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op 1 december is de Sint in de klas geweest!!!

O, kom maar eens 
kijken ....,

K2J & K2M
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Zo maakten we bootjes van schoenen, 

maakten we een reuzeboot in de klas 

die we versierden, leerden we een liedje 

over de stoomboot en nog véél meer. Ons 

harde werk werd vanmorgen beloond 

met wat lekkers in onze bootschoen. Wat 

waren we blij!

Enkele dagen geleden kregen wij een 

brief van de Sint. Hij had onze hulp 

nodig om alle cadeautjes vanuit Spanje 

tot hier te krijgen. Zijn boot was namelijk 

te klein om alle pakjes te vervoeren. 

We besloten hem een handje te helpen. 

K3c & K3b
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WIST JE DAT Alexander Garatyan uit het klasje 
van juf Daphne een broertje heeft gekregen: 
David! We weer veel peutertjes mochten 
verwelkomen in de klas van juf Geert!  Er ook 4 
nieuwe kleutertjes in de eerste kleuterklasjes bij 
kwamen!  Juf Femke, juf Patricia en juf Daphne 
zeer blij zijn met hun komst: Welkom allemaal!!!

Hoi iedereen!

Ook op ons wijkschooltje beleefden de 
peutertjes en de allerkleinste kleutertjes van 
onze school de herfst:

Er werden allerlei knutselwerkjes gemaakt: 
eikeltjes stempelen, herfstbomen schilderen, 
bosdiertjes van klein naar groot plakken, 
kaboutermutsjes knutselen…

Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk 
“de wereld buiten verkennen”.

Dit deden we tijdens een gezellige 
herfstwandeling tussen de herfstbomen, het 
mos, de kriebeldiertjes, de vallende blaadjes 
en de paddenstoelen.

We mochten zelfs alle leuke herfstspulletjes 
die we buiten vonden, meenemen naar de 
klas, om in onze ontdekbak nog verder te 
verkennen!

Als afsluiter van ons thema, maakten we 
met al onze kindjes verse pompoensoep!  
Boordenvol lekkere vitamientjes dus!  
Genieten maar.

 ijkschooltje
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De grote kinderen 
hebben heel goed 
geholpen maar ook 
enkele mama’s heb-
ben hun steentje 
bijgedragen. 

Heel veel pizza’s 
om op te eten, voor 
elk wat wils!

1e & 1j

WIST JE DAT De kinderen van het eerste leerjaar 
hun nieuwjaarsbrief al zelf schrijven? De Sint en zijn 
pieten op 1  december 2015 al op bezoek zijn geweest 
in de klas met enkele lekkere snoepjes? En ook op 4 
december, want dan hebben de kleuters en de leerlingen 
tot en met het derde leerjaar een optreden gegeven voor 
de Sint en zijn pieten. De kinderen van het eerste en het 
zesde leerjaar alweer een leuke kookactiviteit hebben 
gepland, feest in de wereld? De kinderen van het eerste 
en tweede leerjaar naar Kronkeldiedoe, een groot 
bewegingslandschap, zijn geweest? De kinderen van het 
eerste leerjaar meermaals in de krant zijn verschenen?

PIZZA’S MAKEN De kindjes van juf Elke 
en juf Jessie werkten sa-
men met de oudste kinde-
ren van de school van juf 
Carine.

We hebben leren samenwer-
ken in kleine groepjes.
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2m 

> Hier hebben we heel veel geleerd zoals dansen, knutselen, 
dramatiseren en musiceren rond het thema ‘Kleur’. 

> Enkele leuke activiteiten zijn de sterrengroet, musiceren 
met speelgoed, voordragen van een gedicht, zingen, verven, 
kunstenaars leren kennen... .

> Ook papa en mama mochten een kijkje komen nemen 
tijdens het toonmoment op 1 december 2015.

PROJECT ‘KLEUR’ 
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3c & 3t

Het 3de leerjaar was naar 

de sporthal in Neeroeteren.

En we hebben alles met de 

bal gedaan. We vonden alles 

leuk: voetbal, vollybal, 

basketbal. We vonden het 

leuk om met een bal tegen 

een blok te gooien. Het was 

echt super leuk!  

Geschreven door Aisha, 
Martyna en Soraya 

Gisteren waren we samen met het 1e, 2e en 
3e lj in de muziekacademie. Er was een groot 
toonmoment voor de ouders en familie. In 
het totaal zijn we 4 keer daar geweest. We 
voelden ons heel zenuwachtig toen we het 
podium moesten opgaan. We hebben het 
liedje van de schildersezel gezongen en de 

maangroet gedanst. We moesten ook eigen 
kleuren verzinnen vb smurfenblauw. We 
hebben ook en ezel geschilderd, maar niet 
gewoon, we moesten een spatel gebruiken. 
Ik vond het superleuk.

Nabil, 3T

Verslag 
project”

Kleur” van 
de kunst-
academie
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Wraps: kip of zalm
Ze kosten €2, dus heel goedkoop. Er zit in de wraps: sla, tomaten, kip of 
zalm. Ze zijn klein, maar je krijgt er wel 2. En je kan ze elke dag kopen 
behalve op woensdag.

