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VEEL PLEZIER IN DE VAKANTIE! 

 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

 

Deze schoolkrant  is opnieuw samengesteld door leerlingen van 

ons college... Knap werk! 

 

Er staat leesvoer in om terug te blikken op tal van activiteiten 

uit het eerste trimester, een interview, weetjes,... én ze bevat 

ook veel leuke tips om je te amuseren tijdens de kerstvakantie! 

 

Ik wil iedereen alvast een supertoffe vakantie en vooral ook een 

fantastisch 2019 toewensen! 

 

Met hartelijke groet 

 

Rose Vanhese 

directeur basisonderwijs  
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Vol verwachting kijken we  nu uit naar de komst van het 

eerste kindje van juf Laura (5A). Wordt het een jongen 

of een meisje?  

We  wachten vol spanning af en wensen de juf een goede 

bevalling toe. 

De redactie 

Heuglijk nieuws binnen onze school! 

Juf Anke (1B) is op 26 november 2018 de trotse ma-
ma geworden van een zoontje, Henri genaamd. 
Vroeger dan verwacht maar gelukkig gezond en wel. 
Het guitig jongetje woog bij de geboorte 2,600 kg 
en had een lengte van 47,50 cm. Wij willen dan ook, 
langs deze weg ,de gelukkige ouders veel succes 
toewensen met deze kleine spruit.  
                                     Een dikke proficiat! 

                              

Verwacht 

rond  04/01/2019 
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Wat doen je mama en papa voor werk? 
Mijn mama werkt in de gevangenis en mijn papa 
bouwt appartementen. 
 
Wat vind je het leukste aan jezelf? 
Dat ik altijd vrolijk ben. 
 
Wat is je verborgen talent? 
Ik speel piano. 
 
Wat is je lievelingswoord? 
Uh… ik denk Happy. 
 
Wat wil je graag veranderen op onze 
school? 
Meer groen. 
 

 

Reporter : Lore (5A) 

Kennen jullie deze leerling al? 

Interview met een bijzonder meisje, leerlinge van 
onze school en een tof klasgenootje. 

Lize de Roo (5A) 
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 SINT-LIEVENS LEEFT! 

 

Onze reporters gingen op pad en schreven hun belevenissen neer! 
 
Uitstap Gallo-Romeins museum 

 

 

 

Reporter  
Floor (5D) 

 

 

 

Op 12 oktober 2018 ging heel het 
vijfde leerjaar op uitstap naar 
het ‘Gallo-Romeins museum’ in 
Tongeren. 

Hier volgt een verslagje van hoe deze supertoffe en leerrijke dag 
eruit zag: 

‘Na een lange busrit kwamen we uiteindelijk aan bij onze bestem-
ming. Na even gewandeld te hebben door de gezellige straten van 
Tongeren, kwamen we aan bij het museum. Onze klas werd ver-
deeld: 5 leerlingen gingen mee met juf Dominique en de overige 
leerlingen, waaronder ikzelf, begonnen aan de rondleiding met de 
gids van het museum. We moesten erg snel zijn want na onze rond-
leiding was er nog een bezoek gepland aan de tijdelijke tentoon-
stelling over ’Stonehenge’, een wereldberoemde plaats met een 
mysterieuze steencirkel in Engeland. Zowel de rondleiding en de 
tentoonstelling waren best wel boeiend maar het leukste was dat 
we op het einde, in het atelier van het museum, zelf een kleine 
versie mochten maken van Stonehenge. We voelden ons een beetje 
bekende Vlamingen want de pers was ook aanwezig gedurende ons 
bezoek. Keileuk! 

Na deze interessante ervaring was er nog een leuke verrassing, we 
gingen met zijn allen naar de speeltuin, wat hebben wij ons geamu-
seerd! 

Moe maar voldaan keerden we terug naar school.’ 

