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De pakken van The Masked Singer. 

 

We doen The Masked Singer. 

Jullie weten wel dat The Masked Singer met pakken is. 

We hebben Blauwe Ara, D3, Wandelende tuin, Flamingo, Rendier, Happy Smiley en De 
Teletubbies. 

Wie er in de pakken zitten, is een geheim. 

De personen in de pakken hebben voor jullie hard gewerkt om liedjes te zingen,  
dus wees dankbaar. 

We hopen dat jullie van de liedjes genieten. 

Veel stemplezier. 
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the masked singer: stemopnames 

 

Klas 5 heeft dit jaar weer the masked singer gemaakt. 

De filmpjes werden anders opgenomen dan vorig jaar. 

We hebben vooraf stemopnames gemaakt . 

Die stemopnames zijn dan op de filmpjes geplakt die achteraf zijn opgenomen. 

Toen we de filmpjes opnamen, mocht de hele klas in de circustent zijn maar als je het 
geduld niet had om daar te zitten, mocht je in de klas blijven en je eigen werktijd doen.  

De filmpjes die we hebben opgenomen zijn naar alle klassen gestuurd. 

De klassen krijgen elke dag twee filmpjes opgestuurd. 

En achteraf moet je stemmen over wie je denkt dat in de pakken zit. Dan wordt er een 
winnaar gekozen. Er waren dit jaar wel meerdere kinderen die alles juist hadden en we 
gaan Leon (de Koorddanser Universalis van dit jaar) een naampje laten trekken en de 
naam die getrokken wordt is de winnaar en krijgt een beker. 

Dit jaar was het weer zeer leuk om het te doen en ik zou het graag nog een keer doen. 

 
Janne 
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tms 

Vorige week dinsdag deden wij de opnames van the masked singer. 

In de zaal stonden er veel lichten. 

Dat had een mooi effect. 

Het was veel werk om al de filmpjes op te nemen. 

De teletubbies konden bijna niet zien waar ze liepen. 

Het was heel leuk. 

We maakten de filmpjes in deze volgorde: 

Eerst de aankomstfilmpjes. 

Dan de liedjes. 

En dan de tips. 
Daarna werden de verschillende filmpjes bij elkaar geplakt in passende filmpjes. 
 
Oskar 
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The masked singer 

 
 

We gaan donderdag de ontmaskering doen van de masked singer.  
Zo doen we het: alle kinderen die in een masker zitten gaan achter de bar zitten.  
Dan kondigt Oskar, onze presentator, iemand aan en die komt dat met security van achter 
de bar op de rode loper naar het podium. 
Dan is er nog een klein interviewtje en dan de ontmaskering. 
Er zijn kinderen die alles juist hebben, dus zal Leon het beslissende lot trekken. 
Ik vind het heel leuk dat we dit doen met de klas. 
 
 
Storm      
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Hier zie je foto’s van hoe klas 1 heeft gestemd. Aangezien zij de namen niet 
konden schrijven en ook niet alle namen kenden ging klas 5 op bezoek, met enke-
le klasfoto’s erbij. Samen vulden ze de antwoordbrieven in. Er waren enkele 
kindjes van klas 1 die toch, met een beetje hulp, zelf de namen van de kinderen 
schreven. Knap gedaan! 
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En hierbij een fotoreportage van de ontmaskeringen op donderdag 16 maart. 
Het was fantastisch! Hoe dit project leefde in de groep, maar ook in de hele 
school. Heerlijk gewoon! 
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Nog een speciale dankuwel aan de ouders van Oskar! Bedankt Fran, om 
alle filmpjes zo mooi te ‘plakken’. En bedankt Matthias voor de knappe 
posters die je maakte. Ik geef ze de lezers nog eens mee: 
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Dumb Ways to die 

 

Vorige week vrijdag zongen we het liedje dumb ways to die. 

Dat betekent domme manieren om dood te gaan. 

Eentje dat ik zelf grappig vond was: ‘scratch a drug dealers brand new ride’. Dat betekent: ‘kras de 
gloednieuwe auto van een drugsdealer’.  
Iedereen vond het een leuk liedje. Het is nu terug in de mode door tiktok. We hebben het een drietal 
keer gezongen. Het liedje is al 11 jaar oud. 

