
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaskrant 

van 3de leerjaar A 

schooljaar 2022-2023 

          



Op reis met piloot Gijs 

 

Na elke vakantie maken we kennis met 

piloot Gijs en Miet. 

We gaan met VBS Zulte naar de 

turnzaal om een nieuw avontuur te 

beleven. Ze leren ons hoe we met elkaar 

moeten omgaan. En dan proberen we om 

een vijf-sterrenschool te worden. 
(Joëlle en Ritaj) 

 

Mini-reusjes  
We hebben in de klas mini-reusjes 

gemaakt. Het was leuk. Het was 

firtelstoet en kermis in Zulte. 

In oktober maakten we mini-reusjes. 

Omdat het kermis en firtelstoet was. 

Het was heel leuk. 
(Tibo en Arthur) 

 

 

Theaterkoffer 
In het derde leerjaar A leerden ze 

over de theaterkoffer. 

Dat is een klein theater in de klas. In de 

taalles vertelde de juf dat ze met een 

theater gingen werken in de klas. 

Iedereen was heel nieuwsgierig naar het 

kleine theater. 
(Marcel en Luca) 

 
 

Het toneel ‘Dummies’

 

In oktober 2022 gingen het 3de en 4de 

leerjaar naar de Schakel in Waregem 

naar toneel ‘Dummies’ kijken. 

Ze waren heel erg dom. Het was erg 

grappig. Ze waren zo dom dat ze niet 

wisten wat ze met een stoel moesten 

doen. 

Maar we hadden wel een bus nodig. Ten 

slotte gingen we terug naar school. 
(Amélie en David) 



Naar het bos 
We leerden over de herfst en gingen 

naar het bos met 3LB. 

We gingen op leerwandeling naar het 

bos. Samen met 3LB deden we 

opdrachten. Het bos lag achter het 

kasteel. We gingen daar naartoe ergens 

in oktober 2022. Iedereen keerde te 

voet terug naar school. 
(Milan en Bran) 

 

Sinterklaasfeest 

 
Sinterklaas en Piet kwamen kijken 

naar het optreden van de kinderen. 

Sinterklaas kwam met de auto naar 

school. Toen kwam er een Piet met de 

quad en toen hoorden we een geluid uit 

de speeltuin. Toen gingen we kijken en 

er zat een Piet in de boom. We moesten 

hem helpen. Toen mochten de laatste 

kinderen nog optreden voor Sinterklaas. 
(Renée en Lisa) 

Kerstival

 
In december was er Kerstival op onze 

school.  

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar gingen dansen in de turnzaal op 

17 december. De muziek was van de 

jaren 1950 voor onze klas. We moesten 

5 keer optreden voor de grootouders en 

voor onze ouders. Het was leuk. 
(Laure en Kensyfleur) 

Storm op muziek 
Zulte, Vrije Basisschool 20/01/2023 
We mochten boom en boot spelen en 

dan mochten we schilderen op muziek. 

We mochten boom en boot spelen op 

muziek en dan mochten we op muziek 

schilderen. Eerst de achtergrond en dan 

de bliksem, boten, bomen, huizen en 

tornado’s. Tenslotte hangen de werkjes 

te schitteren in onze klas. 
(Maurits en Roxanne) 