Op 9 november 2019 vertrokken wij, vol verwachtingen, naar Technopo-
lis te Mechelen. Dit is eigenlijk een grote speeltuin vol met weten-
schappelijke experimenten. Wij hebben er dan ook veel ervaringen 
i.v.m. technologie opgedaan en vooral veel plezier beleefd. Eerst wer-

den we ontvangen in de grote ‘kegel’ waar  een vriendelijke dame uitlegde 
wat er allemaal te beleven viel. Daarna kregen we een soort stick waarmee 
we konden zien welke experimenten we moesten uitvoeren. Dit was toch 
wel een uitdaging want we konden hier punten mee verdienen voor op ons 
rapport. 

Wat we allemaal gedaan hebben ,is teveel om op te noemen dus een greep 
hieruit: het maken van een reuze zeepbel waar je kan instaan, een soort 
bal dat statische elektriciteit opwekt zodat je haar gaat rechtstaan, aller-
lei vraagjes en proefjes i.v.m. het menselijk lichaam, enz. 

Tijdens de middag lunchten we in de kantine en daarna kregen we nog een  
wetenschapsshow waarbij we de uitkomst van experimenten moesten 
voorspellen.  Nog even naar de shop en de tijd om nog enkele activiteiten 
naar keuze te doen want jammer genoeg was de dag weeral snel om. Te-
vreden stapten we met z’n allen de bus in, richting Kasteelpleinstraat. Het 
was echt een leerrijk en leuke uitstap, bedankt leerkrachten! 

Fotograaf  -   reporter 
 Jack (6C)    -   Hannelise 

Uitstap Technopolis 
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SINT-LIEVENS LEEFT! 
 
Sportdag,Stafort 

 

 

 

Op maandag 24 september vertrok het zesde leerjaar om 8u30 met de bus naar 
Stabroek . Het beloofde een sportieve, uitdagende dag te worden. Het was een 
regenachtige dag maar toch gingen we er het beste van maken. Toen we eraan 
kwamen, waren we onder de indruk van het enorme groot historisch domein, we 
hadden er al meteen zin in. Eerst kregen we allemaal een kleurig bandje; dat was 
onze groep per klas. 
Toen we alles hadden weggelegd begon onze groep met klimmen. We kregen een 
uitleg over hoe je zo’n klimgordel moet aandoen zodat we er, veilig, aan konden  
beginnen. 
Het parcours bestond uit verschillende materialen op verschillende hoogtes. Het 
was een avontuurlijke klim boven een gracht met water, rond het fort. Soms  
schoven je voeten wel eens uit maar dat maakte het niet minder leuk. Daarna gin-
gen we naar de Deathride. Maar toen begon het ineens heel hard te regenen. De 
hevige regenval was geen excuus, de instructies van de deathride werden ons uit-
gebreid gegeven. Eerst kreeg je een katrol waaraan je werd vastgemaakt en dan 
was je weg,’ Jaaaah!’. 
Het was toen al een leuk avontuur en het was nog maar middag. 
We gingen eten, binnen stonden gelukkig allemaal toestellen om ons aan te ver-
warmen want we hadden kou door de regen. Dat was heel gezellig en heerlijk 
warm! 
Na het eten begonnen  we aan de speleo. We gingen een grot in en daar was het 
super donker. Wij moesten daar de uitgang vinden. Sommigen hielden elkaar vast 
omdat ze wat bang waren maar toch vond iedereen zijn weg. Dan was het tijd om 
te gaan varen. 
We moesten zelf groepjes kiezen maar eenmaal op het water moesten de boten 
tegen elkaar gaan liggen en moest je per nummer, dat op je bandje stond, gaan 
zitten. 
Er waren opdrachtjes om te doen met een kolossaal grote bal. Toen we uit het 
bootje moesten stappen, viel meester Dirk in het water. Dat was wel even grappig. 
Het was een megaleuke sportdag in  Stafort. Echt een 
unieke ervaring! 

Reporter 
Mia (6B) 
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     SINT-LIEVENS LEEFT! 

3B blikt terug op alle leuke activiteiten van het eerste trimester. Alle kin-
deren schreven leuke verhaaltjes. Een greep uit de mooie tekstjes, kan je 
hier lezen. 

