
De laatste weken van een schooljaar …  
veelal een periode die uitnodigt om terug te 
blikken op wat gerealiseerd werd.  

Juni is trouwens ook een beetje afscheid 
nemen en vooral afscheid nemen van de 
kinderen van de zesde klas. Samen met alle 
leerkrachten  wens ik  iedereen van hen een 
succesvolle start in het secundair onderwijs  
en hoop  hen nu en dan nog eens terug te 
zien. 

Maar tegelijkertijd is juni een periode waarin 
reeds volop aan de voorbereiding van het 
volgend schooljaar gewerkt wordt. 

In de hoofdschool starten we opnieuw met 10 
lagere klassen, 5 kleuterklassen en een extra 
peuterklasje indien het aantal kleuters dit in 
totaliteit toelaat.  

Ook in de wijkafdeling ‘Het Krekeltje’ gaat het 
goed en richten we net zoals dit schooljaar 
opnieuw 4 kleuterklasjes in!  

Het is vanzelfsprekend dat onze goede 
schoolwerking niet zou kunnen gerealiseerd 
worden zonder de steun van het gemeente-
bestuur en een goed werkend ‘krekelteam’. 

Daarom aan alle  leerkrachten, de se-
cretaresses, de kinderverzorgster, de 
beleidsmedewerkers, de poetsvrouwen, 
het oudercomité en de vele mensen die 
op de één of andere manier hun steen-
tje hebben bijgedragen : honderdmaal 
dank ! 

Net zoals de voorgaande jaren wordt 
eind augustus een openklasdag  inge-
richt. Formulieren en handboeken wor-
den dan al meegegeven, de belangrijk-
ste afspraken worden nog eens verdui-
delijkt en uiteraard zullen wij ook graag 
ingaan op eventuele vragen en/of be-
merkingen.  

Ik eindig graag met  een woordje van 
dank aan  de vele ouders voor het ver-
trouwen dat zij stellen in ‘De Krekel’. 
Tegelijkertijd maak ik van de gelegen-
heid gebruik aan ieder van u een wel-
verdiende, ontspannende en zonnige 
vakantie toe te wensen ! 

Tot ... 

Alain Sedeyn, directeur 

 Het Ouder– en beschermcomité 

Het OBC sluit het schooljaar af en 
kijkt nog eens tevreden terug. 

Dankzij onze talrijke activiteiten waar 
we met plezier op terugkijken haal-
den we ook dit jaar weer een mooi 
bedrag op van maar liefst € 7 488. 
Alle ouders die onze activiteiten heb-

ben ondersteund zijn we uiteraard 
heel dankbaar. Ook alle helpende 
handen en leden van het Ouder- en 
beschermcomité zijn we dankbaar 
voor hun harde werk. 

Via deze schoolkrant willen wij u 
graag op de hoogte brengen waar al 

deze centjes naar toegaan: 

 -Bijdrage schoolreis, Sport voor 

School, kleuterzwemmen, skireis 
6de leerjaar en allerlei andere activi-

teiten: € 4 950 
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De laatste dagen 
zitten er voor mij op! 

Vergeet me niet leeg 
te maken! 
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 Gratis ontbijt 1ste schooldag: € 300 

 Werkingsbudget o.a. kosten voor de 

filmavond, € 1-kinderfuiven, gratis 
drankje tijdens het oudercontact, enz. : 

€1 000 

Nu reeds werken we aan onze agenda 

voor volgend schooljaar!  

Maar eerst wensen we jullie een 
prachtige zomer en een prettige va-
kantie toe! 

Pieter Van Kerkhove 
Voorzitter Ouder- en beschermcomité 

Juf Joyce en juf Annemie! 

Bewegen is gezond…en dat hebben de muisjes van onze 

school aan de lijve ondervonden! 

In de week van  19mei  leerden de 

kleutertjes heel wat sporten kennen! 

Elke dag werden ze goed wakker ge-

maakt met een ochtendgymnastiekje! 

Zo werden alle spieren goed opge-

warmd om te starten met de sport van 

de dag. 

 

Hoe kan het ook anders 

door alle WK-gekte!  

De sportweek werd ge-

opend met voetbal!   

Tennissen, evenwichts-

oefeningen op de loop-

klossen, loopwedstrijdjes en fietsen  op 

de speelplaats (bij sommigen lukten 

dit al zonder steunwielen, proficiat!),

… kwamen allemaal aan bod! 

