
We kregen de vraag van de bibliotheek om met het zesde leerjaar 
een gedichtje te maken voor de week van de poezië. Het thema was 
oorlog en vrede. Ze kwamen een boek brengen waar al allemaal 
gedichtjes in stonden van andere kinderen van het zesde leerjaar 
in Lommel. Wij moesten dit aanvullen: een kettinggedicht. Op 31 
januari werden de gedichtjes in de bibliotheek voorgelezen en voor 
onze school werd Danique Peeters afgevaardigd om het gedichtje 
voor te lezen. 

Hier zit ik dan alleen niet meer goed te been .
Ik ben getroffen in mijn zij .Mijn leven flitst aan mij voorbij .
Donkere dagen slijten traag ,in mijn hoofd steeds dezelfde vraag :
hoelang moeten wij nog lijden ? Alleen vrede kan ons bevrijden.

Kimberly

6
Schoollied “Om er voor elkaar te zijn”

Eerste WICO-crea
Brief aan een soldaat

Lange dagen, lange weken, maanden gaan voorbij
Een tijd van wachten met je makkers, zij aan zij
En dan plots landen de kogels voor je in het zand
Vechten voor Vlaanderen! Vechten voor Vaderland!

Ik zit hier op jou te wachten en voel me een klein slim, sterk soldaatje
Je zo lang moeten missen dat doet pijn
Hopelijk is alles snel achter de rug
En zie ik je gezond en wel weer terug

Een traan rolt over mijn wang
Ik ben thuis en ik ben heel bang
Ik ben met angst aan het schrijven
En hoop dat je in leven zal blijven

Heel de tijd zit je daar, hoe erg het ook is
Ik wil je nog iets zeggen, omdat ik je hard mis
We denken aan jou in deze harde tijden
Hopelijk moet je niet lang meer lijden

Liefste lage landen lees dit gauw
Weet dat ik heel veel van jullie hou
Oh, lag ik maar in mijn lekker warme bed
Want ik ben bang dat ik het hier niet lang meer red

Vele vrienden van de lage landen ben ik al kwijt
Voor mij begint nu pas de eenzame strijd
Voor mijn dagen zijn geteld
Sterf ik nog liever met eer op het slagveld

Hallo dappere soldaat, wanneer komt er aan deze helse oorlog een eind?
Want onze hoop op een goede afloop wordt steeds meer verkleind
Hebben jullie daar op het oorlogsfront nog veel moed,
Want hier bij ons in je vaderland gaat het iets minder goed

Kanonnen knallen al knetterend op het slagveld voorbij
Ik sta er alleen voor, bijna niemand aan mijn zij
Ik kijk er al naar uit om naar huis terug te gaan
Nog even sterk zijn, want vroeg of laat zal ik levend voor de deur staan

Hier zit ik dan alleen
Niet meer goed te been
Ik ben getroffen in mijn zij
Mijn leven flitst aan mij voorbij

Donkere dagen slijten traag
In mijn hoofd steeds dezelfde vraag
Hoelang moeten wij nog lijden?
Alleen vrede kan ons bevrijden

Oorlogen en pijnlijke gevechten 
Soldaten vechten voor hun rechten
Oh oorlog, ga snel voorbij
Zet vrede aan je zij

Niemand vindt het fijn
Iedereen heeft wel ergens pijn
Het lange lijden stopt maar niet
Er is te veel verdriet

Na vele bange bibberende uren, dagen, maanden zelfs jaren wachten
Kom je eindelijk mijn pijn verzachten
Je staat plots hier voor mijn deur
Ik ruik en zie je in geur en kleur

Ik omhels je met veel blijdschap
Ik voel onmiddellijk onze vertrouwde vriendschap
We zien in de verre velden de klaprozen weer bloeien
Ook onze liefde kan weer groeien

Al die wapens om me heen
Een dolk, een geweer, een granaat
Het is een blok aan mijn been
Deze oorlog, vol met haat

Liever zou ik bij jullie thuis zijn
En met jullie spelen
Maar ik zit in een land vol verdriet en pijn
Met orders en bevelen

( gemaakt door de leerlingen van basisschool Lommel West en Werkplaatsen, 
De Schommel, De Speling, Den Heuvel, Stapsgewijs en MPIGO Zonneweelde )

Op 4 april ging in de namiddag 
onze eerste Wico-crea van start.

De creadagen zijn de kinderen van 
onze school gewoon, maar dat de ac-
tiviteiten van de workshops door stu-
denten van Wico werden gegeven, 
was nieuw.

De leerlingen verdeelden zich in 
groepen en kregen de kans om zich in 
te schrijven voor verschillende work-
shops. Muziek, dans, voetbalinitia-
tie, bosspel, drama, vriendschaps-

bandjes maken  en koken waren po-
pulaire activiteiten.

De studenten van Wico hebben 
hun beste beentje voorgezet die na-
middag. Hiervoor onze hartelijke 
dank. Het is zeker een samenwer-
king die voor ons voor herhaling 
vatbaar is.

Ook de ouderraad willen wij zeker 
bedanken. Zij zorgden voor de work-
shops Djembé en levende standbeel-
den.

De kinderen beleefden ook in deze 
workshops mooie momenten.

Als laatste waren er ook enkele 
leerlingen van onze school die zich 
ontpopten als echte kunstenaars.

Monique De Rae, een plaatselijke 
kunstenares bekeek met de kinde-
ren “ kunst”. Daarna mochten ze als 
echte schilders zelf aan de slag. De 
resultaten waren prachtig.

Ook aan Monique en haar man Leo 
een warm dankjewel. De DireCTie

Dit liedje heb ik geschreven voor 
onze school omdat de kinderen in 
deze school moeten weten dat als 
je er voor elkaar bent, dat anderen 
ook lief voor je zijn. 

De bel gaat
De kinderen gaan naar de rij
Niemand die praat
Als de tweede bel gaat
De school begint
Iedereen gaat naar het lokaal

Leren, leren, leren, dat doen we al-
lemaal!

Niets is er zo fijn
Om er altijd voor elkaar te zijn
Om elkaar te helpen
Dus help elkaar
Das wonderbaar!

De bel gaat
De kinderen gaan naar huis
Iedereen die praat

Over zoveel leuke dingen
De school is gedaan
Iedereen gaat naar huis
Spelen, spelen, spelen, dat doen we 

allemaal!

Niets is er zo fijn 
Om er altijd voor elkaar te zijn
Om elkaar te helpen
Dus help elkaar
Das wonderbaar!
(2x)  DieDe (6b)


