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verhalen uit het vierde

de oude klok
Ik stond op 1 april op. Het was mijn 

verjaardag. Ik ging naar beneden en 
at met mijn gezin boterhammen.

Ze zongen verjaardagsliedjes en ze 
zeiden ook dat we naar een dinomu-
seum gingen.

We deden onze kleren aan en gin-
gen meteen in de auto om te vertrek-
ken.

Na één uur waren we er. We gin-
gen naar binnen. We zagen heel veel 
skeletten. Plots wou ik weten hoe laat 
het was. Ik keek op een heel oude 
klok. Maar opeens werd ik door de 
klok 135 miljoen jaar terug in de tijd 
gereisd. Ik zag heel veel dinosaurus-
sen: tiranosaurus, rex, stekosaurus-
sen,… maar ik zag een dino in een 
Porsche en een misvormde kalkoen. 
Heel rare dingen… En een aap die 
zei:OPSTAAN! “Is mijn mama die 
aap?” Nee, het was een droom …

EINDE!
Toon (4A)

Bier

Ik was aan de zee met mijn hele 
familie. Mijn broer Glenn, Nick en ik 
zaten aan de zee en we gingen naar 
een terras. We hadden iets besteld.

Die man kwam terug en hij liet de 
plato  vallen en al het bier kwam over 
mij heen en een deel in mijn mond.

Niet Leuk!
BriTT (4A)

hond redt man
Alex was rustig met zijn hond 

Timon aan het fietsen, maar plots 
werkte Alex zijn rem niet meer en 
viel in het kanaal.

Niemand was er om hem te hel-
pen. Maar Timon sprong in het wa-
ter en haalde hem eruit. Toen kwam 
er een man voorbij gelopen en zag 
de hond.

De man hielp meteen.  Eerst hielp 
hij de man en belde daarna de hulp-
diensten. 

Toen de hulpdienst ter plaatse 
kwam, was het net op tijd. ze konden 
de man nog redden. Hij vroeg: “Wie 
heeft mij gered?”  Uw hond meneer! 
Mijn hond? Ik wist dat hij een goede 
hond was , maar zo’n goede hond dat 
had ik niet gedacht. Hij ging naar de 
burgemeester en zei: “Mijn hond is 
de beste hond ter wereld en zo werd 
mijn hond een SUPERhond! “ Hij had 
verteld hoe de hond hem had gered 
en zo werd hij nog lang lang lang be-
wonderd. 

Jorn (4A)

carnaval

Wie is 
wie?

We vierden carnaval in de 
klas. We mochten kiezen in 
wat we wilden geschminkt 
worden : zie hier het resultaat !

We vonden het superleuk!

 Kleuters van Juf Agnes

Op de vrijdagmiddag vóór de car-
navalvakantie was er traditiege-
trouw weer de kinderstoet. Onze 
kleuters gaven weer het beste van 
zichzelf en trokken prachtig uitge-
dost in stoet naar de Slinkerstraat. 
Daar was het carnaval ook al in vol-
le hevigheid losgebarsten. De speel-
plaats werd bevolkt door indianen, 
cowboys en cowgirls, maar ook hek-
sen en allerlei ander vreemde creatu-
ren. Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
en andere belangstellende konden 
dankzij de vrijwilligers van onze ou-
derraad voor een klein prijsje een tas-
je koffie of warme choco drinken en 
voor de liefhebbers was er ook een je-
neverke (of twee) voorzien. Alle kin-
deren kregen van de ouderraad een 
brikje chocomelk aangeboden. Ook 
waren er dankzij de bak- en kookkun-
sten van een aantal ouders  wafels, 
cake en andere lekkernijen a volontè. 
Om voor een beetje extra ambiance 
te zorgen was er door de ouderraad 
voor een toffe DJ met vette (carna-
vals-) beats en een coole lichtshow 
gezorgd. We hopen dat iedereen er 
van genoten heeft.
� De ouDerrAAD

carnavalscrea in de lagere school  

op een knotsgekke vrijdag...

Alle kinderen van het 1ste tot het 
6de leerjaar maakten pret bij het 
knutselen van schudbussen en be-
wegen op en werken met muziek.  
Dit alles mooi verkleed in het thema 
van carnaval. 