Als afsluiter kregen de sportlaureaten 

nog een verrassing. De papa van Lya-

no (uit de vlinderklas) kwam nog 

eens langs met zijn crossmotor! We 

mochten allemaal eens op de motor 

zitten en wie durfden mochten ook 

eens een ritje meerijden rond de 

speelplaats. Dat vonden velen van ons 

een superleuke ervaring. 

 

Op het einde 

van de week 

verdienden 

we dan ook 

echt onze 

zelfgemaakte 

beker!!! 

 

Prettige vakantie en …..…

sporten is gezond!!!  
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Hela! Juf Annemie! 

Niet alles afknippen, 
hé! 

De vlinderklas werd een echt kapsalon. 

Toen ze op 5 juni Jules wakker maakten, 

had die plots heeel lang haar. Gelukkig 

had de juf spullen mee om Jules onder 

handen te nemen. De kleuters. mochten 

Jules’ haar knippen. De juf deed zelfs gel 

in Jules’ haar. Daarna mochten de kleu-

ters zelf de kapper zijn. Nee, nee scha-

ren kwamen er toen niet aan te pas. Ge-

lukkig maar ;-) 

De vlindertjes mochten elkaar coole kap-

sels geven door gel, spelden of haarrek-

kers te gebruiken. De resultaten kan u 

hier bewonderen ....  



Pagina 4 
SCHOOLJAAR 2013-2014 

Op maandag 5 mei gingen de beren en 

de bijen met de bus richting de kust.  

Na een flinke rit kwamen we aan in "de 

Sierk". En nog voor we binnen waren, 

mochten we al oefenen om op een 

touw te lopen. Net als echte circusar-

tiesten. Dit was al een voorproever van 

wat komen zou! 

De Sierk is een volledig afgesloten domein 

waar de kinderen niet weg kunnen. Hier kun-

nen de kinderen allerlei kunsten beoefenen 

zoals de artiesten in het circus. Ze kunnen 

zelf instrumenten bespelen, klimmen zoals 

aapjes, springen van de ene trampoline naar 

de andere, een bezoekje brengen in de cara-

van van de slangenvrouw of van de clowns, 

oefenen aan de trapeze, of messen werpen 

(met pittenzakjes). En natuurlijk zoveel meer. 

En om even uit te rusten tus-
sendoor en om te eten hadden 
we ons eigen plekje in de grote 
circustent. Daar konden we 
met z'n allen gezellig samen 
ons lunchpakket opeten en in 
de middag kregen we nog een 
ijsje. En met de eerste zon, 
ging dit wel vlot naar binnen! 

Moe en voldaan keerden we 

terug naar school. Iets later 

dan voorzien kwamen we aan 

op school, maar de kleuters 

hadden alvast een super dag 

met hun vriendjes en de juffen! 
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De kikkers op schoolreis naar Puyenbroeck 

Maandag 5 mei was het zover…na lang aftellen was de jaarlijkse schoolreis er! 

Nadat de bus ons had opgehaald, gingen we ook nog de berenklas van het Krekeltje ophalen. We gin-
gen op uitstap naar het Provinciaal Domein.  

Door al dat klimmen, klauteren, glijden van de glijbaan 

en rollebollen in het zand begonnen onze buikjes te 
knorren. 

Na een lekkere en stevige lunch wachtte het treintje 
ons op. Deze reed langs het dierenpark, de bloemen-
tuin en de speeltuin. 

Na het treintje gingen de kikkers zich nog even op de 
speeltuin uitleven. Moe, maar heel voldaan, stapten we 
op de bus richting “De Krekel”. 

Het was een superdag! 

Kikkergroetjes van Juf Nathalie 

Na een korte busreis werden we uitgenodigd in het 

verteltheater. 

Door middel van een verhaal met grote prenten, zagen 
we de levensloop van kikkerdril tot een echte kikker.  
Dit vonden we natuurlijk heel interessant. 

Na afloop van het verhaal deden we nog een kikker-
dansje met de nodige kikkermoves.  

Toen we ons klaarmaakten om richting speeltuin te 
vertrekken, zagen we opeens Kikker Kwakkel in de tuin 
lopen, een levensechte kikker van wel twee meter 
hoog! 

Na de knuffels en de nodige foto’s, gingen we richting 
speeltuin. 