 

Leon 

 

     Engels   
 
Wij hebben een Engels liedje geleerd en 
vertaald.  
Het liedje heet ‘dumb ways to die’.  
Het gaat over domme manieren om dood te 
gaan zoals: steek je haar in brand. 
Bijna iedereen kende het van tik tok, maar ook een paar 
van de radio. 
Het was heel leuk. 
Je moet het thuis ook eens op leggen. 
 
Charlie    

Eigenlijk gaat het lied over veilig ge-
drag rond de treinsporen. Heel belang-
rijk dus. 
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de puzzelrage 

Het puzzelen is gestart door Tom.Het startte dat we al 
super lang de grootste puzzels van het derde kleuter in 
het vijfde hadden staan. Die werden nog nooit uitge-
haald. Tom wou er graag eens een grote kuis in houden. 
Dus we startten en gingen aan het puzzelen. In 1, 2, 3 
was alles  al klaar. Dus wilden we nog puzzelen. Wee 
maken ze nu heel tijd opnieuw en we betrekken er 
steeds meer kinderen bij . Het lijkt wel een virus, dus het 
is besmettelijk. 
We puzzelen in de pauzes. Wie nog puzzels over heeft 
thuis tussen de 150 en 500 stukken: ze zijn welkom in 
klas 5! 
 
Marys 
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Boekenworm 

 

Ieder jaar in de maand maart (de boeken-
maand) hangen wij de boekenworm op. 
De boekenworm is een soort worm waar je alle-
maal bolletjes in kan doen. 
Het werkt als volgt: als je een boek hebt uitgele-
zen dan mag je een bolletje in de worm doen. 
Nu zitten er al veertien in, dus nog niet zo veel! 
Ik ben ondertussen het boek ‘De flat aan het 
eind van de wereld’ aan het lezen. Het is een 
mooi boek maar ik zit nog niet zo ver.  Maar dit 
jaar heeft de boekenworm veel honger!!!! 
Dus denk eraan om hem eten te geven!!!!!!! 
 
 
Anna 
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Vorige week is Marlies 11 jaar geworden. 

Ze heeft getrakteerd met een zakje met daarin 

snoepbeertjes, popcorn, jelly beans en nog een 
zelfgemaakt koekje . 

Het was heel erg leuk want op het zakje zat er 
een knijpertje met daarop een sleutelhanger. 

Maar Marlies heeft iets heel erg stouts gedaan. 
Ze heeft Tom niet getrakteerd! Dat mag niet hé 
Marliesje! 
 
Sara 
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knacks mooiste speelplaats van Vlaan-
deren van de maand 

joost schreef onze school in voor mooiste speelplaats van de maand. 

Dat hebben we gewonnen! Samen met vijf andere scholen. Onze 
school werd als derde genomineerd. Slechts één van de zes genomi-
neerden kan de mooiste speelplaats van Vlaanderen winnen.  

We krijgen wel alvast 
stickers om op onze 
school te plakken. Ho-
pen jullie mee om de 
mooiste speelplaats van 
Vlaanderen te worden? 
Wij alvast wel! 

 
 

Marlies 

 

Mee met deze klaskrant komt ook het artikel van Knack in  
bijlage. Geniet ervan! 
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Marlies en Oskar stelden een wiskundig onderzoek voor aan 
de groep: 
‘wat gooi je het meest met twee dobbelstenen?’ 
 
Het was een knappe presentatie en een cool resultaat! 
 
Het spel ‘Catan’, dat welbekend is, maar ook het spel ‘can’t 
stop’ (dat we twee keer hebben in de klas) zijn opgebouwd 
rond de kansberekening met twee dobbelstenen. 
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auteurslezing 

 

Op donderdag 2 maart zijn we met de klas naar een auteurslezing geweest van Vera van Renterg-
hem. 
 
Haar allereerste boek dat ze geschreven heeft heet ‘giftig’. Het verhaal is gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal 
van een moeder die haar dochter zelf ziek maakte. 
 
