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Beste ouders, grootouders en sympathisanten
Het eerste trimester zit er al op! Het was een drukke periode met o.a. het bezoek van de Sint,
de grootouders, Mie Fluo Flits , Toeka en Blauwe Parki. Over deze bezoeken en nog veel
meer, kan u lezen in dit krantje.
Een werkgroep van leerkrachten is al bezig om ons project voor te bereiden. Dit jaar luidt het
thema: andere culturen. Eind februari zullen we werken en leren over verschillende Europese
landen.
Na de kerstvakantie heten we weer heel wat nieuwe kinderen welkom in onze school.
Hopelijk kunnen ze zich snel aanpassen aan de nieuwe klas en juf/meester.
Begin januari starten de sloopwerken op de oude site in de Kloosterstraat. Het sloopdossier is
eindelijk rond. Henri De Coster zal de werken uit voeren. Het slopen zal 4 maanden in beslag
nemen.
Geniet van de kersttijd!
Warme, zalige kerstdagen toegewenst en een gezond 2019!
Directeur Els

Oudervereniging
Dat het bij de oudervereniging niet altijd werken of vergaderen geblazen is, bleek begin
december toen we op onze ontspannende- activiteit- vergadering bezoek kregen van
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Eén voor één moesten we naar voor komen. De Sint had in zijn grote boek voor ieder van ons
een heel treffend rijmpje staan. We werden gelukkig als harde werkers bevonden. Die echt
wel het hele jaar braaf waren geweest. En daarom werden we bedacht met een leuk pakje en
een handvol snoepjes.
Toen de Sint en zijn Piet ons verlaten hadden, speelden wij nog een spelletje om zo onze
cadeautjes te kunnen openmaken. Wat een slimme Sinterklaas is het toch. Want echt in ieder
pakje zat iets lekkers. En met al dat lekkers hebben wij een kleine receptie gehouden.
Allemaal samen wat knabbelen, wat drinken en wat bijpraten. Meer moet dat soms niet zijn.
En zo komen we naadloos bij het einde van 2018. Het is zo cliché, maar de tijd vliegt voorbij.
Wij als oudervereniging willen jullie dan ook uit het diepst van ons hart hele warme
kerstdagen wensen en een heel gelukkig nieuwjaar!
Maak van 2019 een jaar waarin vele kleine dingen tot iets groots omgetoverd kunnen worden.
Ook komend jaar staan er weer tal van activiteiten gepland waar wij onze schouders gaan
onderzetten om zo samen met de school of voor de school weer iets moois te kunnen
realiseren.

Sint en 2 Pieten op bezoek

Wat een leuk bezoek op 3 december! Sint had zelfs 2 pieten meegebracht.
Alle klassen hadden mooie liedjes en versjes geoefend om de hen te verwelkomen. De
leerlingen van het 6de leerjaar zongen voor de Sint zelfs een Frans liedje
Sint was ’s middags heel moe. Hij heeft daarom een dutje gedaan op het bedje in ons EHBOlokaal.
De kleuters kregen van de Sint 8 nieuwe fietsjes. Deze werden mede gefinancierd door de
oudervereniging. Waarvoor heel veel dank! Ook voor de verzamelde punten van Bebat
konden we de Sint helpen bij deze betaling!

Alle klassen kregen een cadeau want ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen!

Mie Fluo Flits
Mie kwam eind oktober op bezoek. Zoals alle andere jaren kwam ze ons aanzetten om
zichtbaar naar school te komen in deze donkere dagen.

Ze moest , samen met alle andere Vlaamse fluo- collega’s , naar een feest in Brussel. Ze had
daarbij de opdracht gekregen om de langste fluo slinger mee te brengen . Natuurlijk wilde ze
die wedstrijd winnen en daarom vroeg ze onze hulp. Alle klassen van het lager verzamelden
zoveel mogelijk fluo-spulletjes bij elkaar en maakten er een slinger van.
Op woensdag 7 november kwamen alle klassen samen in de grote turnzaal. Daar werden alle
slingers voorgesteld. Klas 1A had de meeste fluo-spulletjes bij elkaar verzameld. Proficiat!

