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editie 

7/10/2022 De stratenloop was een groot succes! 

Proficiat aan alle deelnemers. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Hoe lang ben jij al afgestudeerd? 

Ik heb 2 jaar op een ander school lesgegeven. 

Dit is mijn derde jaar als leerkracht.  

Wanneer ben je jarig?  

Op 5 mei ben ik jarig.  

Hoeveel kinderen heb je?  

Ik heb geen kindjes. 

Op hoeveel plaatsen heb je gewerkt?  

Op 2 plaatsen, nu werk ik hier, de vorige 2 

jaren heb ik in Stabroek gewerkt. 

 

Welke leeftijd vind jij het leukst?  

Dat is een moeilijke vraag want elke 

leeftijd heeft wel zijn charme. Ik denk dat 

toch dat ik voor het 3e leerjaar kies.  

Vind je het leuk op deze school?  

Ik vind het zeer leuk, absoluut! 

Wat vind jij het belangrijkste in je leven?  

Vrije tijd, tijd om te gaan sporten. Tijd om 

met je familie en vrienden door te brengen.  

Wie zou je graag geïnterviewd zien in het volgende 

krantje?  

Meester Tom misschien, hij heeft geen 

eigen klas. Dan kan je misschien andere 

vragen stellen ;-).  

 

 

Juf Yasmine! 

Interviewers: Thomas en Nour 6B 

 

Juf Shania! 

Interviewers: Linore en Ibrahim 6A 

Leerkrachten  in de 

kijker! 

Hoe bent u erop gekomen om juf te worden?  

Ik vond het altijd heel leuk om met kinderen 

te werken, ze op een leuke manier iets aan te 

leren. Ik heb zelf heel lang in de 

jeugdbeweging gezeten.  

Wat zijn uw hobby’s?  

Ik ga heel graag wandelen en fietsen. 

Is er nog een speciaal doel dat u in uw leven wil bereiken?  

Ik zou al heel blij zijn als ik gewoon ‘oud’ kan 

worden, de rest zie ik wel.  

Welk leerjaar zou u het liefste doen?  

Ik heb eigenlijk geen voorkeur, ik vind alle 

leeftijden even leuk.  

 

Wat doet u nu juist op school?  

Ik sta vooral in het 2e leerjaar, daar help 

ik veel. Op dinsdag neem ik de klas over 

van juf Julie. 

Waarvoor heeft u gestudeerd?  

Ik heb gestudeerd voor leerkracht lager 

onderwijs en ik het middelbaar heb ik 

‘ondernemen en informatica’ gedaan.  

Is er nog iets dat u ons wil meegeven?  

Ik ben 21 jaar, net afgestudeerd, alles is 

nieuw voor mij maar ik vind het wel heel 

leuk!  

Wie zou je graag geïnterviewd zien in het volgende 

krantje?  

Eventueel iemand met meer ervaring, juf 

Karin?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leerkrachten  in de 

kijker! 

Ben je blij dat je op deze school kan lesgeven? 

Zeker! Het is de school waar ik zelf op heb 
gezeten. Dus dat is wel leuk. 

Ben je een mama? 

Ja, ik heb 2 kinderen. 

Ben je getrouwd? 

Ja. 

Hoe oud ben je? 

Ik ben 31 jaar. 

Vanwaar ben je afkomstig? 

Ik ben volledig Belg. 

 

Waar woon je? 

Hier in Ekeren. 

In welke klas geef je het liefst les? 

Dat is heel moeilijk te beantwoorden. Ik 

kom in enorm veel klassen zoals in het 

derde, vierde en vijfde leerjaar. Elke klas 

heeft wel iets super leuk! 

Welke juf of meester mogen de andere journalisten in het 

volgende krantje interviewen van jou? 

Misschien is het wel interessant om 

meester Hans te interviewen.  

 

 

Juf Tamara! 

Interviewers: Jwan en Manar 

Werkt u in uw eerste schooljaar als juf?  

Nee, vorig schooljaar was mijn eerste jaar in 

een andere school. 

Heb je al in een andere school lesgegeven en hoe heet die 

school?  

Ik heb lesgegeven in ‘De Kleurenboom’ in 

Ekeren en in ‘De optimist’ in 

Merskem/Luchtbal. 

in welk leerjaar wil jij graag lesgeven?  

Ik geef het liefst les bij de kleutertjes. Maar 

het eerste leerjaar heeft toch ook mijn hart 

gestolen.   

Welk leerjaar wil je geen les geven?  

