Volwassenen bekogeld

Meer blessures !?

Dante

Devran

Deze week zaterdag was Soirée française. De
helpende leerlingen van klas 5 en 6 deden de
servettendans; Le lac du Connemara. Op
trouwfeesten doet men dit ook. Je danst en
zwaait dan met jouw servet.
Daarna maakten de leerlingen confetti van de
servetten. Ze bekogelden toen enkele
volwassenen; Joost, Wim, Johan en Els.
Die avond danste iedereen. De verslaggever
van dienst zag hoe zijn mama en papa
dansten. Hij schaamde zich diep. Voor de rest
was het een Soirée magnifique.

We hadden tot nu toe alleen op woensdag
voetbal tijdens de speeltijd. Dat was zo
gevraagd in het begin van het schooljaar
omdat er toen veel gehandbald werd. Nu willen
we liever meer voetbal. We vroegen aan de
begeleiders om meer te mogen voetballen.
Dinsdag op het teamoverleg werd beslist dat er
vanaf nu op dinsdag en vrijdag gevoetbald
mag worden. Iedere voetballer op school was
blij.

Mauro doet het weer
(een liveverslag van Finn)

Kinderarbeid in het Frans!
Bo
Zaterdag was het Soirée française. We hadden
elk minimaal 2 shiften. 1 shift was 1 uur.
Ik had om 20u en om 21u een shift. Dus
eigenlijk werkte ik van 20u tot 22u.
We spraken Frans. Dat was bijna mijn dood. Ik
heb het net overleefd!

Dinsdag 16 november
09:30
Joost komt binnen en zegt: “Iedereen aan je
bank. We beginnen met les!”
“Neeeee! zegt iedereen.
Joost staat al klaar aan het bord.
09:34
Joost zegt: “Ik wil nu beginnen!” Iedereen zit
klaar aan zijn bank, behalve Stien en Flavie.
“Waar zijn Stien en Flavie?” brult Joost

woedend! “Daar komen ze al,” aarzelt Zeynep.
“Ja, sorry!” mompelt Flavie, “ik was gevallen.”
Stien en Flavie gaan aan hun bank zitten.
09:44
De les begint. Sander zit een beetje te
babbelen met Warre. Pierre zit kunstwerkjes te
maken met alles wat hij vindt. Kiki zit met haar
haar in Yemens gezicht te gooien. Yemen lacht
daarmee. Maar, oh nee, dat hoort Joost. Joost
is nu echt boos. Yemen moet helemaal
vooraan zitten in de klas.
09:48
Mauro slaapt. Dat ziet Suza. Ze fluistert het
tegen Bo. Bo murmelt het tegen Sander... en
Sander dan weer tegen Warre. Warre is van
plan Mauro wakker te maken met de hulp van
Auguste. Auguste steekt zijn potlood in
Mauro’s oor. Mauro zegt: “Waar zijn de aapjes
in een roze bikini?” Dan schrikt hij en roept
mega luid: “Ik zit in de klas???”
10:01
“Luister nog 9 minuten. Dan is het speeltijd!”
“Yessss!” roept iedereen. Behalve Dante! Die
zegt: “Neeeee! Ik wil geen school. Dat is het
enige wat ik wil!” Iedereen lacht, zelfs Joost.
Die zegt dan: “Vervroegde speeltijd, allemaal
naar buiten!” Iedereen is blij, behalve Dante...

VERSCHEURD DOOR TIJGERS!!??
Zakia, de juf die Islam geeft, is ziek. Dus
Devran, Cihan, Per-Olov en Zeynep keken
naar een film; Two brothers. Het ging over
twee tijgers die broers zijn. De mama- en
papatijger werden vermoord door jagers. Een
van de broers wordt naar het circus gestuurd.
De andere wordt mishandeld in een
privédierentuin. Ze zien elkaar weer terug in
een soort battle-arena. De film is met echte
tijgers gemaakt. Ze hebben meer dan 30
tijgers gebruikt om de
film te draaien. Ze
hadden tijgers nodig
van iedere leeftijd. In
sommige scènes
gebruikten ze poppen,
anders gingen de
tijgers misschien een
kind verscheuren. Dat
hebben niet zo graag.
Zeynep

Nieuwe planeet
Aaliyah

Leraar mishandelt kinderen
Leraar Joost V. werd opgepakt door de politie.
Hij is verdacht van mishandeling van
minderjarigen. Hij gaf ze oefeningen op
procenten. Alsof dit nog niet genoeg was, was
hij daarbij zeer agressief. De kinderen werden
aan de haren getrokken en op de grond
gegooid. De verwondingen zijn niet te vatten.
Slechts 20 procent van de kinderen is
ongedeerd en de andere liggen in het
ziekenhuis. Daarvan liggen zelfs 25 % op
intensieve zorgen.
De man wordt beschuldigd voor mishandeling
en voor oefeningen op procenten!
De minister van onderwijs Ben Weyts getuigde
“Geef nooit oefeningen op procenten
aan kinderen!”
Flavie

