele quiz
van de oudervereniging. Er kon een
quizpakket besteld worden met hapjes, drankjes
en, het belangrijkste van al, een USB-stick met
diverse, soms ludieke vragenrondes. De kennis van
zowel groot als klein werd getest. In vele
gezinsbubbels werd er vast ijverig gequizd.

D

e wafelverkoop van onze oudervereniging
bleek ook dit jaar een zeer groot succes. Er
werden in het totaal maar liefst 1345 dozen
wafels en zakjes met paaseieren of studentenhaver
verkocht. Dat is een absoluut record. Een dikke
dankjewel aan alle kopers en verkopers van al dat
lekkers!

OUDERVERENIGING

-

De Wilg Lint

CARNAVAL
D

it jaar werd carnaval anders gevierd dan
normaal. We bouwden in onze klasbubbels
een leuk feestje. Muziek, gekke kostuums
en een natje en een droogje waren de ingrediënten
vo o r e e n co ro nap ro o f ca r navals fe e s t . D e
kleuterschool beet de spits af op woensdag 10
februari, de lagere school was twee dagen later aan
de beurt. Ondanks de vele beperkingen maakten we
er toch een gezellige boel van. Ook de sneeuw gaf
een extra dimensie aan het hele gebeuren.

een vleugje geschiedenis...
Carnaval is een feest van katholieke oorsprong. In het Latijn spreken we van “carne vale”. Dat
betekent “weg met het vlees”. In Nederland wordt het carnavalsfeest altijd geopend op vrijdag en
afgesloten op Aswoensdag. Carnaval werd verkozen tot het meest zotte feest.

de verkleedtop 10 - de meest gekozen carnavalskostuums
1.
2.
3.
4.
5.

Cowboy
Piraat
Soldaat
Dokter (chirurg)
Cheerleader

6.
7.
8.
9.
10.

Boef of politieagent
Indiaan
Superheld
Prinses
Bokser

JAMIE, lynn, ELONA, JODY, CARA EN LORE

Iedereen is verkleed in een raar beest.
Er is ook altijd een groot feest.
Lies is verkleed in een poes.
En op school krijgt iedereen
chocolademousse.
Een stoet is er ook.
En Lore is verkleed in look.
Nu is mijn gedicht gedaan.
Nog een ﬁjn carnaval!
Ik ga nu spelen met de bal.

jamie en lore

hafsa

Carnaval, wat leuk! Je kan je verkleden en lekker feesten. We vierden het carnavalsfeest op
vrijdag 12 februari met de hele school. Normaal doen we dit in de Witte Merel. Carnaval is ons
lievelingsfeest. Je danst en zingt, de hele namiddag lang.

liv en nils

jamie en jody

WOORD
ZOEKER
anna

talenten op school

jAAN

MATTHIS

WOORD
ZOEKER

TOP 10

van de meest gebruikte woorden
Welke woorden gebruiken we eigenlijk het vaakst? Een overzicht vind je hier.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Ja
En
Euh
Een
Ik

Dat
Van
Is
Die
In

TOP 11

van verdwenen woorden
Taal gedraagt zich als een kameleon. Ze past zich aan aan de tijdsgeest en speciﬁeke gebeurtenissen.
Modieuze woorden als “winkelhieren” of “knuﬀelcontact” nemen we dezer dagen regelmatig in de
mond. Andere terminologie raakte in de loop der jaren dan weer in onbruik. Een aantal leden van de
redactie stelde een lijstje samen van woorden die volgens hen opnieuw in het alledaagse taalgebruik
zouden moeten worden opgenomen.

1. Achterkousigheid
(Betekenis: onoprechtheid.)
2. Avondkout
(Betekenis: een informeel,
ontspannend gesprek dat 's avonds
wordt gevoerd.)
3. Bedsermoen
(Betekenis: een lange, vervelende
berisping.)
4. Besjoechelen
(Betekenis: bedotten, foppen,
beetnemen.)
5. Dame du Ton
(Betekenis: een chique, modebewuste
vrouw.)