Zeg een kwaaaaaak! 

Voor het vogeltje! 
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“Een verwennamiddag voor de mama’s” 

Toffe mama’s met 
hun kleutertjes 

Op vrijdagnamiddag 16 mei 2014 waren alle mama’s van onze kleuters welkom op de 
krekel! De kleuters organiseerden voor hun mama’s een super toffe verwennamiddag! 

Na een aantal vergaderingen, de organisatie, verdelin-
gen en besprekingen stond de mamadag op punt! We 
starten met het zoeken naar verschillende “standjes” 
waar de mama’s zich konden laten verwennen. Ook dit 
stond snel op punt!  

In de Eendjesklas bij juf Ulrike konden de mama’s een 
lekker hapje eten. Bij de vlinders samen met  juf Anne-
mie deden de mama’s een leuk dansje buiten op het 
terras. De Muizenklas maakten lekkere cocktail samen 
met juf Joyce. In de kikkerklas bij juf Nathalie konden de 
mama’s even tot rust komen met een sessie yoga. De 
bijenklas werd een schminksalon. De mama’s werden 
samen met juf Stephanie mooi opgemaakt! In de beren-
klas bij juf Deborah werden de mama’s hun nageltjes 
mooi gemaakt!  

Na de groepsverdelingen, het aankopen van materialen 
en het opstellen van de standen was het eindelijk dan 
zover! De mama’s werden om 13u15 op de speelplaats 
van de kleuters verwacht!  

De mamadag kon beginnen met de verdeling van de 
groepen en het uitdelen van de prachtige tekeningen 
die de kleuters voor hun mama’s hadden gemaakt. Ook 
waren onze mama’s zo lief om kindjes mee te nemen 
waarvan hun mama’s niet konden komen. 

 Elke groep mocht zich 15 min. laten verwennen in een 
bepaalde klas. Juf Lynn zorgde voor een teken om ons 
te verwittigen dat we moesten doorschuiven.  

Op het einde van de verwennamiddag namen we nog 
snel even een groepsfoto! 

Het was een toffe namiddag waarbij er veel gelachen, 
gepraat en genoten werd. De kinderen vonden het fan-
tastisch om een namiddag samen met hun mama door 
te brengen op school! De mama’s vonden dit ook na-
tuurlijk! Gelukkig hebben we veel foto’s om terug te 
blikken op deze super mamadag! Je kan ze terugvinden 
op de website dankzij juf Lynn! 

Wij vonden het als krekelteam alvast een succes, en 
zeker voor herhaling vatbaar! Wij zeggen nu alvast: tot 
volgend jaar voor een nieuwe spetterende, fantastische 
en supertoffe mamadag!! 

Tekst: Juf Stephanie  
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Eindelijk was het zover! Op dinsdag 25 mei gingen we met ons klasje zwemmen. 
We vertrokken met de grote bus. Dat was al een belevenis op zich. Even elkaar 
helpen met de gordels en dan konden we vertrekken. Gelukkig mochten we reke-
nen op de hulp van enkele lieve mama's en oma's. Zij hielpen met het uit- en aan-
trekken van onze kleertjes. Alles verliep heel erg vlot. De eendjes verdienden een 
10 op 10! 

Eens in het water waren alle eendjes best wel stoer. Geen enkel traantje gelaten! 
Nee, eerder natte oogjes van het watergevecht!  

We kunnen er wel uren over vertellen, maar ik denk dat deze beelden wel voor zich 
spreken! 

Meer foto's vind je op onze website: eendjesklas! 

Een fijne vakantie!  

Groetjes, 

Jules en juf Ulrike  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K8H1xuhi-xLMdM&tbnid=rthbRXb7RYbH4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://peuters.kiliaan.be/oost/index_oost.php&ei=jESYU5f0OYThOsejgLAN&bvm=bv.68693194,d.ZWU&psig=AFQjCNHLCCFP-i3MOHAQqb3
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=np4-7enlJ3xv6M&tbnid=z03WEs82yUIeKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onspeuterklasje.skynetblogs.be/archives/category/varia/index-4.html/&ei=QkWYU5zoGc7XPYDRgSg&bvm=bv.68693194,d.ZWU
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Hoe vonden de kinderen het om in het eerste leerjaar te zitten? Wat hebben ze zoal geleerd?  

Wat deden ze het liefste? U kan het hieronder lezen. 

