
 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 
 

We bieden jullie een heel speciaal krantje aan: een poëziekrant. 

Begin februari werkten alle klassen rond gedichten: invulgedichten, elfjes, haiku’s, 

naamgedichten, beeldgedichten, Google-gedichten, raadgedichten, schrapgedichten, 

gatengedichten,… 

Zelfs in de bomen en aan vensters werden gedichten gehangen. 

 

Tijdens het kwartierlezen werden ook gedichten voorgelezen en besproken. Het beleidsteam 

zorgde voor de nodige gedichtenbundels, ontleend uit BICC. 

In het kader van onze leesprioriteit en het inzetten op de verschillende muzische domeinen, 

past zo een poëzieweek prima. 

Fijne carnavalsdagen  

Directeur Els
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Gedicht vanuit de werkgroep PAG 

 

Alles is een kwestie van vasten en lossen. Alleen op die manier slaag je erin om in het handwerk van je 
leven de draad niet te verliezen. 

Lang geleden in de handwerkles was ik een meisje 
met zweterige handjes en een haaknaald die niet door 
de lussen wilde.  

We leerden over vasten en lossen, maar wat uit mijn 
handen kwam was een ongelijk lapje vol bobbels en 
gaten. 
 
Maar oefening baart kunst, en op de duur lukte het 
steeds beter. Ik haalde zelfs het niveau van de dubbele stokjes. 
Als ik nu het woord vasten hoor, duik ik altijd weer even terug naar de tijd van de haakles. 
Tussen de steken door leerden we er het patroon van het leven. Hoe belangrijk het is om te 
beginnen met een hele rij vasten. 

Een mens heeft een stevige basis van vaste mensen om zich heen nodig om open te bloeien.  

 

Een stel ouders, verdere familie, vrienden, betrokken volwassenen op school of elders. Zo 

krijg je beetje bij beetje zicht op waar het om draait in je leven, naast wie je wilt lopen en 

welk spoor je zelf wilt trekken. 

De vastenperiode is de tijd om de band met die vaste mensen en waarden weer even aan te 

halen. 

Om je hart scherp te stellen op wat echt van belang is. 

En dan komen ook de lossen in beeld. Want elk jaar opnieuw is het nodig om dingen achter je 

te laten, los te laten, opzij te schuiven om je beter te kunnen focussen op de kern. Dat kan 

gaan van heel concrete dingen (bepaalde vormen van eten en drinken) tot meer abstracte 

ingrepen (je tijd anders besteden, ruimte maken voor inhoud). 

Stilstaan bij wat je vast wilt houden en bij wat je los wilt laten, dat is wat we doen in de 

veertigdagentijd.   

En als we al eens een steek laten vallen, vist de grote haakmeester die weer voor ons op, zodat 

we verder kunnen met ons levenslapje. Samen maken we er zo een kleurrijke en warme 

lappendeken van. 



Versje door de leerlingen van 4A voor de dag van de directeur 

 



Beertje Snotterneus beste gedicht volgens de leerlingenraad 

 

Arme lieve Kleine beer  
is de hele dag in de weer  
 
Hij is een klein beetje in paniek  
hij is een ietsiepietsie snotterziek  
 
Hij heeft zijn neusje vol met snot 
zijn neusje gaat er bijna van kapot  
 

Maar dan pakt Mama Beer een doekje  
en zet Kleine Beer neer, in een hoekje  
 

Dan zegt ze, toe maar snuit, snuit, snuit 
en komt al het berensnot eruit  
 
En Kleine Beer voelt dan heus 
dat het beter gaat met zijn neus  
 
Kleine Beer is blij, hij heeft weer lucht  
en doet een heeeele diepe zucht   

 

Elke dag maakten ze in 6A een gatengedicht. Eén hiervan: 

 

Er zijn paleizen 

waarin alleen 

marmeren vogels wonen. 

de deuren staan er altijd open 

de vogels gaan toch niet vliegen. 

 

Je bent vrij 

om binnen en buiten. 

Maar je aarzelt. 

De deur staat te wijd. 

en de vogels kunnen zo verpletterend zijn. 

 

 



De elfjes van 2A 

 
ELFJES, echt waar,  
passen OVERAL in.  
In een kastje,  
in een roos,  
in een boom,  
zelfs in een mooie droom.  

In je hart,  
in je fantasie,  
of in je huis  
of in magie. 

En overal in het licht 
in de grote mooie regenboog.  
Daarin voelen ELFJES 
zich thuis.  

En weet je waarom?  
Dan kunnen ze altijd 
spelen, vliegen en 
kleur brengen aan je dromen.  

Ja, DAAROM! 

 

De bakkers van K1A 

 

In het thema "bakker" leerden we een gedichtje over bakkertje Vanduin. 

We maakten bakkersmutsen en taarten. 

"Bakkertje, bakkertje, bakkertje Vanduin. 
Uw taartjes zijn te zoet en uw broodjes zijn te bruin. 
Wat heb je met je koekjes en wafeltjes gedaan. 
Er zitten nare hoekjes en zwarte randjes aan. 
Bakkertje, bakkertje, bakkertje Vanduin. 
Uw taartjes zijn te zoet en uw broodjes zijn te bruin." 

 

 

 

 

 

 

 



De leerlingen van 4B maken bewegende gedichten.  

 

Ze hebben hier ook een visuele ondersteuning voor gemaakt. Dit hebben we opgehangen in de 
klas. 
 

 
Die gekke juffrouw Boggemog! 

 
Die gekke juffrouw Boggemog! 

In januari slaapt ze nog. 
 

In februari staat ze op 
en doet haar wasje in het sop. 