6. Echtkoets
(Betekenis: het huwelijksbed.)
7. Geldgier
(Betekenis: een hebzuchtige persoon.)
8. Gladbek
(Betekenis: een jongen die nog geen
baard heeft.)
9. Hemelvlam
(Betekenis: een dichterlijk woord om
de zon te beschrijven.)
10. Huisduif
(Betekenis: iemand die altijd thuiszit.)
11. IJlebenen
(Betekenis: haastig en vlug lopen.)

van de meest gebruikte woorden

jamie en jody

De
LENTE!

LENTE!
De

ONDER de
GROND!
De “Wilgosaurus”, een vredelievende dinosaurussensoort
die op doek werd gezet door juf Els.

PROJECT
WEEK
WIST JE?
Waar vinden we sporen van
de “Wilgosaurus”? Laten we
die kant opgaan.

Magma een vloeibaar gesteente is en wanneer het aan het
aardoppervlak komt, bijvoorbeeld door een vulkaanuitbarsting, lava
wordt genoemd.

NORAH

Dit jaar draaiden de jaarlijkse projectweken rond het thema “onder de grond”. Graven, wroeten,
spitten, delven, zeven of omwoelen. Wees maar zeker dat deze termen geregeld aan bod kwamen in de
periode tussen 22 februari en 5 maart. In alle klassen ging iedereen, van klein tot groot, op onderzoek.
Onder de grond valt er natuurlijk veel te ontdekken. Een put graven en verwonderd zijn door wat je vindt.
Het prikkelt de nieuwsgierigheid van menig schattenjager. Dieren die er leven, knollen die er groeien of
fossielen die wachten om gevonden te worden. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn zeer
uiteenlopend. Van de opbouw van de aardkorst tot steenkoolmijnen, van geologie en gesteenten tot
vulkanisme, keuze te over. Zoals blijkt uit de foto's werd een aantal deelthema's uitgewerkt in de klas.
Het hoogtepunt was natuurlijk de zoektocht naar de “Wilgosaurus”, een soort die miljoenen jaren
geleden in de regio Lint leefde. Volgens de informatie uit een mysterieus ﬁlmpje, zouden de overblijfselen
van deze unieke dinosaurus zich op ons schooldomein bevinden. Na een grondige zoektocht stootte elke
klas op een puzzelstuk. Al die stukken samen gaven ons een beeld van hoe de “Wilgosaurus” eruit zag.
“Onder de grond”, een geslaagd project!

ONDER de
GROND!
We kregen bezoek van de papa van Hannelore en Marie
Vinck. Hij bracht zijn graafmachine mee om onze moestuin
om te woelen. Wat een spektakel met al dat technisch
vernuft!

PROJECT
Op onderzoek met de metaaldetector.
Misschien vinden we wel een schat?

Graven maar!

Op pad met de schop.

Laat de plantjes maar
groeien!

ONDER de
GROND!
Wat een schattige woestijnratjes. Wist je dat ze graag
gangen graven?

PROJECT
Archeoloog David Vanhee, die deelnam aan het VTMprogramma Lego Masters in 2020, dompelde de leerlingen
van de lagere school onder in de wondere wereld van de
archeologie. Legoblokjes speelden daarbij een belangrijke rol.

Wormen à volonté.

WIST JE?
Je gemakkelijk een wormenhotel kan maken met een ﬂes. Neem een
plastic ﬂes, snijd de bovenkant eraf en doe er afwisselend zwarte
tuinaarde en wit zand in tot de ﬂes vol is. Doe er nog blaadjes of ander
tuinafval bovenop (dat is het eten voor de wormen). Ga dan op
wormenzoektocht. Stampen op de grond kan helpen, want wormen
reageren op trillingen. Doe de wormen in de ﬂes. Na een tijdje ga je
merken dat de wormen de tuinaarde, het zand en de blaadjes door
elkaar mengen. Zo houden ze de grond gezond en luchtig. Je kan nu
ook de gangetjes zien die ze maken. Extra tips: zet de ﬂes niet in het
zonlicht en houd alles vochtig.