Tof!! Nu kunnen wij leuke 
en spannende verhaaltjes 
lezen. 

Leuk!! Nu kan ik deze 
vakantie zelf een 
kaartje schrijven. 

Wauw, nu kan ik zelf mijn 
centjes tellen als ik iets wil 
kopen. 

Als mama een taart wil 
bakken, zal ik ook klaar 
staan om te helpen. 

Ons eens goed uitleven, 
zoals Picasso… daar keken 
wij naar uit. 

Samen spelen was het 
hoogtepunt van de week! 

Ik weet nu hoe ik veilig in 
het verkeer moet stappen. 
Dat is handig! 

Sporten!!! 

Dat maakt ons lekker fit! 

COOL!!! 

We dansten de sterren van 
het dak in het eerste leerjaar! 
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‘ aai’ ‘ooi’ ‘oei’ …. 

‘eeuw’ ‘ ieuw’ …. 

Al die regeltjes, ik word daar zo moe van. 

Zo een stapel werkboeken!!! 

Hebben wij dit allemaal geleerd het 
voorbije schooljaar? 

Zijn we nu vandaag woensdag of 
was dat gisteren? 

Is het dan morgen woensdag? Of… 
Ik weet het even niet meer. 

Dit hebben we allemaal niet 
meer nodig! 

Opruimen geblazen!! 

Wie? Wat? Waar? Wanneer? 

Joepie de vakantie komt eraan!! 
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7x8         24:6 

Al die tafels… 

We verwarren ze met elkaar. 

Al die voetbalgekte en wij zitten 
nog in de toetsen. 

Juni – mei – juli! 

Of 

is het nu mei – juni – juli? 

Alle boekentassen op zijn kop. 

Geen huiswerk meer voor ons! 

Potloden, verfschorten, leesboeken,… 
alles door elkaar. 

De klas moet nodig opgeruimd worden. 
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Wat een 
gekke 
bende!! 

DOLLE PRET MET 3A & 3B 

Hup … 

drie op een rij!!! 

Een dol-fijne dag!! 
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Op bezoek bij de brandweer! 

VIERDE LEERJAAR 

We luisteren aandachtig 
naar de uitleg tijdens de 
Powerpoint- presentatie. 

Zo cool, zo’n gasmasker! 

Het is in het begin even 
aanpassen om te ademen. 

De meisjes vinden het 
alvast spannend. 

Zijn we op de 
Titanic? 

Waw, wat 
een druk! 

Dit vind ik 
wel leuk om 

te doen. 

Ja, ook meisjes kunnen er 
wat van, hoor! Zie ik er niet stoer uit! 
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Bezoek aan de Boudewijn Seapark – 4de leerjaar 

Mini-golf is echt wel leuk! 

Dit is het mooiste moment van de dag! 

Dat ging snel! 

De zeehondjes hebben 
zich verstopt. 
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Alle kinderen in het 4de leerjaar hebben 
hun gouden voetgangersbrevet behaald. 

 

Een dikke proficiat  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NXR7N7SxfKyHXM&tbnid=ZKI4yR0VkUjRNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vrijeschoolherdersem.be/?p=1114&ei=Tu2uUb2UAoi80QWg1IDoBg&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNFlajjxIKfnT_fR7S7P-L3TqlKnFA&ust
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=prettige+vakantie&source=images&cd=&cad=rja&docid=CBCiqm9ZwhYG9M&tbnid=Yx7sKYA6Q0JNTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/fijne-vakantie/&ei=Y-mtUfSZB-HF0QWimoCgDQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNEMrBAji2
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Wist je dat we in het vijfde leerjaar  

heel wat leuke dingen hebben ontdekt? 

Wist je dat… 

…de tijger de grootste en zwaarste 
roofkat is, maar dat een pasgeboren 

tijgerjongen slechts 1 kg weegt?  
Wist je ook dat een tijgerjong na 8 

maanden zijn moeder al begeleidt 
bij het jagen? 

...kangoeroes zich tot wel 70 km/uur 

kunnen voortbewegen?  

…de tong van een blauwe walvis    
3 m dik is en evenveel kan wegen 

als een olifant?  

…het ei van een pinguïn 

0,5 kg weegt? 

…de slurf van een olifant wel 2 m 
lang kan worden en hij 150 kg 

voedsel per dag eet?  

