
Lego-techniek is sjiek

Bestaan sprookjes toch echt?
Na veel geleerd en gewerkt te hebben rond sprookjes wil-

den de kinderen van het eerste leerjaar ook wel eens een keer 
echte sprookjesfiguren worden! 

En zo gebeurde het ook.  Na wat verkleedwerk liep  de speel-
plaats  plots vol met draken, prinsen en prinsessen, piraten en 
nog veel meer, alsof ze recht uit het sprookjesboek kwamen. 
Allemaal kregen ze toen de kans om zich te tonen in een toneel-
tje. De Warande  kreeg meteen iets magisch over zich heen, 
alsof we in de echte sprookjeswereld terecht waren gekomen. 
Het ene na het andere sprookje kwam voorbij. 

Wat hebben de kinderen hier van genoten! Eventjes leek  
het wel dat  sprookjes werkelijk  bestaan…

Op een vrijdagnamiddag gingen we een ballon 
opblazen, dan een touwtje aan vast maken, daar-
na met kranten en behangerslijm vastlijmen. Na 
twee dagen wachten trokken we de ballon eruit. 

Dan gingen we het varkentje schilderen, na een 
paar dagen wachten voor alles droog was, moch-
ten we de details aanbrengen, zoals oogjes, mond, 
neus… Dan ons schilderwerk een paar dagen la-

ten drogen, dan kregen we het varkentje mee naar 
huis. Het was een leuke activiteit!!!

ILKE V. (VIERDE LEERJAAR)

LEERLINGEN TONEN KLASSE(N)

LEERLINGEN VAN HET EERSTE LEERJAAR AAN DE SLAG
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Boeren en boerinnen met lentekriebels

Wie voelt het niet allemaal kriebelen bij het eerste lente-
zonnetje? De boeren en boerinnen van het eerste leerjaar 
in elk geval wel! 

Op het einde van een heerlijke lenteweek was het tijd om 
het erf aan de Warande eens goed onderhanden te nemen. 

Onder het geronk van de pedaaltractoren stak elke 
boer(in) de handen uit de mouwen om alles weer proper te 
maken voor de lente. Harken, vegen, massa’s bladeren rapen, 
geen enkel detail ontsnapte aan het oog van onze groenwer-
kers. Wat een superleuke boerennamiddag!!

 DE LEERLINGEN VAN HET EERSTE

Op 10 februari ging het vierde leer-
jaar met lego-techniek werken. Juf Ellen 
uit het derde leerjaar kwam aan Wies 
uitleggen hoe het werkte! Daarna legde 
meester Wies het uit aan de kinderen. 
We moesten eerst een onderwerp kiezen 
op de computer. Toen konden we begin-
nen! We deden alles per twee, maar het 
vliegtuig werkte niet tot juf Ellen er aan-
kwam! De meeste voorwerpen die we 
maakten, werkten, maar als je één ding 
fout deed, mislukte het, dus alles moest 
juist gebouwd worden. Er mocht geen 
enkel blokje misgeplaatst worden. Het 
was dus een zeer fijne, leuke en leerrijke 
namiddag!!!

WIES, EVA D. EN EVA P.

Meester Fred gaf de leer-
lingen van het zesde leer-
jaar een lesje calligrafie.

Het is een moeilijk woord, 
maar een heel mooi letter-
type  en meester Fred kwam 
het ons uitleggen. Na een 
korte theorieles, volgde de 
praktijk. Ik had het niet snel 
onder de knie, maar ande-
re leerlingen waren er snel 
mee weg.

Het komt uit het Grieks 
en de betekenis is: mooi 
schrijven. Wil je er iets meer 
over weten ?

Vraag meer info aan 
meester Fred.

 DANIQUE (6A)

Dolfje Weerwolfje 
in het derde
Naar aanleiding van het verhaaltje 
van ‘Dolfje Weerwolfje’, waarin ie-
mand verandert in iemand anders, 
kropen de leerlingen van het derde 
leerjaar zelf ook in hun pen. Hierbij 
enkele verhaaltjes:

Dagmar ging in bad, want hij had 
in de modder gespeeld. Hij gleed on-
der het schuim. Toen hij terug boven 
kwam, voelde hij dat zijn lichaam 
uit elkaar werd getrokken en kreeg 
hij tot zijn verbazing vleugels! Hij 
stond verschrikt recht. In de spiegel 
zag hij dat zijn oren puntig werden. 
Zijn voeten kregen schoenen en er 
zat en amulet met een toverring om 
zijn hals. Hij werd een … elf!

KOBE (3B) 

Ik werd acht jaar en ik ging wan-
delen. Opeens pakte iemand mij 
en hij trok me ergens naar binnen. 
Hij draaide me rond en toen stond 
ik weer op de stoep. Daarna ging ik 
weer naar huis en zat ik in mijn haar 
te prullen. Wat voelde ik toen? Er 
stond een kroon op mijn hoofd en 
floep, daar kreeg ik een toverstaf en 
vleugels. Ik was erg verbaasd! Ten-
slotte kreeg ik een prachtig jurkje en 
laarzen. Ik was een feeënprinses.

BRITT (3B)

Op een dag werd Loesje acht jaar. 
Voor haar verjaardag gingen ze naar 
het bos. Daar verdwaalde ze. Iemand 
gaf haar iets. “Oh,  wat… is… dat, 
vleugels?” zei ze. “Wat… is dat nu 
weer boven m’n hoofd? En wat ge-
beurt er met m’n stem? Ik ben hele-
maal aan het veranderen. Ik kreeg 
zelfs hakken. Dat kreeg ik van mam 
en pap toch pas op m’n tiende ? Ik 
ben een elfje!!!” ROMY (3B)

Op de nacht dat ik negen jaar 
werd, kwam er een elfje. Ja echt, een 
elfje! Ze liet wat stof op mij vallen 
en dat kriebelde heel hard. Het was 
een toverstof. Ik  voelde iets raars op 
mijn rug. Het werd groter en groter. 
Ik kreeg: vleugels, een kroon, een 
staf en hakschoentjes. Het was su-
per raar! Ik was een elfje. 

 LUKA (3B)

Meester Fred leert ons mooi schrijven

Een (spaar)varken met een lange snuit