3B   Juf Donna en juf Isabel 

Het is leuk om bij 

juf Donna en juf 

Isabel te zitten. 

Het zijn superlieve 

juffen! 

                 Rahel 

Knutselen = top. We 

maakten een aftelka-

lender en een boot 

voor de Sint. 

                             Mels 
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             KANGOEROE-TIME 
Kangoeroes 3 en 4 

Kangoeroes 5 en 6 

Wist je dat … 

De dwerglantaarnhaai 

amper 20 cm lang is… 

  Korneel , 3D en Nina, 3C 

Wist je dat… 

Computers het bi-

nair stelsel gebrui-

ken, waarin alleen 

enen en nullen voor-

komen… 

 Loïc , 3C en Vicc, 3A 

Wist je dat… 

De vleermuis het enigste 

zoogdier is dat kan vlie-

gen… 

 Marie,4B, Pieter, 4A en  

   Jarne,4A 

Wist je dat … 

Leukemie de meest 

voorkomende kanker is 

bij kinderen… 

     Sten , 5C en Tibo, 5A 

Wist je dat… 

Een donjon een middel-

eeuwse verdedigbare 

woontoren is… 

 Einar,4C, Briek , 3A en  

  Maximus, 3B 

Wist je dat… 

Het Amazonewoud het 

grootste regenwoud is op 

aarde… 

     Michiel, 6A en Vince, 6C 

Wist je dat … 

Een raket een snelheid nodig heeft van 

40 000 km/u. om zich in de ruimte te 

verplaatsen en dat de Apollo 11, 3 da-

gen nodig had om naar de maan te 

vliegen 

(afstand maan –aarde = 384 400 km)… 

                                    Tristan, 6C 

Wist je dat… 

Auschwitz een Poolse stad is 

waar in de concentratiekam-

pen meer dan 1,1 miljoen 

joden werden vergast 

door nazi-Duitsland… 

                      Mia, 6B 

Wist je dat… 

De Menenpoort een herden-

kingsmonument is in Ieper 

waarop 54 896 namen van 

vermiste Britse soldaten 

vermeld staan… 

                      Floor, 5D 
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SPORT OP SCHOOL  

De redactie 

Wat doe je bij de Silirun ? 
We lopen om onze conditie te verbeteren en om ons op de 
jaarlijkse Sint-Andriesrun voor te bereiden. 
 
Wat vind je het leukste bij de Silirun? 
Ik vind het enorm ontspannend om even buiten de schoolmu-
ren te zijn, al lopend een frisse neus halen en even het werk 
achter je te laten. Ook de estafettes die we ondertussen 
doen, vind ik supertof! 

Sport en bewegen op school is belangrijk, vandaar groeide het idee om te 
starten met atletiek, deze buitenschoolse activiteit kreeg de naam ‘Silirun’. 
Dit jaar starten we al met de derde editie. Meester Kris Versweyveld en 
meester Yves (5C) staan dan ook , om de 14 dagen op donderdag, vol onge-
duld te wachten op de sportieve deelnemers. Hier volgt een interview met 
meester Kris: 

Waar in Antwerpen lopen jullie zoal? 
Oh, dit varieert. Soms lopen we naar het stadspark en spelen we daar nog enkele 

spelletjes, een andere keer doen we een heuse city run  of joggen we langs 
de Scheldekaaien. 

Hoe lang wordt er gelopen? 
Wij starten om 11:45 u. en zijn terug rond 12:45 u., daarna eten 
wij nog snel onze boterhammen op en zijn onze batterijen opgela-
den voor de namiddag. 

Hebben jullie een doel voor ogen? 
Toch wel, in de eerste plaats willen wij een gezonde 
geest  in een gezond lichaam creëren en op de twee-
de plaats willen wij onze deelnemers klaarstomen om 
deel te nemen aan de St.-Andriesrun, begin juni.  
> http://sintandriesrun.be/  
Meneer P. Struyf, ouder van onze school, is de organi-
sator van dit evenement. Wij wachten vol spanning de 
datum voor 2019 af (zondag 2 juni?). Ook sportieve 
leerkrachten onder ons lopen vaak mee. 
  