…een giraf bij de geboorte al na 20 minuten 
kan staan en al 2 m groot is? Da’s zelfs groter 

dan onze juf!  

…een babygorilla pas na 3 dagen 
zwarte haren krijgt en na ongeveer 
10 jaar zijn rughaar langzaam grijs 

wordt?  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g-1qvxUnySQ0UM&tbnid=SPD7_1QKV62xqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftlc.howstuffworks.com%2Ffamily%2Fhow-to-draw-a-kangaroo.htm&ei=NkykUvfpPIqZtAbY5IHoCg&psig=AFQjCNFNHMfPRrL-u
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Wist je dat… 

…we op de Hoge Wal in Ertvelde het mottekasteel 

bezocht hebben, dat we er het mottemysterie heb-
ben ontrafeld en onszelf nu een dappere ridder van 

de orde van de Hoge Wal mogen noemen?  

…we meetopdrachten uitvoerden in het 

Kloosterbos, maar dat er die dag toch heel 
wat vreemde vogeltjes op een tak werden 

gespot ;  
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Bienvenue à Bruxelles… 

Joepie! Dinsdag 27 mei, wij gaan op 

schoolreis naar Brussel! 

Zo'n bol van het Atomium 

is misschien toch iets te 

groot om mee te spelen! 

Zou ik van hieruit de koning in 

zijn bad kunnen zien zitten? 

Gedaan met BBB!

Vanaf nu doen we aan 

BBBBBBBBB! 

Gelukkig hebben ze 

hier ook roltrappen! 

Een nachtje blijven slapen, een 

discoparty op de roltrap of ge-

woon even uitblazen, het kan 

hier allemaal! 

Wist je dat de lift ons 

met 5m/s naar de 

hoogste bol bracht? 
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We maakten een 

maxi-reis door 

Mini-Europa! 

Hola! 

Cześć! 

Met of zonder band, 

de glijbanen vonden 

we superplezant! 

Op een bezoek aan Océade had-

den we ons echt verheugd, zo'n 

frisse duik doet altijd deugd! 

Zo kan ik nog uren 

blijven liggen! 
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We zeggen geen ‘vaarwel’ maar wel ‘tot ziens’!   

We zullen de Krekel nooit vergeten! 

Toen ik een kleuter was … 

… gingen we soms op bezoek naar het eerste leerjaar. (Jens) 

… mochten we altijd spelen. (Noor) 

… maakte ik vrienden en vriendinnen. (Noor) 

… mochten we veel spelen en kleuren. (Berivan) 

… had ik mijn eerste bloedneus. (Daria) 

… hadden we leuke speeltuigen. (Anthony) 

… sprak ik nog geen Nederlands. (Yana) 

… vond ik het leuk om een trouw na te spelen samen met  

Jolien en Noor.  Daarna aten we chocoladefondue. (Zoë) 

… heb ik mijn bord spaghetti eens stiekem gewisseld tijdens 

het eetmaal. (Céline) 

Op de speelplaats … 

… vond ik spelen achter de turnzaal leuk. (Celina) 

… kregen we een nieuwe speelplaats met andere speeltui-

gen en nieuw afdak. (Jens, Lennert, Candy, Jayden, Daria, 

Anthony, Jolien) 

… vergeet ik mijn eerste keer op de draaistokken niet. 

(Tim) 

… heb ik veel gelachen, gespeeld en veel plezier beleefd 

met mijn vrienden en vriendinnen. (Noor, Lennert) 

… mochten we op 2 speelplaatsen spelen. (Noor, Marcel, 

Lennert, Berivan) 

… heb ik veel leuke mensen ontmoet. (Kelly ) 

… mochten we naar muziek luisteren. (Berivan) 

… heb ik veel gevoetbald. (Anthony) 

.. maakten we een videoclip voor de proclamatie. (Yana, 

Zoë, Jolien) 

… was het leuk om samen met vrienden gewoon rustig te 

wandelen. (Zoë) 

… had ik zo’n goede vrienden met veel leuke tijden. 