Ze heeft de reeks van Oscar Cook voorgesteld. Er komt nog een 6de boek maar dat is nog niet be-
kend gemaakt.  
Het 1ste boek gaat over een dertienjarige jongen genaamd Oscar Cook die in een bejaardentehuis 
woont omdat zijn vader er directeur is. Samen met zijn vriendin Stiene heeft hij vriendschap gesloten 
met oudjes.  
Als Oscar en Stiene in deel 3 het mysterie rondom een eeuwenoude vloek onderzoeken, komen ze 
door magie in het jaar 1420 terecht in Beijing. 
En verder gaat hen een groot avontuur tegemoet. 
 
In de klas hebben we deel 3 en 5 van Oscar Cook 
van de bib. Deel 1 kocht Tom aan. Het was in Meu-
lebeke in zaal Vondel. Het was super leerrijk en 
leuk. 
 
Lonne 
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De auteurslezing van Vera Van Renterghem 
 
We zijn donderdag 2 maart naar een auteurslezing geweest. Het was in Meulebeke in de 
Vondel. Daar was Vera Van Renterghem. Een auteurslezing is dat een auteur de boeken 
voorstelt aan anderen. Vera Van Renterghem is een schrijfster omdat ze boeken schrijft. 
Ze vertelde dus over al haar boeken die ze had geschreven zoals Oscar Cook, giftig, rood… 
Een leuk weetje: ze wou NIET vertellen hoe oud ze was.   
Ik vond het heel leuk en interessant omdat ik een beetje mee in haar verhaal terecht 
kwam.  
 
Mirte  
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Voor deze boekenmaand kocht Tom vier nieuwe boeken aan: het 
eerste boek van Oscar Cook, ‘het been van opa’ van Reinhilde Van 
Driel en een tweedelige graphic novel van ‘het verhaal van Vlaan-
deren. De laatste zijn geschreven door Harry De Paepe en met illu-
straties van Frodo De Decker, bekend als tekenaar in de krant en 
van de hilarische stripreeks ‘De Ridder’. Alle vier de boeken zijn 
echte aanraders! 
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...en natuurlijk zetten we het deze 
maand nog eens extra op een lezen! 
We lezen nu ook met de volledige 
klasgroep samen het boek Azazel van 
Bea De Coster 
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Beelden uit de werktijden 
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technoboost 
 
We zijn met klas vijf naar de technoboost beurs ge-
weest. 
We werden gevoerd door ouders waaronder mijn mama, 
waarvoor dank. 
De technoboost was in Waregem. 
Het was super interessant. 
We hebben allerlei dingen mogen doen zoals: 
digitaal lassen, met een kraantje rijden (en ondertussen 
moesten we vragen oplossen). 
We hebben ook allerlei dingen gekregen. 
Een latje, een zonnebril, een wafel, en drie stylo’s. 
Het was heel leerrijk. 
 
Nora 
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Technoboost 

 
 

Op dinsdag 14 maart is klas 5 naar Techoboost  
Geweest. We hadden verschillende proefjes te doen. 
Het was echt heel leuk. We hebben ook een klein 
windmolentje gemaakt op zonne-energie. 
Wie wilde mocht ook eens een vr-bril aan doen. 
We mochten ook een parcours doen met een au-
tootje en we kregen we ook veel toffe dingen mee 
naar huis. 
We mochten ook politie-  en brandweerkledij en een 
kogelwerend pak aandoen. 
We kregen ook een minirolmeter, pennen, ballonnen 
en nog veel meer. 
Ik vond het heel leuk  
 
Ryan 
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    techniekbeurs techno boost 

 

Dinsdag 14 maart gingen we naar een techniekbeurs in Waregem. 

Er waren veel dingen te doen, zoals een vr-bril opzetten, een molentje maken, 
creatool race, vr-lassen, een miniatuurkraantje besturen,… Er was zelfs een vol-
vo-camion te koop! 

We hebben ook een heleboel spulletjes gekregen zoals een zonnebril, snoepjes, 
een balpen, fluostiften, een schriftje en meer. 

We kregen ook een beetje uitleg over soorten asfalt. 