Dat is een moeilijke vraag. Ik heb eigenlijk 

geen voorkeur.  

Welke juf vind jij het aardigst?  

Ik vind eigenlijk alle juffen en meersters 

hier aardig. We zijn nog maar net 

begonnen maar heb tot hiertoe nog geen 

ruzies gehad. (lacht) 

Welke job heb je nog al gedaan?  

Toen ik nog op school zat en studeerde 

werkte ik in de Decathlon. 

Wou jij juf worden toen je klein was?  

Ja, dat was mijn grote droom! 

Wie zou je graag geïnterviewd zien in het volgende 

krantje?  

Misschien juf Anne? Dat zou wel eens leuk 

zijn om daar vanalles over te weten te 

komen!   

Juf Liesbeth! 

Interviewers: Havin en Adam 



------ 
 

Uitstap naar Suske en Wiske museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierde leerjaar 

HET WAS MAANDAG 26 SEPTEMBER. WIJ 

ZIJN NAAR HET SUSKE EN WISKE 

MUSEUM GEWEEST. WE HEBBEN GROEPEN 

GEMAAKT MET MATJES. DAN HADDEN WE 

EEN FILMPJE GEKEKEN VAN WILLY 

VANDERSTEEN. MIJN GROEPJE GING 

EERST NAAR DE BAR. DAN ALS DE 

TELEFOON RINKELT, MOEST JE DE 

PIJLTJES VOLGEN. WE WAREN EEN PAAR 

KAMERS VERDER. DAAR KONDEN WE 

TIJDREIZEN. WE HADDEN HET WILDE 

WESTEN GEKOZEN. DAN HADDEN WE 

ONZE PERSONAGES GEMAAKT.  

VEEL GROETJES VAN CHARLOTTE ☺ 

 

Op maandag 26 

september vertrekken 4B 

en 4A met de auto naar het 

Suske en Wiske museum.  

Wij verdelen ons in 8 

groepen, elke groep heeft 

een kleur.  We moeten de 

telefoon in dezelfde kleur 

zoeken. En daarna moeten 

we opdrachten maken en 

ook leuke spelletjes 

spelen. De leukste spel is 

tijdreizen. 

Abdurafi 

 

Op een maandag 26 september 

2022 ging klas 4A en 4B naar het 

Suske en Wiske museum. 

Toen ze binnen waren zagen ze 

een filmpje van Willy 

Vandersteen die hulp nodig 

had. 

De klassen moesten opdrachten 

doen zoals: nieuws lezen, 

tijdreizen en strips maken. Ik 

vond het leuk alleen waren de 

filmpjes echt lang. 

Zakaria 

 

Op maandag 26 september zijn 

we naar Suske en Wiske 

museum geweest. We hebben 

eerst een filmpje gekeken van 

Willy Vandersteen. En dan 

hebben we spelletjes gespeeld 

zoals ‘Wie is het?’ en nieuws 

lezen. Dan gingen we onze 

eigen strippersonages maken. 

Toen gingen we terug een 

filmpje kijken van Willy 

Vandersteen en dan zijn we 

terug gegaan naar school. 

Mariane 

 

Op maandag 26/9 waren 
wij naar het Suske en 
Wiske museum gegaan. 

Eerst hadden we een film 
gekeken over Willy 
Vandersteen. Toen 
hadden de juffrouwen 
groepjes gemaakt. Ik was 
in een groep met Nora, 

Deborah, Ella en Odia. We 
hadden van alles gedaan 
zoals dansen, het nieuws 
lezen, tijd reizen en nog 
wat. Ik vond het super 
leuk. 
 

FLORENCE 
 

Het Suske en Wiske 
museum was leuk! 
We hebben 
verschillende 
spelletjes gespeeld.  
Zo mochten we 
tekstballonnen 
scannen, ons eigen 
stripfiguurtje maken 
en wie is het? spelen. 
Ook was er een bar 
waar je een eigen 
verhaal kon maken. 
Er waren heel veel 
spelletjes. 
Wel spijtig dat het 
regende.Ik vond het 
een leuke dag! 

Raphaël 

 

 

Op maandag 26/09/’22 zijn 

wij naar Suske en Wiske 

museum gegaan. Eerst 

gingen we dansen dan 

daarna gingen we in de 

teletijdmachine. Verder 

gingen we het nieuws 

presenteren. Na al die 

opdrachten gingen we mee 

met een juf en dan mochten 

we ons eigen stripfiguurtje 

maken. Dan hebben we 

gegeten. Er was een 

koelkast vol met drankjes 

bijvoorbeeld: cola en fanta. 