(Céline) 

De leukste activiteiten … 

… sneeuwklas (Celina, Jens, Debby, Marcel,  

Lennert, Candy, Berivan, Tarik, Daria, Anthony, 

Zoë, Jolien, Jorrit) 

… creanamiddagen (Celina, Marcel) 

… sportdag (Jens, Lennert, Candy, Tarik) 

… schoolreizen (Jens, Debby, Noor, Marcel,  

Berivan, Anthony, Yana, Jolien, Céline) 

… atelierdag (Debby) 

… openluchtklas (Debby, Marcel, Candy, Tarik, 

Daria, Anthony, Yana, Céline) 

… alle uitstappen (Tim, Jayden) 

… op bezoek naar een middelbare school 

(Marcel) 

… croque monsieur maken (Lennert) 

… uitstap naar het bos (Daria) 

… zwemmen in Scheldorado (Daria, Zoë) 

… bezoek Ijzertoren (Daria) 

… bezoek naar de brandweer (Jorrit) 

Kortom, op de Krekel vond ik het… 

… mega tof!  

… leuk met alle activiteiten. 

… leuk met behulpzame leerkrachten. 

… heel leuk! 

… geweldig! Geweldig! Deze school is echt te gek, ik 

kan echt niet zonder! 

… best leuk, het was een leuke tijd! 

… super. 

… heel leuk! Ik ben hier al van de peuterklas!  

Het is hier een goede school. 

… dat het 6de leerjaar het moeilijkste maar leukste 

jaar was. 

… leuk! Ik zal deze school missen. 
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Samen maakten we een sneeuwklaslied op de 

melodie van ‘Fliegerlied’: 

 
Als we rijden met de bus dan zijn we toch zo blij. 
We kijken door het raam en zijn een weekje vrij. 
Na een lange nacht, komen we daar aan. (Hallo Italië) 
De monitor …    die staat daar al paraat. 

 
We zijn weg, weg, weg naar de bergen van 
groen, wit, rood en daarom zijn we zo blij, blij, blij. 
Het wordt een super leuke week, met de klas. 
 
En ik ski, ski, ski als een skiër en ik val, val, val van de 

berg naar het dal, dal, dal.  Het lijkt allemaal 
zo hoog, hooooggg. 

 
En we vallen weer omver, auauauauau 
Daarna staan we weeral recht, lalalalala 
En dan skiën we weer door, lalalalala 
Maar we maken heel veel pret, hahahahaha 
 

En ik ski, ski, ski als een skiër en heb zo koud, koud, koud als de 
sneeuw. Ik ben zo hoog, hoog, hoog in de bergen zo hoog. Hooogg 

 
En ik gil, gil, gil, als we vallen in de sneeuw, sneeuw, sneeuw. We hel-

pen elkaar weer recht, recht, recht en dan skiën we weer 
door.  Ooohhh 

 
En hebben natte was, lalalalala 
En we doen ons kleren uit, lalalalala 
En we springen in de douche, lalalalala 
En dan praat iedereen maar door, blablablablabla 
 

We zijn weg, weg, weg naar de bergen van 

groen, wit, rood en daarom zijn we zo blij, blij, blij. 
Het wordt een super leuke week, met de klas. 
 
En ik ski, ski, ski als een skiër en ik val, val, val van de berg naar het 

dal, dal, dal.  Het lijkt allemaal zo hoog, hooooggg. 
 
En we vallen weer omver, auauauauau 
Daarna staan we weeral recht, lalalalala 
En dan skiën we weer door, lalalalala 
Maar we maken heel veel pret, hahahahaha 
 

En ik ski, ski, ski als een skiër en heb zo koud, koud, koud als de 
sneeuw. Ik ben zo hoog, hoog, hoog in de bergen zo hoog. 
Hooogg 

 
En ik gil, gil, gil, als we vallen in de sneeuw, 

sneeuw, sneeuw. We helpen elkaar weer 
recht, recht, recht en dan skiën we weer 
door.  Ooohhh 

 
Het is een supermegaweek, jajajajaja 
En die eindigt met een lach, hahahahaha 
Deze week vergeten we niet, neeneeneeneenee 
Nee, echt helemaal nooit meer, neeneeneeneenee 
Nee, echt helemaal nooit meer! 

Tijdens de busreis heb ik veel 
gelachen.  We hebben naar de 
film ‘Home alone’ gekeken.  Dat 
is een leuke film maar we kon-
den hem niet uitkijken.  Het was 
moeilijk om in de bus te slapen, 
maar het is toch gelukt.   (Noor) 

Soms was het een beetje saai. 
(Isaura) 

Na 14u rijden kwamen we aan het 
hotel Reichegger.  De kamers waren 
heel mooi. (Daria) 

Het eten was heel lekker, vooral het 
dessert (Berivan) 

De eerste dag skiën was heel moeilijk 
maar je werd er na een tijdje wel aan 
gewend.  De liften waren best wel 
gemakkelijk, vond ik.  (Debby) 

In het begin vielen we allemaal veel. 
(Lennert). 