We mochten ook een keer politie- en brandweerkledij aandoen en een foto trek-
ken. 

Het was heel interessant en boeiend. 

Helaas moesten we weer naar school. 

Ik raad zeker aan om er een keer naar toe te gaan 
als je van technische dingen houdt! 

 
 

Elias 
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werkwinkel 
 
Bij de werkwinkel van Annelies moesten we een bloem schilderen. Eerst toonde ze een 
paar foto’s van hoe het moest. Dan mochten we beginnen. We moesten eerst met pan-
dakrijt de binnenkant van de bloem en de stengel tekenen. Dan moest je veel water ne-
men en in de kleur dat je wou schilderen totdat er bubbels kwamen. Je moest van bin-
nen beginnen en je moest in de vorm van een cirkel werken. En 
je moest veel kleuren gebruiken. Als je klaar was moest je het la-
ten drogen. Toen het droog was mocht je het op een  gekleurd 
papier plakken om het steviger te maken. En toen was het tijd. 
 
Carol 

 
 

                                                 

     werkwinkels  
 

bĳ de werkwinkel van Annelies  . 

We hebben een paardenbloem gemaakt met pandakrĳt en water-
verf . 

Het was niet moeilĳk maar ook niet makkelĳk. 

je mocht al de kleuren gebruiken . 

We moesten zeker één  maken maar er zĳn ook kinderen die er 
drie hebben gemaakt.  
 het k)te veel tĳd maar het was wel leuk. 

IK zelf heb er twee gemaakt . 

Ik wil het zeker nog eens doen. 

    
Lieke 
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 werkwinkels 

De werkwinkels van 14 maart waren happystones maken, een bloem met pandakr�t en 

waterverf, creatool, pinokkio, dieren schilderen, schaken en een kip maken van een fles. 

 

Ik zat b) de werkwinkel dieren schilderen b) Joost. 

We verfden met acrylverf op een canvas. 

Je had ook de keuze om op een houtblokje te schilderen. 

H et was heel tof en je mocht veel fantasie en kleur gebruiken. Ik schilderde drie ka2en.  

We moesten vlekken maken en dikke plakken verf leggen. 

Ik ben bl) met het resultaat. 

Thirza 
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open klas 

 
De eerste week na de vakantie hadden we open 
klas. Wat is open klas vraag je? Open klas is een 
activiteit waarbij je in alle klassen vrij je activiteit 
kan kiezen, behalve in de kleuterklas. Bij Tom kon 
je onder andere tekenen (waar ik zat). Ik heb een 
meisje getekend dat karate deed. Mijn vriend te-
kende hetzelfde. Bij Ingeborg had je lego, enz. 
Klas 6 deed niet mee, omdat ze nog les hadden.  
 
Taha 
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uitstap Kortrijk 

 

Op maandag 6 maart gingen we op uitstap naar Kortrijk in teken van de lessen godsdienst en zeden-
leer. 
We gingen met de trein. We zaten met 3 op een stoeltje van 2. 
De treinrit duurde niet zo lang. Het duurde maar 8 minuten van Ingelmunster tot aan Kortrijk. 
We moesten een half uur wachten op onze trein want we waren te vroeg. 
Sommigen moesten recht staan. We hadden wel plaatsen gereserveerd maar random mensen had-
den die afgepakt en gingen maar niet weg. 
 
Hélène en Inaya 
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uitstap Kortrijk  
We zijn op stap geweest naar Kortrijk met klas 5 en 6. 

We zijn eerst naar een moskee geweest en naar een katholieke kerk. 
Daarna zijn we naar een park geweest en hebben we daar gepicknickt en wat gespeeld. 
Dan zijn we verder naar een evangelische kerk geweest. Die heette ‘de pottenbakker’. 
Tenslotte zijn we naar ‘het huis van de mens’ geweest en daar moesten we vragen beantwoorden en 
een opdracht met papier uitvoeren. Ik vond de opdracht met papier heel leuk. 
Daarna zijn we teruggekeerd naar het treinstation. 
We waren een halfuur te vroeg, dus zaten sommige te eten. 
Ik vond het een heel leuk uitstap. 
 