Om te kinderen te blijven aanmoedigen het fluovest
te dragen, organiseren we op regelmatige tijdstippen
een fluo-tombola. ’s Morgens krijgen de kinderen
met fluo een tombolanummertje. Na de bel worden
er dan 3 of 4 nummers getrokken en kunnen ze
prachtige prijsjes winnen!

Helm op Fluo Top
We nemen dit schooljaar deel aan een proefproject
van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en
testen een digitale versie van Helm Op Fluo Top uit.
Een scanner aan de schoolpoort zal elke dag registreren wie met de fiets komt en wie een
hesje en/of helm draagt. Het systeem houdt digitaal punten bij. Zo sparen de leerlingen voor
beloningen en maken ze kans op prijzen. Dit schooljaar kunnen ze bijvoorbeeld gratis naar
ZOO Serpentarium in Blankenberge en naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael.
Met deze actie willen we zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school laten
komen. Met een hesje en een helm zijn ze daarnaast goed zichtbaar en beschermd.
Omdat het om een proefproject gaat, doen voorlopig alleen de leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar mee. Voor de andere leerlingen gebruiken we nog wel stickerkaarten en stickers.
De actie loopt tot en met 26 april.

Vorig schooljaar (juni 2018) hielden we een enquête bij de kinderen
van het 5de en 6de leerjaar

Advent
Gedurende de adventsperiode komen we op maandagmorgen samen met de 4 -en 5 jarige
kleuters om een kaarsje aan te steken bij de adventskrans en samen een liedje te zingen.
De juffen spelen een toneeltje om de kleuters bewust te maken dat er ook dicht bij ons mensen
zijn die het financieel niet zo goed hebben.

De kleuters van K0 en K1 gingen donderdag 13 december naar het theater in ‘t Poorthuis.
Het avontuur begon aan school want we gingen met de bus. Daarna kwamen we in ‘t
Poorthuis aan waar we in de grote zaal naar de voorstelling ‘Klaproos’ mochten gaan kijken.
De kleuters werden betoverd met licht en geluid. Wat hebben ze ervan genoten!

Na de voorstelling mochten de kleuters nog even experimenteren met de muziekinstrumenten.

Enkele klassen van de kleuters werden op 27 november door de leerlingen van 4 STW van het
Agnetencollege uitgenodigd om deel te nemen aan een sinterklaasfeest.

Het was een leuke voormiddag vol met
spelletjes en plezier

In de namiddag mochten de kleuters mee naar de keuken van de school om lekkere
bereidingen te maken.

Wat hebben de kleuters genoten van deze dag.
Dank u wel aan al de leerlingen van 4STW

De kinderen van het eerste leerjaar kunnen al heel goed zinnen maken. Ze schreven enkele
zinnen over Sint en Piet.

Dries Van Noten laat zich inspireren door kunstwerken bij het kiezen van stoffen voor zijn
kledingstukken.
3B liet zich inspireren door deze beroemde modeontwerper en maakte geheel in stijl een eigen
kledinglijn met: krant, kleefband, schaar en nietjesmachine.
De ontwerpers nemen op de foto plaats bij het model dat hun zelfgemaakte creatie draagt.

6 december, de spannendste dag van het jaar...
Sinterklaas is al een tijdje het land uit maar we willen jullie even laten meegenieten van de
prachtige Sint- en pietenboten die de leerlingen van het vierde leerjaar gemaakt hebben. Ze
gingen aan de slag met papier, kleurpotloden en stiften en werden echte ontwerpers!
De Sint en de pieten vonden de boten zo knap dat ze vroegen of deze ook echt gemaakt
konden worden... Wie weet...