De skimonitoren waren leuk en grap-
pig! (Tarik) 

We skieden op een dinosauruspiste en 
de belleman.  De belleman speelde 
soms liedjes met zijn belletjes (Jens) 

We zijn ook op de K2, het hoogste 
punt geweest. (Céline) 

Elke dag was er een avondactiviteit. 
Rodelen was te gek!  De fuif was 
niet zo leuk! Alle muziek was door 
elkaar.  De fakkeltocht was kort 
maar wel leuk! (Jolien) 
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     Vandaag ontwikkelt 1 Belg op 6 huidkanker ! 

    Huidkanker is voor 90% te vermijden indien men al vanaf de kindertijd het juiste gedrag 

WEDSTRIJD  

De krekel met de leukste foto waarop we zien dat je je hebt ingesmeerd ( gezichtjes, 
tekeningen met zonnecrème ) verdient een te gekke prijs !!! Foto’s mogen worden 
binnengebracht of doorgemaild tegen ten laatste 1 september 2014  naar :  

dekrekelzorg@scarlet.be of gok.dekrekel@scarlet.be !  

Deze foto wordt dan gepubliceerd in het volgende krantje !        Niet vergeten !!! 

Vele groetjes en geniet met volle teugen van de vakantie !  

mailto:dekrekelzorg@scarlet.be
mailto:gok.dekrekel@scarlet.be
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Netbal op 26 maart 2014 
De drie ploegen uit het vijfde leerjaar presteerden prima op het netbaltornooi! 

De meisjesploeg: Marlies, Sarah, Dana, Alicia, Jennifer en Angie behaalden de eerst plaats. 

De jongensploeg werd het een onderonsje tussen de twee vijfde leerjaren  

De eerste plaats werd behaald door : Boban, Stef, Naïm, Guilian, Robbe D.L., Robbe D.B., Jelle 
en Robin uit .5 B 

Zo eindigden de leerlingen: Nick, Kenji, Xander, Keano, Duncan en Enrico uit 5 A  op de tweede 
plaats. 

Toch een puike prestatie voor iedereen en ook voor de Fair-Play tijdens de wedstrijden, bravo! 

Dank aan Juf Lynn en Juf Katia die de ploegen ondersteunden! 

Juf Clairette 

 

Speelgoed mag je het gehele jaar door afgeven in de godsdienstklas. 

Dit is  terug een topbedrag ! 

De verkoop van het speelgoed bracht   

€ 230,31 op. 

De inzameling van koperen muntjes bracht  

€   71,37 op.  

Dit maakt een totaal van  € 301,68 

Sama Parveen 
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1) Speluitleg Diamantroof:  

Elke piraat krijgt een sjaaltje en steekt dat voor de helft achter in zijn broek. Hij krijgt ook vier 
elastiekjes rond zijn pols.  

Op een teken probeert de kleuter de diamant van een andere piraat uit diens broek te trekken.  

De piraat bij wie de diamant weggenomen is, geeft een elastiekje aan de andere piraat. Hij krijgt 
nu zijn sjaaltje terug en steekt het achteraan in zijn broek.  

Wie heeft de meeste elastiekjes rond zijn pols? 

Materialen:  

- Vier elastiekjes voor elk kind (rond de arm) 

- Sjaaltje voor elk kind 

2) Speluitleg In de plas trekken:  

Vier of vijf piraten staan rondom de plas (mat) en houden elkaars hand vast.  

Ze proberen elkaar in de plas te trekken. 

Degene die een voet in de plas zet, verliest het spel maar speelt gewoon weer mee.  

Wie valt er nooit in de plas? 

Materialen:  

- Mat of laken 

3) Speluitleg Overloopspel  

Het terrein is vooraf afgebakend. In het midden van het terrein is de tikzone. De tikker beweegt 
zich in deze zone en kan enkel die kleuters aantikken die in deze zone lopen. Er staan twee lege 
emmers ter hoogte van deze zone. 