Kan er nog ingeschreven worden voor Silirun? 
Natuurlijk, bij het begin van een nieuw trimester 
moet men zich steeds inschrijven dus… DOEN! 
 
Hopelijk zullen er nog veel deelnemers   
               zich inschrijven voor dit  
                 fantastisch initiatief.  
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HELM OP FLUO TOP! 

De redactie 

                                  Wat? 

 Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee alle 

Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij 

op een leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. Door 

fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen 

de leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor leuke belonin-

gen en prijzen. In schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen met 

hun kaart opnieuw gratis naar ZOO Serpentarium in Blankenber-

ge en naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael. Verder vallen 

er ook een aantal klasuitstappen te winnen. 

 
 
 

FLUO-PERIODE op school:  

05/11/2018-28/02/2019 

De fluo-meter geeft weer in hoe-

verre we met alle leerlingen van 

de school er in slagen om ons 

zichtbaar te maken in het ver-

keer. 

Tijdens 4 fluo-momenten wordt 

er een telling gedaan en krijgt 

iedere klas een opdracht. Welke 

klas brengt deze tot een goed 

einde? 

 

                      SUCCES! 
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                     KERSTMARKT 2018 

Meester Kris Versweyveld 
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KERSTTIPS! 

De redactie 

Bezoek de kerstmarkt in Antwerpen, ideaal om alvast wat kerstsfeer te 
proeven. Het is een van de grootste kerstmarkten van België.  
Voor de kids is er een ijsbaan aangelegd. Schaatsen kunt u zelf meebrengen 
of ter plaatse huren.  
  
Wanneer ?  Van zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari 2019 
verwelkomt Antwerpen je in een magisch winterwonderland.  

 

Winterwonderkasteel in Gent Wil je echt eens iets cools doen tijdens 
de kerstvakantie? Trek dan eens een dagje naar het Gentse Gravenkas-
teel waar je tussen de donkere wenteltrappen van de dikke kasteelmu-
ren de magie ontdekt van warmte en gezelligheid in de meest duistere 
tijd van het jaar. Extra leuk vinden wij het Verhalenfestival tussen Kerst 
en Nieuwjaar waar er elke namiddag verhalen worden verteld en het 
Spekfestival, een gezellig theaterfestival voor kinderen. Familiale gezel-
ligheid alom tijdens deze donkere dagen, nietwaar? 
https://gravensteen.stad.gent   
Wanneer? Van 15/12/2018 -  06/01/2018 
 

Leuke knutselideetjes voor tijdens de kerstvakantie kunnen jullie vinden 
op: 

 https://www.knutselidee.nl/kerst/kerstmis.htm 

 http://kids.flevoland.to/knutselen 

 https://www.knutselidee.nl/thema/kerstmis.htm 

 ... 

Leestips: 

 Pesten: Stop!(6 t/m 9 j.), V. Puts: dit boek is voor iedereen 
die pesten niet cool vindt 

 De lege schommel (vanaf 12 j.), B. Elias: het verhaal van  
      Azmi, een vluchtelingenkind 

 23 dingen om te doen voor je 11½ bent (9 t/m 12 j.), 
       M. Warre en A. Dolinda: 23 projecten worden stapsgewijs  
       uitgelegd, vb. het maken van een coole vlieger 

 ... 
 

https://gravensteen.stad.gent/
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LACHEN, GIEREN, BRULLEN! 

 

Lachen is gezond dus af en toe een mopje doet deugd. Enkele ‘grappige’ 

leerlingen  lieten zich volledig gaan. Dus: ‘Lachen maar’! 