De kinderen van 5A deden mee aan een schrijfexperiment met schrijver Erik Persoons. Ze
moesten een verhaal schrijven en als dit een goed verhaal was, zou de schrijver het gebruiken
in zijn volgende boek Na hard te hebben gewerkt aan hun deel van het verhaal kregen ze dit
antwoord van de schrijver.
Dag allemaal in klas 5A
Zoals beloofd zou ik jullie ten laatste op 15 december laten weten of jullie tekst wordt
geselecteerd voor het nieuwe boek. Het is een dagje later geworden :-) Vooraleer ik het
daarover ga hebben, wil ik toch even meegeven dat deze derde editie van het
schrijfexperiment een echt succes is geworden. Ik mocht meer dan 150 teksten ontvangen!!!
Voor mij begint nu het grote werk. Alle teksten nalezen, de beste stukken er uit halen,
proberen ze in te passen bij de andere teksten en zo een vloeiend, maar ook nog spannend en
vlot leesbaar geheel te maken. Maar laten we beginnen bij het begin.
Zara, Emily, Elle-Marie, Noë en Lieke: Jullie hebben veel fantasie, dat is duidelijk. Het
boek dat we gaan schrijven heeft dat nodig, dus ga ik een deel van jullie tekst gebruiken.
Waarschijnlijk niet alles want ik wil andere leerlingen van andere scholen die ook een
beschrijving hebben gegeven ook de kans geven om hun stukje in het verhaal te verwerken,
maar toch goed gedaan hoor.
Maxim: Ik vind jouw tekst heel, heel goed. Ik ga deze tekst vrijwel volledig gebruiken in het
boek, zo spannend! Alleen het laatste stukje ga ik er van af knippen want door de andere
inzendingen zal het verhaal zo evolueren dat ze pas op het einde Rori's vader vinden, maar
toch proficiat hoor!
Kaatje, Lara en Sarah: Ook jullie hebben een flinke dosis fantasie, daar houd ik van. Maar
ik zou jullie beschrijving wel willen gebruiken voor een andere alien die ze later op een
planeet tegenkomen en niet de alien die de kleine jongen vergezelt, vinden jullie dat goed?
Kaat en Debora: Jullie tekst ga ik ook bijna volledig gebruiken; Ik ga hem hier en daar
misschien een beetje aanpassen, maar veel zal het niet zijn.
Ilias en Micah: Het is een heel spannende en mysterieuze tekst en ik ga ze dan ook zeker
gebruiken, alleen weet ik nog niet precies waar ik ze juist ga inpassen. Mag het ook iets
anders zijn dan een glasscherf?
Caitlin en Hanne: Jullie hebben er ook iets spannends van gemaakt, heel goed want dat is
nodig in het verhaal. Ik ga het brandende huis gebruiken en waarschijnlijk ook het kleine
meisje dat ze vinden, maar heel precies weet ik nog niet hoe ik het ga gebruiken.
Gust, Senne en Seppe: Er zitten duidelijk veel leerlingen met fantasie in klas 5A :-). Ik heb
van een andere groep leerlingen van een andere school al een beschrijving van de alien
gekregen die ik graag zou gebruiken. Jullie beschrijving vind ik ook goed gevonden en
daarom wil ik ze wel gebruiken maar dan eerder als een grap die Zenon uithaalt, vinden jullie
dat oké?
Xanthy en Emmelijn: Vooral jullie eerste deel van de tekst is heel goed gevonden en
geschreven, zelfs een beetje griezelig. Ik ga daar een deel van gebruiken maar een beetje
aangepast zodat het past bij de andere stukken tekst.

Emily: Je hebt een mooie tekst geschreven, heel goed. Het klopt niet helemaal met de andere
inzendingen en hoe het verhaal gaat vorderen, maar ik ga toch enkele zinnen uit jouw tekst
gebruiken omdat je zo een goeie zinnen hebt gebruikt. Het kan wel zijn dat die zinnen niet
altijd bij elkaar staan maar verspreid over het boek.
Seppe, Ward en Arne: Jullie beschrijving van de aarde is heel afschrikwekkend. Maar dat
hebben we wel nodig in het verhaal. Misschien ga ik jullie tekst wel nog aanvullen met ideeën
van andere leerlingen uit andere scholen.

Jullie mogen jezelf van nu af aan medeschrijvers noemen van een boek dat waarschijnlijk in
mei volgend jaar zal verschijnen.Waarschijnlijk ga je nu even niets meer van mij horen. Ik
heb nu 2 maanden de tijd om alle schrijfsels in elkaar te puzzelen en de bindteksten te
schrijven. In februari verwacht de uitgever al een proefmanuscript, anders komt de uitgave in
mei in gedrang. Omdat er veel scholen meewerken aan dit project proberen we dit schooljaar
(voor half juni) het boek uit te geven.