Op de twee eindlijnen staat telkens een emmer gevuld met water. De kleuters lopen met een 
gevulde beker naar de overzijde van het terrein. De aangetikte kleuters legen hun beker in de 
emmer ter hoogte van de tikzone. Ze lopen verder naar de eindlijn en vullen hun bekertje. 

Het is de bedoeling dat de lopers niet aangerikt worden, zodat ze de emmers van de tikker niet 
moeten vullen met water. De tikker moet zoveel mogelijk lopers aantikken en hen zo de emmers 
met water laten vullen. 

Materialen:  

- 2 lege emmers 

- 2 met water gevulde emmers 

- 1 beker voor elk kind 

Kan ik zeker!!!!!! 

Ik ben heel sterk! 

De emmers 
zullen vlug ge-
vuld zijn, juf! 



Pagina 24 
SCHOOLJAAR 2013-2014 

 

Amoussou Celina 

De Meijer Noor 

Jacobs Candy 

Ryckaert Jolien 

Van Overloop  Céline 

Amoussou Alicia 

Cierpicka Natalia 

Jacobs Quinten 

Lukas Jaydon 

Maes Falco 

Meire Laura 

Neirynck Tristan 

Ryckaert Zico 

Seraphin Jean-Paul 

Seraphin Jean-Pierre 

Vastenavond Eurika 

Blijven als vriend verbonden met Jezus 
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Neem gerust een kijkje op onze website www.dekrekel.net 

Kennismakingsdag en mogelijkheid tot afhalen van het 

schoolmaterieel van de lagere afdeling 

Zaterdag 30 augustus 2014 van 10u00 tot 12u00 voor beide afdelingen ! 

Tien goede redenen om te kiezen voor gemeentelijk onderwijs 

1. Een blije, bloeiende, open en laagdrempelige school waar kinderen, ouders en 

leerkrachten zich goed voelen ! 

2. Dagelijkse opvang van 7u00 tot 18u30 via het O.C.M.W. Huiswerkbegeleiding op 

school tot 16u30 op maandag, dinsdag en donderdag. 

3. Aandacht voor gezonde voeding (fruitdag, soepdag, warme maaltijden …). 

4. Mooie klassen, gerenoveerde speelplaatsen en het modernste leer- en  

speelmateriaal ! In alle klaslokalen digitale schoolborden ! 

5. Actieve leerlingen- en ouderparticipatie (leerlingenraad, oudercomité enz).  

6. Hulp op maat voor elk kind door de klasleerkrachten, de directie, de zorgjuffen,  

 de kinderverzorgster, met steun van het CLB en externe hulp ... 

7. Veel infomomenten tussen ouders en leerkrachten 

(oudercontacten, infoavonden, peuterkijkdagen...). 

8. Op een uitdagende en speelse wijze  leren  en  ontdekken   

(initiatie Frans vanaf  de 3e kleuterklas, hoeken- en contractwerk, internet in alle klassen, 

in de lagere afdeling keuzemogelijkheid tussen diverse godsdiensten of zedenleer).   

9. Zwemmen voor kleuters t.e.m. het 6de  leerjaar, 

sneeuwklassen, diverse naschoolse sportactiviteiten ... 

10. Betaalbaar onderwijs : gratis  schoolmateriaal, bij allerhande activiteiten heel wat 
financiële ondersteuning via het oudercomité en de school  

(b.v. betaalbare    sneeuwklassen, leeruitstappen  en schoolreizen)  

Inlichtingen en inschrijvingen 
Vanaf donderdag 21 augustus  t.e.m. zaterdag 30 augustus 2014 

(telkens van 10u00 tot 12u00 of na afspraak) 

Bereikbaar : telefonisch (09/344.63.39) of elektronisch (dekrekel@scarlet.be)    

Kleuter- en lagere school ‘De Krekel’ 

E.Caluslaan 9 Zelzate-West 

Kleuterschool ‘Het Krekeltje’ 

Schwarzenbeklaan 16 Zelzate-Oost 

http://www.dekrekel.tk/


DE KREKEL 

GENIET VAN ELKAAR , DE ZON EN VAN DE LEUKE KLEINE DINGEN 

Emiel Caluslaan nr 9 
9060             Zelzate 

Telefoon: (09) 344 63 39 
Fax: (09) 343 08 30 
E-mail: dekrekel@scarlet.be 

Bekijk ons krantje 

www.dekrekel.net 

Onder info en schoolkrant 