 

Er staan drie koeien in de wei, zegt er eentje: "Woef, Woef!" Vraagt de an-
der verbaasd : "Wat doe jij nu?" Zegt de eerste koe: "Ik studeer vreemde 
talen!"  
                                                                                 Meester Johan 

 

Een politieagent houdt een fietser tegen: “Meneer, uw bel is kapot, uw 
remmen werken niet en uw licht is stuk! Dat zal u 50 euro kosten.” 
“Akkoord,” zegt de fietser, “maar dan moet hij morgen wel klaar zijn.” 
 
                                                                                        Floor, 5D 

De dag na zijn verjaardag, vraagt Jantje: “Mama, mag ik 
morgen om 5 uur opstaan? “Oei, zo vroeg?”, vraagt ma-
ma, ‘Waarom?” “Dan is papa nog niet op en kan ik eens 
alleen met mijn nieuwe trein spelen,” zegt Jantje. 
 
                                                               Floor, 5D 
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De meester vraagt: “Wat is het meervoud 

van baby?” 

Jantje antwoordt: “Een tweeling, meester.” 

                                                     Meester Johan 

Bieke heeft 2 tanden laten trekken door 

de tandarts. “Maar er was er toch maar 

één rot?” zegt haar moeder. 

“Ja, dat weet ik  ook wel, maar de tand-

arts kon niet teruggeven van 50 euro. 

                                          Floor, 5D 

Jantje  zegt tegen zijn papa: “Later wil ik rijk worden. Ik ga een 
villa kopen zonder badkamer.” “Waarom?” vraagt papa. 
“Ik wil stikkend rijk worden!” 
                                                       Cealan, 5D 
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Spelletjes! 

De redactie 

Oplossing: 

1/ Sudoku 

 

 

 

 

 

 

Sudoku: ‘Kan jij de vakjes invullen?’ 
(Meer sudoku-plezier: http://www.puzzelsvoorkinderen.nl/
sudoku/) 
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De redactie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Oplossing: ‘Een kinderhand is gauw gevuld’ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oplossing: ‘De appel valt niet ver van de boom’ 

Rebussen : ‘Vind jij het juiste spreekwoord?’ 
(Weet jij ook de betekenis van deze spreekwoorden?) 
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De redactie 

Nog meer spelletjes! 

Kruiswoordpuzzel: ‘Rekenen en het getal juist schrijven. 
Wat een uitdaging!’ 



 

19 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

De redactie 

  
 

 

 
 

 

 

Rekenen en kleuren, doen! 
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Mante, 5C 

Woordzoeker 

              

          

        

        

      

      

                    

                    

                      

                        

                          

                            

                          

                          

                        

                          

                          

                              

                                

                                    

KLOK— PIEK— STER — GROENHULST —SNEEUW — GLITTER —KAARS — 

KLOKJES — MATETAK — SLINGER — DENNENTAK— KERSTBOOM — 

KERSTKRIB — KERSTPIEK 
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De redactie 

Doolhof : ‘Breng jij de muis bij het stukje kaas?’ 



 

22 

De redactie 

Puzzel je mee? 



 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak jij de tekening af? 

 
 

Juf Ilse, zorgjuf 
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3A  Vicc en Briek 

3B  Maximus, Senna en Lena 

     Idris, Borys en Sophie 

      Rahel, Stella en Phill 

      Mels 

 3C  Loïc en Nina 

 3D  Korneel 

 4A  Jarne en Pieter 

 4B  Marie 

 4C  Einar 

 

 

 

 5A  Tibo, Lore en Lize 

 5C  Sten en Mante 

 5D Floor, Cealan 

 6A   Michiel 

 6B  Mia 

 6C Hannelise, Jack Vince en         
Tristan  

COLOFON  
Met dank aan 
 

directie: Rose Vanhese 

zorgcoördinator: Olivier Sadicaris 

zorgleerkracht: Sandra Van 

Mieghem 

 

leerkrachten lagere school  

Volgende leerlingen werkten mee aan deze schoolkrant: 

    Fijne  

  Kerstvakantie! 

Volgende leerkrachten werkten ook mee: 

Meester Kris Versweyveld                                   Juf Ilse 

Meester Johan                                                       Juf Donna en juf Isabel  

                                                                                  Juf Anke 

 


