Maandagsport
Er was maandag, in de sportles samen met klas 5, een oriëntatieloop.
Evi verstopte op de speelplaats enveloppen met een letter en een
cijfer. Dan werden we per twee verdeeld.
We zochten de enveloppen met de zelfgetekende kaart van Evi.
Op die kaart stonden cijfers. Zo kon je naar de juiste plek gaan en
daar een envelop met een letter vinden. Je schreef de letter over op
een controleblad en dan toonde je dit aan Evi. Zo zochten we acht
letters.
Op de eerste plaats stonden (tromgeroffel) Suza en Lieze! Op de
tweede plaats eindigden (tromgeroffel) Mauro en Warre. Flavie en ik
(Stien) waren (tromgeroffel) derdes.
Het was super leuk! Dankjewel Evi!
Stien

Puppy’s
Pol (mijn hond) was van 7-09 tot 8-09 bij zijn familie gaan logeren.
Een beetje daarvoor waren er puppy’s geboren.Toen we Pol naar daar
brachten, vroegen we of we de puppy’s konden zien. Dat mocht!
Er waren 5 kleine, springende, blaffende, schattige, zachte puppy’s!
We mochten ze aaien maar
de eigenaar had bezoek.
Dus zijn we weggegaan.
De volgende dag gingen we
Pol ‘s avonds om 20.00 u
halen. Die dag was er geen
bezoek, dus mochten we
even met de puppy’s spelen.
Er zaten twee reuen tussen
en er waren drie teefjes.
Daarna zijn we naar huis
gegaan. Met Pol natuurlijk!
We mogen volgende week
woensdag of vrijdag voor de
puppy’s zorgen.
Kiki
Heeft Brandon nu een hond of niet?
Maandag hadden we Franse les. We kregen eerst uitleg over het
verloop van de les. We mochten toneelspelen. Het ging over het
verhaal: “Brandon Brown veut un chien.” We werden in 3 groepen
verdeeld. Ik was een Brandon en er waren ook mama’s. Dat waren
Bo, Warre en Suza. De andere Brandons waren Broos en Stien. De
laatste rol was Jake. Deze rol werd gespeeld door Zeynep, Lieze,
Flavie en Kiki. Na het toneel maakten we nog oefeningen. We hadden

een zin en in de tekst stond het antwoord. Je kruiste aan of het
“correct où faux” was.
Het was een leuke les!
We weten nu wel nog niet of hij een hond heeft of niet… Dat komt
hopelijk in de volgende hoofdstukken.
Mauro

Wie is Billie ?
R.I.P Mannie
Warre had tot 07/04/2021 een poes Mannie. Nu is Mannie al 5
maanden gestorven. Een paar weken geleden gingen ze kijken om
een nieuwe poes te houden. Ze hebben een mooie poes gevonden.
Het is een kattin. Iemand uit
Warres familie wist een mooie
naam BILLIE. Billie blijft eerst
nog bij haar moeder. Als ze
groot genoeg is, mag ze bij
Warre komen wonen.
Sander

Rupsen!

Huisdieren in klas 6

Al onze rupsen in klas zijn verpopt. Het kan wel 6 maanden duren
voor ze nu uitkomen als vlinder.
Doordat ze in een poppenkast verpopten waren ze
veilig voor sluipwespen. We bekeken een filmpje
over sluipwespen, gentiaanblauwtjes en mieren.
Het was een soort van insectenoorlog.
De sluipwespen zijn het zeldzaamst.

In de klas hebben we wandelende takken. Dat zijn takken waar er een
experiment op is gedaan een paar jaar geleden!
Nee! Grapje! Het zijn gewoon insecten die gecamoufleerd zijn. We
hebben er 6. Er zijn 3 grote en de rest zijn klein. De grote hebben
eitjes gelegd. Tijdens de speeltijd hebben
Auguste en Pierre de eitjes van tussen de
keuteltjes gehaald. Er zijn er 58!
Het duurt 4 tot 6 maanden voor de eitjes
uitkomen.

Lliano

Per-Olov

De sportles van 03 september 2021
Het was een looples met veel loopspelletjes. Ik ga het blad, steen,
schaarspel uitleggen. Het gaat als volgt: Er zijn 4 teams. Je staat in 2
rijen. Dan doe je blad, steen of schaar met je team en als je wint dan
mag je doorlopen tot je bij het volgende team komt. Daar doe je weer
blad, steen of schaar. Als je verliest, moet je blijven staan en dan
wacht je tot er iemand anders komt. Dan doe je weer blad, steen of
schaar totdat je 4 rondjes hebt gelopen. Het was echt super leuk!
Dankjewel Evi!
Kynthia

Pokémon
Er is al een hele tijd een rage op school; Pokémon!
Op school draait het om de kaarten. Je hebt veel soorten kaarten . Je
hebt normale en speciale kaarten; de gx, ex, v, vmax. We ruilen de
kaarten met elkaar. Je kunt ook kaarten kopen in pakjes en je kunt ze
in mappen steken.
In de kinderschoolraad werd afgesproken dat je alleen met de klas
boven en onder jouw klas mag ruilen. Dus iemand van klas 3 mag
ruilen met iemand van klas 2 en 4. Klas 6 heeft pech! Wij kunnen
alleen ruilen met klas 5.
Pierre

Ardennenklas
We gaan op Ardennenklas. We moeten en mogen alles zelf doen.
Dat is leuk! Ik zit in een groepje met Sander en Mathis. Wij zoeken uit
hoe we daar geraken, bijvoorbeeld: met de trein, met de bus, met de
auto’s of met het vliegtuig. Wij gaan met de trein natuurlijk. Dat was
het goedkoopste. Ter plekke moeten een wandeling maken van het
station naar de plaats waar we verblijven. Deze tocht is 7 km.
Daarnet zijn we met Wim naar het station van Tielt geweest. We
kochten de tickets. We mochten zelf de code invoeren.
Yemen