2 weken geleden kwamen ze bij op ons school terecht. Sindsdien eten, de 
meeste kinderen wraps met kip en op dinsdag meestal frieten. Sommige 
kinderen willen geen frieten meer eten maar wraps omdat ze het zo 
lekker vinden!. De hele school vindt ze trouwens heel lekker!

Cynthia en Irene , 4W

De leukste activiteit van de voorbije 
maanden was zeker het bouwen van 
vulkanen.  Ik had er gewoon lol in en 
het was superleuk!
Sabrina, 4A 4a & 4w
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Woensdag 2 december. Om tien uur 

werden  de klassen van juf Riet en 

juf Lidy  in de bibliotheek verwacht 

om het ‘Europaspel’ te spelen. Met 

dit spel wil men de kinderen uit het 

vijfde leerjaar op een speelse manier 

laten kennismaken met de Europese 

Unie. De kinderen kregen een aantal 

opdrachten waarbij ze de antwoorden 

konden opzoeken in een boekenkoffer. 

Die antwoorden moesten ze in een 

kruiswoordraadsel invullen en als 

alles correct was, kon men verticaal 

een woord lezen waarmee we konden 

meedoen aan een wedstrijd. Er werd 

ijverig gelezen en gezocht en het 

woord, wat ik niet mag verklappen  

5l & 5r

ontdek 
europa

natuurlijk, werd snel gefaxt naar Europ 

Direct van de provincie Limburg. Of we 

bij de winnaars zijn? Wel, dat weten 

we pas op het einde van het schooljaar, 

maar we zijn wel op een hele toffe 

manier heel veel dingen te weten 

gekomen!



kinderkrant -  december 2015 9

RAP: PARIJS

Twee weken geleden kregen de leerlingen 

van het 6de leerjaar de opdracht een rap 

te maken over de aanslagen in Parijs. De 

leerlingen gingen enthousiast aan de slag 

met hun het samenstellen van ”hun” rap: 

sommigen op een beat, anderen niet. In de 

raps uitten de leerlingen hun gevoel over 

het zinloos geweld. De beste raps staan 

op de facebook pagina van GO De Sprong. 

Tot slot krijgen jullie mijn rap te zien. 

Wat er gebeurd is in Parijs,

Op 13 november dat is niet wijs.

Er kwamen mannen die schoten in het rond,

Er zijn 250 mensen gewond.

IS had het allemaal gepland,

Hé wat is hier aan de hand.

Ik vind het echt niet fijn,

Waarom doet IS zoveel mensen pijn.

Hier zijn gewoon geen woorden voor,

Maar het leven gaat gewoon door.

Ik begrijp die terroristen niet,

Waarom doen zij zoveel mensen verdriet.

Niemand zal het ooit vergeten,

Een zwarte plek in ons verleden.

Ook al duurt deze rap niet lang,

Ik geef je één goede raad wees niet bang.

Fien Smets  

KNUTSELDAG OP DE ZORGHOEVE                

Vandaag zijn we naar de Zorghoeve Sint-Jansberg 
geweest waar we van alles mochten gaan knutselen rond 
het thema ‘ Kerst ‘

Te voet van school naar de zorghoeve wat niet zo heel ver 
is om te stappen, daar aangekomen mochten we eerst 
naar de konijnen en paarden gaan kijken, super tof !!

Daarna gingen we binnen in een verwarmde serre waar 
de jongeren met Anja van alles klaar gezet hadden om een 
kerstkrans , kerstkaarsen en vogelvoederpotjes te maken.

In groepjes mochten we aan tafels gaan zitten om te 
verven, koorden vlechten, servetten knippen, kaarsen 
afwerken en dit alles gaan we op woensdag 16 december 
verkopen op de markt van Maaseik !! Kom dus zeker een 
kijkje nemen en koop onze fijne zelfgemaakte dingetjes !!

Daphne Stephani

6contdek 
europa
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hoofdredactie: ferree heijmans, 6c

Snijd 500 g pompoen in kleine blokjes. Verhit 3 el olijfolie 

in een pan met een dikke bodem en fruit 1 gesnipperde 

ui goudbruin. Roer de inhoud van 1 blikje tomatenpuree  

(70 g) en 1 el suiker erdoor en bak het 1 minuut mee.  

Schep de pompoenblokjes door het uimengsel.  Bak ze 

al omscheppend 3 - 4 minuten en breng alles op smaak 

met peper en zout. Laat de pompoenblokjes met de 

deksel op de pan nog 8 - 10 minuten op laag vuur zachtjes 

stoven. Kook intussen 300 g spaghetti gaar volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Serveer de pasta met de 

pompoensaus. Strooi er 100 g feta in stukjes en 15 g platte 

peterselie, fijngesneden, overheen. 

PASTA MET POMPOEN  

TIP
neem 50 g hazelnoten 

en rooster ze in een 
droge koekenpan. laat 

ze even afkoelen, hak ze 
fijn en strooi ze over de 

pasta. hmmmmm!

voor 4 personen

lekker & 
  gezond 

alle kinderen van 
go! bs de sprong & het wijkschooltje

wensen jullie

 