WIST JE?
Dat fossielen versteende resten zijn van dieren of planten. Door
fossielen weten we bijvoorbeeld hoe dinosaurussen eruit zagen.
Dat de ogen van de mol heel klein zijn, waardoor hij amper kan zien.
Zijn spitse snuit is zijn belangrijkste zintuig. Daar “voelt” hij mee.
Dat pindanoten net zoals aardappelen onder de grond groeien.
Dat een gewone regenworm tien harten heeft. (Manissa)

PROJECT

Geen toonmoment op 29 januari dit jaar, wel een digitaal alternatief. Onder het motto “samen is leuker
dan alleen” maakten we een ﬁlmpje voor Gedichtendag. Elke klas probeerde om op een zo origineel
mogelijke manier een gedicht voor te dragen. De verschillende ﬁlmfragmenten werden achteraf
gebundeld tot een mooi geheel. Zin om nog even na te genieten? Bekijk hier het ﬁlmpje:

Samen
Samen zijn, is altijd ﬁjn.
Je hoeft niet alleen te zijn.
Met je vrienden aan het strand.
Of toch in het restaurant.
Lachen is altijd ﬁjn.
Maar soms wil je toch even alleen zijn.

NORAH

PAASQUIZ
jaan

1.

Wanneer is het Pasen?

A)
B)
C)

7 april
11 april
4 april

2.

Hoe is een paasei versierd?

A)
B)
C)

Niet.
Met een patroon.
Met alle mogelijke vormen.

3.

Hoe groot is de paashaas?

A)
B)
C)

Zo groot als een mens.
Zo groot als een reus.
Zo groot als een kabouter.

(Antwoorden: 1C, 2B+C, 3A)

LEUKE LEESBOEKEN

voor leesbeesten en boekenwurmen
Zin om volledig op te gaan in een steengoed boek? Leg dan je
iPad of tablet even aan de kant en ga een keer snuisteren in je
boekenkast. Daar vind je vaak verborgen en vergeten parels.
Toch niets gevonden? Dan kan je nog altijd in de bibliotheek
terecht om je leeshonger te stillen. We helpen je alvast op
weg met enkele titels.

Met de kont tegen de krib (tip van meester Kristof)
Wie heeft het geschreven?
Ed Franck
Waarover gaat het?
Tim is een ondeugende, nieuwsgierige en een tikkeltje koppige jongen met
een klein hartje. Hij heeft veel fantasie en houdt van kattenkwaad. Deze
onbevreesde deugniet beleeft elke dag nieuwe, gekke avonturen.

Geronimo Stilton: Het leger der onzichtbaren (Phantasia XV) (tip van Jarne)
Wie heeft het geschreven?
Geronimo Stilton
Waarover gaat het?
Geronimo Stilton staat voor een grote uitdaging. Fantasia wordt aangevallen
door een onzichtbaar leger. Het enige redmiddel om de aanval te stoppen, is de
Imperium Kroon. Die ligt verborgen op een bijna onbereikbaar eiland. Zou
Geronimo erin slagen om hem te bemachtigen en zo Fantasia te redden?

Dol e Weerwol e (tip van Matthis)
Wie heeft het geschreven?
Paul Van Loon
Waarover gaat het?
Wanneer Dol e wakker wordt op zijn zevende verjaardag blijkt hij
veranderd te zijn in een weerwolf. Dat wil hij helemaal niet! Timmie, zijn
beste vriend, kent zijn geheim. Dol e beleeft als wol e heel wat spannende
avonturen.

LEUKE LEESBOEKEN

voor leesbeesten en boekenwurmen
Dagboek van een muts: Drama voor de camera (tip van Jarne)
Wie heeft het geschreven?
Rachel Renée Russell
Waarover gaat het?
Nikki en haar vriendinnen Zoey en Chloë worden een maand lang gevolgd
door de ﬁlmploeg van een populaire televisieshow. Ze zullen een liedje
opnemen en staan op het punt om echt beroemd te worden. Maar dat gaat
niet zonder slag of stoot. Zeker niet wanneer MacKenzie opduikt en
probeert om roet in het eten te gooien.

Sjakie en de chocoladefabriek (tip van Manissa)
Wie heeft het geschreven?
Roald Dahl
Waarover gaat het?
Sjakie vindt een gouden toegangsticket in een chocoladereep. Dat winnende lot
geeft hem recht op een rondleiding in de chocoladefabriek van meneer Willie
Wonka. Het belooft een spannende trip te worden in de wondere wereld van
snoep en zoetigheden.