 
In maart doet zij haar jasje aan 
om even naar de markt te gaan. 

 
En als zij thuis komt in april 

dan blijft het weer een poosje stil. 
 

En in de mooie maand van mei 
dan springt ze touwtje in de wei. 

 
In juni heeft ze nog geen haast, 

dan praat ze met meneer hiernaast. 
 

In juli speelt ze met haar kat 
en gaat met één voet in het bad. 

 
En in augustus als het moet, 

dan wast zij ook haar andere voet. 
 

Maar in september wordt het druk, 
dan scheurt zij de kalender stuk. 

 
In een café, rond half oktober 

vraagt zij één koffie aan de ober. 
 

En in november drinkt zij 't op 
en haalt haar wasje uit het sop. 

En in december slaapt zij in 
met een deken tot aan haar kin. 

 
En iedereen zegt : "Och, och, och, die gekke juffrouw Boggemog". 



Zitten monsters overal? Ja hoor! De leerlingen van het 2de leerjaar gingen aan de slag met het 
gedicht ‘Overal monsters’.  

Zo knutselde klas 2C  de gekste monsters voor aan het raam en vouwde 2B  de grappigste en engste 
boekenmonsters.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Alle kleuren van de regenboog in K2B 

 

Er woonden 7 olifantjes in een dierentuin. 

De 1ste was groen, de 2de rood, de 3de die was bruin. 

De 4de blauw, de 5de geel, de 6de die was zwart. 

De 7de oranje en die vond dat heel apart. 

Maar ’t kleine zwarte olifantje vond het jammer dat  

Hij niet zoals zijn vriendjes ook een vrolijk kleurtje had. 

Dus verfde hij zichzelf en na een uurtje was hij droog. 

Nu heeft hij alle kleuren van de grote regenboog. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



De 3 biggetjes van K2A 

 



Gedicht uit klas 3A 

 
Tijdens de week van de poëzie mochten de leerlingen ook gedichten meebrengen uit 
de tijd van papa/mama of opa/oma. 
 
Anna Witters uit 3A bracht onderstaand gedichtje mee : 
 
Koen maak je mijn schoen ? 
 
Koen, maak je mijn schoen ? 
Ja, juffrouw 
Ik zal het dadelijk doen. 
Koen, maak je ‘m sterk ? 
ja, juffrouw, dat is mijn werk. 
 
Koen, is mijn schoen klaar ? 
ja, juffrouw, 
betaal me maar. 
Koen, ik heb geen geld ontvangen. 
Nu, dan blijft uw schoen hier hangen. 
Want op klanten zonder geld, 
ben ik helemaal niet gesteld. 
 
dag , Koen. 
Dag juffrouw zonder schoen. 
 
Mies Bouhuys 



Gedichten uit 1B 

 

Dieren-gedicht 
 

Ik zie een kat                          Ik zie een hondje 
die zit in bad.                         met een wondje. 
 

Ik zie een mol                         Ik zie een cheeta 
die zit in zijn hol.                   zij eet een pizza. 
 

Ik zie een paard                     Ik zie een mol 
dat paard eet een taart.          die speelt met een bol. 
 

Ik zie een olifant                    Ik zie een mol 
die leest de krant.                  die mol blijft in zijn rol. 
 

Ik zie een leeuw                    Ik zie een flamingo 
die eet een meeuw.               die speelt bingo. 
     
Ik zie een slang                     Ik zie een olifant 
die is heel lang.                    die zit in een band. 
 
 
 
Gekke - dingen - die - niet - kunnen - gedicht 
 

Straks eet ik een vaas. 
straks eet ik een tak. 
 

Loes woont in een hamburger. 
Loes woont in een alien. 
Loes woont in een banaan 
 

Ik zie in de lucht een vis. 
Ik zie in de lucht een boom. 
Ik zie in de lucht een dino. 
 

In de zee zit een olifant. 
In de zee zit een mummie. 
 

De dokter kijkt in mijn oor en ziet ijs. 
De dokter kijkt in mijn oor en ziet een koor. 
De dokter kijkt in mijn oor en ziet gras. 



Gedichtenweek K3A 
 

 



Het is donker in 1A 

 

Het donker is een wonder  
 

De zon gaat onder.  

 

De lichten zijn gedoofd. 

 

Het donker is een wonder. 

 

Wat je ziet zit in je hoofd.  

 

Frank Adam  

 

Het eerste leerjaar maakte het donker in de klas. 

Voor hen was het donker .... zwart, alleen, rustig, stil, gewoon, de maan, bang, slaap, nacht,... 

 

Een bijzondere vorm van zien is dromen. Tijdens een droom kijk of spreek je niet en toch speelt zich 
een hele film in je hoofd af.  

In het boek "waar denk je aan?" werd in het hoofd van enkele kinderen gekeken. 

De leerlingen mochten hun favoriete droom tekenen. 

De leerlingen dromen van vliegen,van een prinses worden en in een mooi kasteel wonen,de beste 
voetballer zijn, een dino ontmoeten, in een raket zitten, een dansoptreden geven, in een supersnelle 
achtbaan zitten,.... 

 

 

 



Naamgedicht over Frankrijk door 3B 

 

Frans spreken – en français 

Rataouille eten in Parijs als in de film 

Allen dromen van Disneyland  

Nog een wijntje, s’il vous plaît 

Kaas met stokbrood smaakt ‘très bien’! 

Reisje naar de Provence à Poire  

Ik hou zooooooo van lavendel 

‘Ja, meneer’ is ‘Qui, monsieur’ 

Kijken naar de Eiffeltoren 

 

 

 