😁

Gisteren stortte er een asteroïde neer op de
school!
Hij was super klein.
We zaten ons in de klas dood te vervelen.
Opeens zagen we een vuurflits in de lucht.
Joost riep: “Bukken!” Hij kwam bijna in onze
klas terecht maar botste op de grond. Toen we
het zagen, was het maar een klein petieterig
steentje. Het paste net in mijn hand. De
leerlingen van klas 6 en Joost zijn dan naar
een laboratorium gegaan. Daar zochten ze het
op. Uit dit onderzoek blijkt dat het van een
andere planeet komt. Het was niet zomaar een
steen. Het was een ei van een of ander wezen.
Het blijkt ook dat het is gekrompen! Ze
vermoeden dat het van een andere planeet
komt.

We lieten het dan drogen. Daarna mochten we
een dier kiezen voor op de enveloppe. Eerst
tekenden we die met potlood en dan met pen.
Het is een echt kunstwerk!
Dit is gestoord!
Sander

Misschien mogen wij er ooit naar toe. Het is
daar vast mooier dan we ooit kunnen
bedenken. Waarschijnlijk zijn er andere
wezens en ook andere planten. Het zal er
prachtig zijn! De zuurstof en de atmosfeer zijn
er hopelijk hetzelfde als hier. Dan kunnen we
er op vakantie gaan.

Sander uit klas 6 heeft een eigen Youtube
kanaal: Sanderero
Hij maakt op dit kanaal video's met gekke
stunts, salto’s en andere freerunning tricks.
Hij springt overal op, onder en over. Hij haalt
werkelijk halsbrekende toeren uit. Het is zeker
het bekijken waard. Andere leerlingen zeggen:
“Dit is gestoord!” Ze bedoelen dat het
ongelooflijk goed is!

Dom hoofd
Kynthia
Kynthia, uit klas 6, gaf donderdag een
boekenkring. Het was heel dom van haar dat
ze haar boek vergat! De boekenkring was leuk.
Iedereen kende de boeken. Het ging over “De
waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen!

Goud?
Wout heeft een wedstrijd gelopen. Heel zijn
familie kwam supporteren. Er was reuze veel
volk komen opdagen .
‘t Was echt vies lastig lopen in het bos en zo.
Lopen, lopen, en nog eens lopen, zonder
adem, hijgend, puffend,... en op het einde nog
een laatste sprint …

Kunst, kunst en nog eens kunst
Yemen
Ik ga elke woensdag naar de kunstacademie in
Izegem. Het noemt Artiz. Het is van 15:15 tot
17:00. Het is een groot gebouw. Ik zit helemaal
vanboven. Onze eerste opdracht was een
oude enveloppe maken. Eerst kozen we een
soort van enveloppe en dan tekenden we de
postzegel. Daarna schilderden we met bister.

Wout haalde de finish! Toen kreeg hij een strip
van de rode ridder en ook een taartje.
Hij haalde geen goud! “Ik was heel blij met mijn
taartje en mijn strip!” zei Wout, “goud bewaar ik
voor de volgende keer!”
Wout

Oorlog in de Koorddanser
tekst: Lieze
slachtoffer van de maand: Maud
Dinsdag, in de opvang, was er ruzie.
Niet zomaar een ruzie, maar een oorlog:
jongens vs meisjes ! Er waren ook slachtoffers.
De meisjes werden gevangen en gedwongen
iets te vertellen. De jongens hadden de
schatkaart van de meisjes. Een ramp!
We konden niet naar het oorlogsgebied voor
beelden van het gevecht. Dit was voor
journalisten te gevaarlijk! We konden wel een
slachtoffer interviewen. Maud getuigde: “Ik
werd getroffen door een klap tegen mijn
gezicht, maar het valt al bij al wel mee.”
De pers moet nog steeds het oorlogsgebied
vermijden.

