
In de klas heb 
ik een spreek-
beurt gegeven 
over wolven, 
en ik denk  dat 
jullie ook wel 
willen bijleren 
over dit thema. 
Daarom heb ik 
voor jullie een 
paar interes-
sante weetjes:

1. De lengte van de wolf kan wel tot 1,5 me-
ter worden, met staart 2m.Vrouwtjes zijn tien 
procent kleiner .

2. Gewicht: de mannetjes wegen 20 tot 80kg, 
vrouwtjes wegen 18 tot 50 kg.

3. De dieren hebben een heel sterk kijkver-
mogen. Ze kunnen vanaf 300 meter iets sig-
naleren. Ze hebben dan ook betere ogen dan 
de mens.

4. Wolven hebben een zachte vacht met grof 
dekhaar, dat kan hen beschermen tegen maar 
liefst - 40 graden. 

5. De kaak van de wolf telt wel 42 tanden (12 
snijtanden, 4 hoektanden, 16 voorkiezen en 
10 scheurkiezen en gewone kiezen) .

Dit waren de weetjes. Ik hoop dat jullie iets 
hebben bijgeleerd.  GIEL (6B)

Levend standbeeld

Billy Presley en het conflict
Op een dag riep mama naar bo-

ven: “Wakker worden!” Billy lag 
boven te slapen. Hij had een goed 
humeur. Een nieuw schooljaar. Hij 
vond het zijn leukste jaar, omdat hij 
nu de oudste van de school was. Hij 
was enthousiast toen hij de ontbijt-
tafel bekeek. Poffertjes, croissants…
”Waaw”, dacht hij. Hij bedankte zijn 
mama en vroeg waar papa was. “Is hij 
al gaan werken?”, vroeg Billy. “Billy 
Presley !”, riep mama luid. “Het is al 
acht uur en jij staat hier nog naar het 
eten te kwijlen in plaats van het op 
te eten.

Joepie, de eerste schooldag van 
2013-2014. Volgend jaar naar het 
middelbaar. Elke dag lezen, schrij-
ven, enzoverder. Tuut! De bus. 
Daaag ! “Tot straks”, riep zijn mama 
hem na. 

Hij stapte in de bus en zag al zijn 
vrienden op één na, die hij nog niet 
kende. Wie was dat?, dacht Billy. 
Rocky kwam luidruchtig vanuit het 
achterste deel van de bus. Hij was te-
gen Billy aan het spotten dat hij geen 
vriend van die vreemde mocht zijn. 
Billy trok er zich niets van aan en 
vroeg naar de naam van de vreem-

de jongen. “Hallo, ik zie dat je nieuw 
bent. Wat is je naam?”, vroeg Billy. 

“Mijn naam is Randy Forman. Mijn 
vader is afkomstig van Liverpool.”

“Echt?”, vroeg Billy jaloers. 
Opeens komen ze aan op school. 

Ze verschoten wel hard. Alles was ge-
verfd en er was een nieuw volleynet. 
“Kijk daar”, zei Billy, “een voetbal-
plein”. “Cool”, zei Sandy verlegen. 
Sandy is altijd verlegen. En Evy was 
natuurlijk bezig met sms’en naar 
haar oudere vriendinnen in het mid-
delbaar. 

Randy hoorde na enkele weken al 

bij de groep. Hij werd elke dag een 
beetje populairder. 
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De vijfde week gingen ze op 

schoolreis. Toen was er een con-
flict. Wie mocht er langs Sandy zit-
ten? Billy, Rocky of Randy? Rocky 
was heel ruw en besloot om een wed-
strijd 007 te doen. Wie won, mocht 
langs Sandy zitten? Maar Billy zag 
het niet zitten en hield zich er bui-
ten. Randy en Rocky vochten 007 en 
uiteindelijk won Randy met 3-1. Hij 
mocht dus langs Sandy op de bus. 

Maar Rocky duwde hem weg uit de 
stoel. Billy kwam ertussen en zei dat 
hun ruzie niet leuk was. Hij zei dat ze 
beter vrienden waren in plaats van 
ruzie te maken. Randy en Rocky wa-
ren zijn vrienden en hij wou met nie-
mand ruzie. Rocky wist opeens dat 
het niet goed was wat hij had gedaan. 

Toen besloten ze om af te wisse-
len en Sandy was daarmee akkoord. 
Het conflict was opgelost en ieder-
een voelde zich goed. De schoolreis 
was toch nog héél leuk geworden.

REMI STESSENS

5

Weetjes over wolven

Ik ga jullie wat vertellen over levend stand-
beeld. Het woord zegt het zelf: een levend 
standbeeld. Je leert veel andere standbeel-
den kennen: volwassen, maar ook kinderen 
net zo als ik en mijn zus. Hoe kom je er bij om 
levend standbeeld te gaan doen?

Daar is niet echt een reden voor, mijn zus 
doet het en het eerste jaar dat mijn zus had 
mee gedaan, dacht ik: dat lijkt mij ook wel leuk, 
dus nam ik deel aan een workshop. Eerst dach-
ten mijn ouders dat ik dat echt niet kon, maar 
blijkbaar wel dus.

 Dit was ik mijn eerste jaar. Wat er in 2014-
2015 gaat gebeuren: kom maar kijken naar 
Beeldig Lommel. DANIQUE (6A)

LEERLINGEN VAN HET VIJFDE LEERJAAR HOUDEN EUROPESE MARKT

Spanje, Portugal, Frankrijk, 
Italië, Groot-Brittannië en Zwe-
den, dat waren de zes landen die 

dit jaar gekozen werden door het 
vijfde leerjaar voor de Europese 
markt. Deze markt ging door op 

vrijdag 20 januari 2014.De Euro-
pese markt was een succes, er wa-
ren veel bezoekers en iedereen 

heeft er duidelijk van genoten. 

RICO (5A)

Reis doorheen Europa

Rico, Chayenne, Demi en Bram stelden 
Spanje voor. Ze hadden prachtig geknutseld 
en Bram speelde op zijn gitaar.

Senna, Wout, Mike en Arwen hadden het 
over Frankrijk. In hun kraampje zagen we de 
Eiffeltoren, stokbrood en zo veel meer.

Myrthe, Lander, Tijs en Luka brachten Ita-
lië naar Lommel, met heerlijke nagerechten 
zoals tiramisu, panna cotta.

Raf, Reno, Rhune, Lisa en Teun hadden het dan weer over Zweden, ook daar konden we 
eten proeven, namelijk Zweedse balletjes.

Jeroen, Sven, Daan, Alyssa en Iliana stelden 
Portugal voor. Zij knutselden een brug en een 
vulkaan.

Remy, Kaine, Ilse en Lien hadden het 
over Groot-Brittannië, daar proefden we 
van thee met koekjes.