Nogmaals proficiat en tot binnenkort als ik meer nieuws heb over ons boek.
vriendelijke groeten,
Erik

6A schrijft mee aan een boek
“Eindelijk op aarde!”, zucht Zenon. “Doe niet zo flauw. We moeten mijn vader vinden. Of
ben jij dat al vergeten!?” “Rustig Rori. Ik ben gewoon wat uitgeput.” Sorry, ik bedoelde het
niet zo. Ik wil gewoon mijn vader terugvinden”, verontschuldigde Rori zich. “Bah wat stinkt
het hier zeg. Ik hou het geen 5 dagen langer uit”, kucht Zenon. “Ik ook niet hoor. Dus daarom
moeten we actie ondernemen.” Ze kijken rond. Ze zien geen mens. Auto’s liggen bandenloos
tegen elkaar. Je ziet nergens bomen. “Ik wist niet dat het er hier zo slecht aan toe ging”, zegt
Rori verbaasd. “En ik heb dat allemaal nog meegemaakt”. “Weet je wat mijn grootste droom
is Zenon? Dat we gewoon op aarde kunnen leven en dat het helemaal niet vervuild is.” “De
mijne ook hoor Rori, maar jammer genoeg gaat het niet”.
Ze horen een felle wind. Ze zien iets in de verte. “Kijk Zenon, daar!”, roept Rori door het
krachtige geluid heen. “Dat, dat… dat lijkt wel een tornado!”, roept Zenon. Ze kijken naar
elkaar en schreeuwen het uit. Ze lopen en ze lopen tot ze het geluid niet meer horen. “Oef. Dat
was op het nippertje”, kucht Zenon. “Hatsjie!” “Gezondheid Zenon”, zegt Rori. “Dat was ik
helemaal niet”, zegt Zenon verbaasd. “Wie dan wel?”, vraagt Rori zich af. “Hatsjie, hatsjie!”
“Het komt daar vandaan Zenon.” Ze gaan erop af. Het geluid wordt steeds luider en luider. Ze
zien een raar voertuig staan. Het lijkt wel een ufo!!! Rori versnelt haar pas en kijkt achter de
ufo. Ze ziet een wezen staan. Eén groot oog. Een groen lijf en een rode neus. “Hajjo. ik ben
sjumpie de ajiën. Hoe heet jij?” Rori slikt. Nog een alien? “Euhm, ik ben Rori. En ik ben hier
samen met mijn vriend Zenon naar de aarde gekomen om mijn vader te vinden”, zegt Rori
terwijl ze heel grote gebaren maakt. Zenon is er ondertussen al bij komen staan. “Hajjo”, zegt
de alien tegen Zenon. “Ofwel kan ik niet meer goed horen ofwel kan hij geen l meer uit
spreken”, zegt Zenon. “Dat kjopt”, zegt de alien. “Ik kan die jetter niet uitspreken. Ik zaj me
eens voorstejjen: ik ben Sjumpie en ik woon op aarde. Ik ben eenzaam want ik heb hier nog
nooit iemand gezien. Ik vind het hier best jeuk, ajjeen ben ik verkouden door de sjechte jucht
die hier rondhangt.” Rori merkt iets op. “Maar… heb jij dan geen vrienden?” “Wat zijn
vrienden eigenjek?”, vraagt de alien verbaasd. “Weet jij echt niet wat vrienden zijn?”, vraagt
Zenon verbaasd. “Nee. Ik ken geen vrienden.” “Dan moeten we daar snel iets aan doen”, zegt
Rori en ze begint het uit te leggen. “Vrienden dat is eigenlijk zoals Zenon en ik. Wij helpen
elkaar in nood. Wij vertrouwen elkaar, dus als er iets is dan kunnen we het elkaaraltijd
vertellen. We knuffelen elkaar en gaan voor elkaar door het vuur.” “Dat klopt”, zegt Zenon.
“Als Rori iets overkomt zou ik niet weten wat ik verder moet doen in mijn leven.” “Dat is lief
Zenon”, zegt Rori snikkend en laat een traantje. De twee beste vrienden geven elkaar een
dikke knuffel. “Wauw. Nu snap ik het. Dat is wej heej mooi. Jammer dat ik dat niet heb.”
“Maar dat heb je toch wel Sjumpie”, zegt Rori. “Ja, wij kunnen nu toch je vrienden zijn!”,
vult Zenon aan.
“Hatsjie, hatsjie”, niest Sjumpie. “Gezondheid”, zeggen Rori en Zenon in koor. “Haaatsjie!”
“Nogmaals gezondheid Sjumpie”, zegt Zenon. “Sorry vrienden. Maar ik ben heej verkouden
door die vuije jucht hier.” “Hoewel je het amper ziet is het al donker. Ik denk dat we maar
beter naar bed gaan”, beslist Rori en ze stappen in de ufo. “Wauw. Vanaf buiten lijkt het zo
klein en als je in de ufo bent is ie weer groot”, zegt Zenon verbaasd. “Kom”, zegt Sjumpie.
“We gaan naar bed.” Na een spannende dag met veel avonturen zitten ze al in dromenland.