Word rijk!
Met deze tip kun je rijk worden. Koop een
gitaar of een ander instrument. Speel er veel
op. Ga naar privélessen! Volg deze lessen
voor een jaar of 3. Maak een band! Geef
optredens! Maak liedjes! Maak CD’s! Verkoop
ze voor veel geld! Geniet van je leven!
Lliano

Lees speling!
In de klas kregen we spelling. Ik vind dat echt
niet leuk. Dus maakte ik in de plaats een dutje.
Toen maakte Auguste mij wakker, maar ik werd
niet wakker. Ik bleef doorslapen. Joost werd
super boos op mij. Toen dacht ik dat ik van
school werd gestuurd, maar dat was niet zo. Ik
moest de hele dag verder werken aan spelling.
Mauro

Alle dieren ontsnapt!
Auguste
Het was een gewone dinsdagmorgen. Of dat
dacht ik toch, tot ik een wandelende tak zag
lopen. Ik zei het aan Joost en hij zette hem
terug. Toen was het speeltijd. Ik ging naar de
duiven. Ze waren er niet. Ik liep zo snel
mogelijk naar Tom en zei: “Alle duiven zijn
ontsnapt!” “Oei,” zei Tom, “Dat is niet goed.”
Toen ging ik naar de dierencaravan en ik zag
bij het naar binnen gaan dat de cavia's en
gerbils vrij rondliepen. Ik ging terug naar Tom
om het te vertellen maar ik zag niemand. Ik
keek in alle klassen. Er was niemand. Toen
hoorde ik iets. Er was iemand,... denk ik! Maar
toen... Boe! Ik werd wakker en zei: “Wauw dat
was eng!”

Bijna dood
Broos
Het was een dag zoals gewoonlijk. Het was
geen wieltjesdag en er zaten teveel kinderen in
de caravan. Dante en ik verveelden ons, na
eventjes nadenken, had ik een idee. Ik vroeg:
“Gaan we eens basketballen?” Dante vond dat
niet tof. We dachten na en dachten na… Toen
wou Dante naar de rekstokken, maar ik wou
dat niet. Toen had Dante een idee: “Laten we
in de dikke beuk bij de circustent klimmen.”
Dante ging eerst. Ik was echt bang dat Dante
ging vallen, maar het was gelukt. Toen was het
aan mij. Het lukte mij ook!
Iedereen zat te juichen voor Dante en mij.
Dante stond plots recht en zat te zwaaien naar
iedereen, maar toen gleed hij uit en viel. Hij
viel bijna op zijn nek. Nu zijn zijn ribben en zijn
2 polsen en zijn knie gebroken.

Door Mademoiselle Suza

Door Mademoiselle Stella

~ram~

~Kreeft~

Zorg ervoor dat je geen ruzie

Zorg de komende dagen heel
goed voor je waardevolle
spullen. Je zult ze anders kwijt
raken!

veroorzaakt, bijvoorbeeld met je
beste vriendin of vriend! Wees
een goede vriend(in), ook al doet
zij of hij soms vervelend. Reageer er niet op!
Dan zullen jullie vrienden blijven .

~vissen~
Zorg dat je klaar staat voor je
familie. Ze hebben jou deze
week nodig. Maar je moet ook
weten, bij alles wat je doet,
zullen ze ook voor jou in de toekomst
klaarstaan.

~tweeling~
Deze periode ga je moeilijke
keuzes moeten maken .
Maar wat je ook kiest, je
familie en je vrienden zullen altijd
klaarstaan!

~steenbok~
Je moet niet altijd blijven werken.
Neem ook eens rust! Doe eens
iets anders! Ga naar een sauna!
Ontspan je, je hebt het nodig. Je
hoeft het niet alleen te doen. Nodig iemand
uit om eens te babbelen.
Door Mademoiselle Stien

~Leeuw~
Doe mee met de lotto!
Misschien win je wel.
Misschien is het deze week je
geluksweek. Wie weet ! Maar als het het
niet doet, kun je het ook niet weten.

~maagd~
De maagd in jou is goed
gezind.
Geen reden om te balen.
Want jij bewijst het eens te
meer: je hoeft geen ster te zijn om te
stralen, je hebt veel mooie en goede
talenten gebruik ze het zal je helpen.

~weegschaal~
Ook al weet je niet wat je kan
doen, wat je moet kiezen,.. Er is
altijd een oplossing! Weet dat je het kan,
ook al denk je anders.

~boogschutter~
Boogschutters schieten de
komende dagen raak in de
liefde. Let goed op de tekens
van anderen. Ze hebben jou wat te
zeggen.
Door Mademoiselle Kiki

~De stier~
Als je niet luistert naar je hart
en hoofd lukt het de komende
week nooit. Dus... Let op jezelf!
Wees voorzichtig! Volg je hart
en wees rustig. Pas op voor trappen de

komende dagen.

~Waterman~
Ga op jouw manier het leven
aan! Geniet van je bestaan!
Geef de anderen wat warmte
en liefde! Het getal 7 brengt jou de
komende dagen geluk!

~Schorpioen~
Laat deze week je emoties
gaan! Volg jouw gevoel. Geef
de anderen ook een kans om
na te denken! Deel daarna
jouw gevoel. Het brengt rust in jouw
omgeving.