Nour 
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In de klas werd de uitstap in de lessen 
godsdienst en zedenleer uitgebreid ver-
werkt. Hiervan mag je ook allen een ver-
slag verwachten. 
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Uitstap Kortrijk middagpauze 

 

Over de middag gingen we naar een speelplein. 
Daar hebben we gegeten. 
Veysel zat vast in de babyschommel en twee kinderen moesten hem er uit helpen maar 
uiteindelijk is hij er uit geraakt. 

Sommige kinderen zaten op een speeltoestel, sommigen op een bank en sommigen op 
de schommel of op de grond. 
 

Hélène en Inaya 
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meetkunde 

 

We rondden alles van meetkunde af vorige week.  
We oefenden nog spiegelingen, gelijkvormigheid, ruimtelijke oriëntatie, patronen, co-
ördinaten,… 
Vanaf nu gooien we ons op metend rekenen. Een serieus groot blok dat er nog door 
moet. Maar wel een onderdeel dat uit het leven is gegrepen. 
Binnenkort zijn er ook meer klasweken. Dan laten we de nesten even rusten.  
 
Tom 
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Maar nog veel meer! 
 
Het is niet echt te geloven maar we deden de jongste drie weken nog veel meer: we maakten een 
boekje van spelling waarbij we oefenden aan moeilijke meervouden en onthoudwoorden (ei of ij, 
ou of au) en werkwoordspelling herhaalden.  
We oefenden en leerden rond verkeer met de grote verkeerstoets. De echte toets komt er na 
de paasvakantie. 
Ik gaf een basisles over Mesopotamië en Egypte. Hopelijk komen hier nog extra geschiedkundige 
onderzoeken uit voort. 
Anna stelde het boek Daantje de wereldkampioen (van Roald Dahl) voor en Storm leerde ons 
Darci Lynne kennen, het meisje dat buikspreken enkele jaren geleden weer hip maakte. We leer-
den ook wat brandwonden zijn, nietwaar Veysel, en hoe die te verzorgen. 
 
Het is vreemd dat we leerkrachten tekort hebben, want op deze manier is 
het onderwijs toch dé droomjob? ;-) 
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2 maart: spellen: paintball, jagerbal en loopspel ‘2 is genoeg, 3 is teveel’ 

Wat is paintball? 

Paintball is een spel waarbij schietgeweren verfballen schieten. 

Klas 5 heeft paintball gespeeld op school maar zonder geweren 
maar met ballen. 

De goals waren rond de sport speelplaats geplaatst voor bescherming. 

Er waren 2 teams. 

De spelregels zijn: je moet rechtstreeks gooien. Als iemand er aan is, moet hij of zij 
naar het andere team in het kamp wachten op een andere speler om hem te bevrij-
den. 

 

Veysel 
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9 maart: initiatie korfbal 

sportles 
 
Vorige week donderdag deden we korf-
bal in de sportles. 
We waren verdeeld in vier teams.   
Twee teams spelen tegen elkaar. 
Elk team probeert de bal in zijn korf te 
gooien. 
De bal mag niet op de grond vallen.  
Dan is de bal voor het andere team. 
We hebben ook een ander spel ge-
speeld met banden en een korf.   
 
Ik vond het zeer leuk en ik ben twee keer 
gewonnen  
 
Romi 
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Donderdag 16 maart: basket: bal– en dribbelvaardigheden  
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Belangrijk!  
 
  Zondag 26 maart: paasontbijt. Er komen maarliefst 270 mensen eten! Knap van het ouderco 
  mité de Kadés! 
 
  De boekenmaand duurt nog een week! En onze boekenworm heeft nog steeds hongerrr!! 
 
  Vrijdag 31 maart: werkwinkel XL. Wilt u enkele kinderen op sleeptouw nemen, of kent u ie 
  mand die dit wenst te doen (grote broer of zus, oma of opa, tante of nonkel,..., laat je snel iets 
  weten? klas5@dekoorddanser.be 
 
  Paasvakantie van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april. 
 
  Maandag 1 mei is er natuurlijk ook geen 
  school. 

 
Hartelijke groeten, 
Tom 

 
 