“Waaah”, geeuwt Rori. “Wat heb ik goed geslapen zeg.” “Ja”, zegt Zenon verbaasd. “Ik wist
niet dat een zwevend bed zo goed lag.” Terwijl Sjumpie het eten aan het klaarmaken is, horen
de drie vrienden een luide knal. “Wat was dat?”, vraagt Zenon zich luid af. Hij krijgt geen
antwoord want Rori en Sjumpie zijn de ufo al uit. “Waauw! Dit heb ik nog nooit
gezien.”,roept Rori verbaasd. “Tsja”, antwoordt Sjumpie. “Nu zie je hoe het er vroeger aan
toe ging.” Veel groene bomen, fluitende vogels en heerlijke frisse lucht die je kon opsnuiven.
“Maar hoe kan dit?”, vraagt Rori zich af. “Want een eindje verderop is de lucht weer donker
en grauw.” “Dat weet ik ook niet Rori”, antwoordt Zenon die er intussen al is bij komen staan.
Maar veel tijd hebben ze niet om te overleggen wat er aan de hand was want in de verte komt
er een blauwe schim aangevlogen. “Dat is een geest!”, roept Sjumpie verwonderd. “Gegroet”,
begint de geest. “Ik zie dat jullie hier zijn om de enige echte Albert 14AS07 te komen
zoeken.” “Dat klopt, meneer de geest. Ik ben Rori, zijn dochter.” “Dat dacht ik wel. Je lijkt
veel op hem. Het was echt een toffe tijd samen. Maar genoeg verteld. Het gaat hier om een
ernstige zaak.” “Oei. Wat mag dat dan wej zijn?”, vraagt Sjumpie lichtjes in paniek. “Albert
zit namelijk gevangen in een donkere grot door een gemene man genaamd Saffaar. Ik ben
eigenlijk de vriend van Albert. Ik ben dus de geest van Jeroen. Saffaar heeft mij uitgehongerd
en uiteindelijk volgde de dood. Wees gerust, want Rori’s vader wilt hij nog in leven houden.
‘Hij had een gave’, zei hij. Jullie moeten nu het pad afleggen naar Brussel. Dat is ongeveer 48
kilometer van hier, Antwerpen. Jullie zullen je wel moeten haasten. Want binnen 54 uren is
Saffaar baas van het heelal. Hij zal mensen laten uitputten en laten werken als slaven. Jullie
moeten hem stoppen maar pas op…Er schuilt overal gevaar. Ik moet nu weer gaan rusten in
de hemel. Gegroet!” “Geest, meneer de geest, Jeroen!!! Hoe moeten we dat nu…” Maar het
had geen zin meer. Jeroen de geest was al weg naar de hemel. Het is ineens weer grijs en
grauw. “Komaan jongens! Waar wachten we nog op: actie!”, zegt Rori gemotiveerd. “Ja, kom
op Zenon actie”, zegt Sjumpie ook gemotiveerd. “Wow! Ik wist niet dat actie voeren zo jeuk
was.” “Kom jongens, we beginnen aan onze wandeltocht. Gelukkig werkt mijn planetenteller
nog. Dan kunnen we zien hoeveel kilometer we wandelen”, zegt Rori terwijl ze hun eerste
passen in het avontuur zetten.
“Goed bezig jongens, we zijn al 5 kilometer ver”, pept Rori de jongens op. Ze komen op een
donkere plek. Nog donkerder dan normaal. “Vojgens mij is dit het eerste gevaar jongens”,
merkt Sjumpie op. “Inderdaad Sjumpie. We moeten gewoon snel doorlopen en dan is het wel
voorbij.”, stelt Zenon ze gerust. “Kijk! Hier staat een bordje!”, merkt Rori op. Ze leest het
voor: “MIS(T)LEIDINGBOS”, staat er in grote letters op. Ze stappen het grote mistdoolhof
in. “Rori, Sjumpie! Waar zijn jullie!”, roept Zenon na een tijdje. “Ja we zijn hier”, klinkt het.
“Nee hier”, klinkt het langs de andere kant. “Nee, we zijn hier, hier. “Kom naar hier, hier zijn
we.” Langs overal hoort Zenon geluiden. “Hoe kan ik hier nu uitkomen”, denkt hij in zichzelf.
“De tijd dringt”, fluisteren nu ook allemaal stemmen. “Help! Is daar iemand! Rori!
Sjumpieeeee! Heeeelp”, begint nu Zenon paniekerig te schreeuwen. Hij begint te lopen en te
lopen totdat hij tegen iemand aan loopt. “Zijn jullie dat?”, vraagt Zenon. “Ja, wij zijn het
Zenon”, hoort hij Sjumpie zeggen. De mist trekt stilaan weg en de vrienden zijn weer bij
elkaar. “Dat was op het nippertje”, puft Rori. “Kom, we zujjen maar verder wandejen”, zegt
Sjumpie en ze wandelen weer rustig door.
Aan het einde van de dag hebben ze al 24 kilometer gewandeld en ze zien een kamp
klaarstaan met vuur en tenten. “Wow, het lijkt wel of ze ons staan op te wachten”, grapt
Zenon. “Ik zou toch maar oppassen hoor. Wie weet is het echt zo”, zegt Rori. Jammer genoeg
had Rori gelijk. Er kwamen mensen uit de tenten en keken in het vuur. “Dit is ajjemaaj het
werk van Saffaar”, merkt Sjumpie op. Nadat de mensen in het vuur keken kijken ze recht in