Ik heb fristi gekozen. Het 

was een super leuke dag 

geweest . 

Noor 

 



 

 

Ardennenklassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6de leerjaar 

 

We waren aangekomen in de 

Ardennen. 

Iedereen speelde heel leuk. 

Het slapen was geweldig. 

We gingen op uitstap naar de hoge 

Venen. 

Het uitzicht was prachtig. 

 Het eten was lekker. 

We waren ook naar het dierenpark 

gegaan en de dieren waren super 

cool, groot en eng. 

In de grotten was het super fris. 

We zaten op een bootje super 

leuk!!! 

Er waren ook vleermuizen. 

In de mijnen moesten we in een lift 

en 

Het was super fris en donker. 

We kregen heel veel goede uitleg. 

Spa is super leuk. 

We kregen een opdracht en een 

flesje Spa het smaakt super lekker. 

Yanisha 

 



 

 

 

 Tracee 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6de leerjaar 

Taceè was superleuk.  

 

We zijn veel dingen te weten gekomen.  

De kunst was zeer leerrijk  

 Je kon uit vier dingen kiezen:  

*Ytong blokken verven  

*Tafels versieren  

*Klei  

Jammer genoeg kon ik niet   

alle dingen doen.   

Maar de meeste dingen  

heb ik gedaan.  

Ik heb een soort van katten  

kunstwerk gemaakt:  

 Ik heb ook een tafel gemaakt.  

Van het thema Natuur.  

Het was erg mooi.  

En ik heb met klei  

een kunstwerk gemaakt.  

Iedereen heeft ervan genoten!  

~ Safae Mouad 6A 

 

Het was super leuk, wij mochten ytonen, kleien, 
schilderen en kijken hoe de smid ijzer aan het 
smeden was. Het was een leuke ervaring. De mensen 

waren heel lief en hielpen wanneer het nodig was. 

We mochten veel zelfstandig werken. We kregen ook 
een drankje.  ~Adam 6 B  

 

Het was heel leuk, we 
konden kleien, schilderen 
enzo. Ik deed alleen maar 
kleien. Daarna mocht ik 
direct naar huis want had 
dit gevraagd aan de 
directeur.  ~Leroy 6B  

 

  

In de Tracé was het leuk, we 

mochten kleien en ook met 

steen werken. Op houten 
tafels kleefden we kranten. 

Ook nog schilderen. Het was 

heel leuk.  ~Igor 6B  
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Piratenproject 



 

 

 

 

 

Spinnen….  

  

Enkele weken geleden vonden we een spin in onze klas en in de voortuin.   

Dat vonden we zo leuk, maar ook een beetje spannend, dat we nog meer spinnen naar onze klas 

brachten.  

We gingen spinnen knutselen, schilderen, van de zandbak maakten we een spinnenweb en nog veel 

meer.  

We leerden ook een versje over een spin… 

Spinnetje, spinnetje spin 

Kriebelt aan je kin 

Kriebelt aan je rug 

En hup, weer terug. 

Langs je been tot aan je grote teen. 

En met een zuchtje wind 

Vliegt hij naar een ander kind… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kleuters  

Meester Bert en juf Jennifer 



 

 

 

Pre-flight spacebuzz 

 

Waar in ons sterrenstelsel staat onze planeet? 

Wat zie je vanuit de ruimte? 

Hoe maak en lanceer je je eigen raket? 

We staan op het punt een heel bijzondere reis naar de ruimte te maken met de Spacebuzz en 

bereiden ons voor... 

Meer weten? Kijk eens op de blog van 5a en 5b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e leerjaar 



Bezoek aan de spacebuzz en de 

tentoonstelling 
Astronauten zien vanuit de ruimte hoe bijzonder mooi, maar óók hoe kwetsbaar onze aarde is. 

Aan boord van de SpaceBuzz maakten we een levensechte reis naar de ruimte. Een reis die 

onze kijk op onze prachtige planeet veranderde. 

Meer weten? Bekijk de blog van 5a en 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


	Het was maandag 26 september. Wij zijn naar het Suske en Wiske museum geweest. We hebben groepen gemaakt met matjes. Dan hadden we een filmpje gekeken van Willy Vandersteen. Mijn groepje ging eerst naar de bar. Dan als de telefoon rinkelt, moest je de...
	Veel groetjes van Charlotte (

