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tweede leerjaar   
naar de bibliotheek

Gevaar geweken 
in de bieb

De mensen die regelmatig een be-
zoekje brengen aan de Lommelse 
bibliotheek konden al ontdekken  
dat ook dit jaar weer een jeugd-
boekenweek georganiseerd werd.  
Tijdens dat veertiendaagse kinder-
boekenfestival konden de kinderen 
een afspraakje maken. En deze 
uitnodiging was de kinderen van 
het tweede leerjaar niet ontgaan. 
Daar aangekomen werden de kin-
deren helemaal ondergedompeld in 
een opdrachten- en avonturenspel 
rond het thema ‘gevaar’.  Want 
de medewerkers van de bieb had-
den een brief van het ministerie 
ontvangen dat er gevaar was. En 
zolang dat er gevaar zou zijn, mocht 
de bieb niet open.  Alle hulp was 
dus welkom!  Met hun rode helm 
op begonnen de kinderen vlijtig 
allerlei opdrachten op te lossen.  
Na veel overleg, denkwerk, doe-
opdrachten… week het gevaar.  De 
bieb was gered!  Met een gerust hart 
kunnen we dus weer naar de bieb.

JUF ELLY

klas van juf barbara en juf lotte naar de weteringshoeve

Ijsjes smullen met mama’s

DEN HEUVEL TREKT ER WEER OP UIT

 De weken voor Moederdag en 
Vaderdag werd er in de klas van 
juf Barbara en juf Lotte heel veel 
verteld en geleerd over de mama’s en 
de papa’s. De kleuters mochten ook 
vertellen wat ze het allerliefste deden 
met hun mama en hun papa. Samen 
met mama iets leuks doen stond met 
stip bovenaan alsook samen klussen 
en spelen met papa.
Met dit in het achterhoofd werd er 
een uitstapje naar de Weteringshoeve, 
samen met de mama’s en de kleuters, 
georganiseerd. En natuurlijk werden 
de papa’s ook uitgenodigd in de klas 
om samen te spelen en te knutselen 
met hun kapoentjes.
Zowel de kleuters als de mama’s 
en papa’s hebben hier enorm van 
genoten.
 JUF BARBARA EN JUF LOTTE

vijfde leerjaar   
naar de film

kauwboy
Het vijfde en 

het zesde zijn sa-
men met de fiets 
naar de film ge-
weest. De film 
heette ‘Kauwboy’.  
Het ging over een 
jongetje die een kauw had gevon-
den. Die was uit het nest gevallen.

Alleen vindt zijn vader dat dieren 
en planten buiten horen. Jojo is ver-
liefd op een meisje, genaamd Jente. 
Samen met Jente zorgt hij voor de 
kauw. Na een tijdje komt zijn vader 
er achter. Toen heeft hij de vogel 
vrijgelaten. Jojo is naar het vogeltje 
gaan zoeken en hij heeft hem daarna 
teruggevonden, maar hij ging niet 
meer naar huis. Na een zoektocht 
met zijn papa is hij uiteindelijk toch 
terug naar huis gegaan.

Jojo zei dat zijn moeder op tour-
nee was, maar eigenlijk was zij al 
dood. De dag van haar verjaardag 
gaf Jojo een feestje en zag zijn papa 
de vogel opnieuw en liet hij hem 
wéér vrij. Jojo was heel boos op zijn 
vader. Jojo ging overal zoeken. Hij 
vond hem weer en hij was zo blij dat 
hij niet aan het opletten was. De 
kauw vloog tegen zijn fietswiel en 
was dood. Jojo was er kapot van. Uit-
eindelijk hebben Jojo, zijn papa en 
Jente de kauw begraven.                    

LANDER (5A) EN SENNA (5B)

kleuters van juf agnes en stagiaire line naar keiheuvel

in een vliegtuig mogen zittten

Samen met stagiaire Line Willaert werkten we in 
de klas rond het thema ‘Ik word piloot’ en gingen we 
op exploratietocht naar de vliegtuigen kijken op de 
Keiheuvel. Er werd door een meneer uitleg gegeven 
en we kregen ook allerlei opdrachten die we moesten 
uitvoeren.  We mochten zelfs in een vliegtuigje gaan 
zitten!  We hebben er heel erg van genoten!

 JUF AGNES