Het geheime dagboek van Colette (tip van Manissa)
Wie heeft het geschreven?
Thea Stilton
Waarover gaat het?
Artikels schrijven, interviews afnemen en werken zoals echte journalistes,
dat zien de muizen van het Topford College helemaal zitten. Ze willen zelf
een krant uitgeven. Vanilla besluit zelfs om op roddeljacht te gaan.

LEUKE LEESBOEKEN

voor leesbeesten en boekenwurmen
Superdol e (tip van Matthis)
Wie heeft het geschreven?
Paul Van Loon
Waarover gaat het?
Dol e en Noura krijgen een nieuwe klasgenoot. Zijn naam is Gregor, een
enorm populaire jongen. Algauw heeft hij veel vrienden om zich heen.
Noura en Dol e worden echter uitgesloten omdat ze “anders” zijn.
Gelukkig schiet Superdol e te hulp. En misschien wordt Gregors grote
geheim wel ontrafeld?

Meester Kikker (tip van Manissa)
Wie heeft het geschreven?
Paul Van Loon
Waarover gaat het?
In dit vrolijke en grappige boek verandert meester Frans, als hij veel aan kikkers
denkt, in een kikker. Kwaak! Op een dag gebeurt dat ook in de klas. De kinderen
kunnen hun ogen niet geloven. Hoe wordt meester Frans ooit terug een mens?
En wat met directeur Stork, die af en toe verandert in een gemene, zwarte
ooievaar? Als dat maar goed aﬂoopt.

D O ’S A N D D O N ’ TS
bij het lezen van een boek
To do or not to do, that's the question. Waar kan je op letten tijdens het
lezen van een boek?
We geven je enkele tips:
-

Als je geen boek hebt, ga dan naar de bib. (Jarne)
Leg een boek nooit in de zon, anders verkleurt de voorkant. (Norah)
Eet nooit choco als je een boek leest. (Liv)
Kleur nooit in een boek, tenzij het een kleurboek is. (Manissa)
Zoek een rustig plekje om te lezen, bv. het toilet. (Manissa)
Gebruik nooit een mes met choco als bladwijzer (Manissa)

de kip een
ofh“EI“kele
het ei?
kwestie
Wat was er eerst de kip of het ei?
Over die vraag hebben al velen het hoofd
gebroken. Ga jij akkoord met onderstaande
stellingen of heb je een andere mening.
Hoe dan ook, er is voldoende stof tot
discussie.
Jarne: Het ei was er eerst. Want een kip was
vroeger een dinosaurus en dino's komen uit
eieren.
Norah: De kip. De eerste wezens komen uit
het water. Daarna zijn ze op het land gegaan.
Dan waren er de dinosaurussen en zo'n dino
is een kip geworden.
Liv: Het ei, want een kip was vroeger een dino.
Nils: Het ei, want het ei komt uit een kip en dan wordt het een kip.
Noë en Matthis: Het ei, want de kip legt eerst een ei en een ei kan geen kip leggen.
Mila: De kip. Vroeger is de kip uit bacteriën gegroeid.
Jaan: Het ei, want de kip komt uit een ei.
Hajo: Ik weet het niet.
Manissa: De kip, omdat kippen voor ons geboren zijn.
Anna: Het ei, omdat er vroeger een soort dinosaurus leefde, die een soort kip was. En die legde dan een ei.
Cara, Elona, Lynn, Jamie, Jody en Lore: Een ei, omdat twee verschillende wezens kindjes hebben gemaakt en
toen werd er een ei gelegd.

Een paashaas en een kuiken kruipen door het gras.
Het kuiken zegt: “Ik ben uit een ei gekomen.”
Het vraagt aan de paashaas: “En jij?”
De paashaas antwoordt: “Ik kom uit een paasei.”

jaan

Walking in a...
Wilg-Winter-Wonderland

neeuwpret
sneeuwpret

Walking in a winter wonderland. Dat deden we de week voor de krokusvakantie. Het hele schooldomein
werd bedekt met een laagje sneeuw. Tijd dus voor heel wat winters plezier! De vrieskou kon de pret
gelukkig niet bederven. Er werd gesleed, gelachen en hier en daar was er een heus
sneeuwballengevecht.

jullie hebben de laatste pagina
gevonden... ﬂink zo!
maar hebben jullie ook Charlotte,
het Paaskuiken, gevonden?
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