de ogen van Rori. Rori begint te grommen en kijkt boos naar haar vrienden. Ze begint hen aan
te vallen en pijn te doen. “Sto… st...stop Rori. We zijn je vrienden!”, roept Sjumpie. “Ze
hypnotiseren jou, Rori. Niet doen!”, roept Zenon vervolgens. Maar het is te laat. De mensen
kijken ook in de ogen van de jongens en ook zij beginnen te vechten. Rori duwt Sjumpie
tegen een boom en de alien valt bewusteloos op de grond. Na een tijdje wordt hij weer wakker
en kijkt rond. De drie mensen zijn verdwenen maar Rori en Zenon zijn nog aan het vechten.
Nu herinnert Sjumpie het zich weer. Ze werden gehypnotiseerd. “Sorry jongens”, fluistert hij
in zichzelf en duwt Rori en Zenon tegen elkaar. Ze vallen ook allebei bewusteloos op de
grond. Na een tijdje komen ze weer bij en gaan ze naast Sjumpie bij het kampvuur zitten. “Zo,
dat was heftig”, herinnert Zenon zich. “Ik was mezelf gewoon niet meer”, vindt Rori. Na een
hele avond bij het kampvuur zitten gaan ze in hun tenten en zijn ze al snel -net als vorige
nacht- in dromenland.

“Jongens wakker worden! We moeten vertrekken!”, schreeuwt Rori en de jongens komen snel
uit de tenten. “Gaan we niet eerst eten, ik heb zo’n honger”, zegt Zenon. “Nee, natuurlijk
niet”, zegt Sjumpie vervolgens. “Anders halen we het nooit.” En zo vertrekken de drie
ondertussen beste vrienden naar het volgende avontuur.
“Al 34 kilometer ver jongens”, zegt Rori positief. “Dan zal er al weer snel een gevaar
komen”, zegt Zenon al wat minder positief. En inderdaad, daar is het derde gevaar. “Oh nee,
dit voorspejt niet veej goe…”, verder kan Sjumpie zijn zin niet afmaken. Zenon en Rori zijn
weg! Opeens! Floeps en ze waren weg. “Gegroet Sjumpie de alien”, zegt een zware stem
maar hij ziet niemand. “Hajjo, is daar iemand?” “Ben je niet blij dat die nietsnutten weg
zijn?”, vraagt de stem. “Hoezo?” “Zij zijn niks waard Sjumpie! Zij zijn watjes die alleen maar
aan vriendschap denken. Jij was toch gelukkig, hier zo alleen? Of ben je ook al een watje aan
het worden?”, vraagt de stem onderdrukkend. “Nee, dat zijn gewoon kinderen en ik doe ajsof
ik hun vriend ben”, liegt Sjumpie. “Dat is toch ook niet meer leuk zo. Je moet ze verlaten,
Sjumpie! Keer terug en laat die kinderen achter. Ze kunnen het wel alleen. Keer terug en kom
nooit meer terug Sjumpie, nooit meer!” Aarzelend stapt Sjumpie terug. Rori en Zenon zijn
inmiddels onder de grond aan het bekomen van de zware val. “Hoe kan dat nu? Gaat hij ons
zomaar vergeten en terugkeren? Wij zijn zijn beste vrienden. Die laat je toch niet in de
steek!”, roept Rori boos. “Het is onze vriend niet Rori. Hij heeft ons belogen!”, roept ook
Zenon boos en begint te huilen. Maar wat ze niet weten is dat Sjumpie opnieuw is
teruggekeerd. “Ik jaat mijn vrienden niet in de steek! Ze zijn mijn beste vrienden en ik zou
hun nooit meer wijjen verjiezen!”, roept Sjumpie luid. Rori en Zenon zijn even plots als
daarvoor weer teruggekomen. “Bedankt Sjumpie. Je hebt ons gered!”, zegt Zenon. “Dat is wat
echte vrienden doen Sjumpie!”, zegt Rori vervolgens. “Ik jaat jullie nooit in de steek
vrienden. Die stomme, stomme Saffaar heeft daarvoor gezorgd.” “Maakt niet uit Sjumpie, we
hebben het gehaald en dat telt”, zegt Rori en ze stappen verder.
“Hoeveel kilometer hebben we al gedaan Rori?”, vraagt Zenon. “Al 46 kilometer en we
hebben nog 18 uur de tijd om mijn papa te bevrijden”, antwoordt Rori. “Yes, nog maar 2
kijometer en we zijn er”, zegt Sjumpie blij. “Rori 4KR8, Rori 4KR8”, horen ze iemand
fluisteren. “Wie is dat?”, vraagt Sjumpie. “Oh ja, dat is die jongen die we zijn kwijtgeraakt
nadat we waren geland op aarde”, herinnert Rori zich. “Dat is juist! Die zijn we glad
vergeten”, herinnert ook Zenon zich. Er komt iets van achter de struiken opgedoken. Het was
de kleine jongen. De drie vrienden probeerden er contact mee te maken maar de jongen
antwoordde alleen maar: Rori 4KR8. Na de laatste kilometers lopen zagen ze inderdaad een
grote donkere grot. “Daar moet mijn papa zijn”, zegt Rori en ze loopt de grot in terwijl ze de

kleine jongen vastpakt. “Wacht op ons Rori”, zeggen de jongens nog, maar Rori was de grot
al in. “Rori! Waar ben je!”, roept Zenon. “Hier jongens, hier ben ik.” De vier zijn nu weer bij
elkaar. “Gegroet vrienden. Ik verwachtte jullie al”, zegt een stem. Ze kijken achter zich. Het
was Saffaar! “Waar is mijn vader!?”, roept Rori aanvallend. “Rustig, rustig”, antwoordt
Saffaar. “Alles op zijn tijd. Waar kom jij vandaan?”, vroeg hij aan de jongen maar hij
antwoordde gelijk altijd weer hetzelfde. “Jij komt mij bekend voor jongen. Waarschijnlijk
heeft Albert iets over je verteld. Bon, waarvoor jullie komen: ik zal jullie moeten teleurstellen
want Albert blijft bij mij. Met zijn gave kan ik baas van het heelal worden! Hahaha! Omdat
jullie zo lieve kindertjes zijn zal ik jullie wel met Albert laten spreken. Volg maar… Toen ze
bij de cel van Albert 14AS07 kwamen was Rori natuurlijk heel blij om haar vader terug te
zien. “Dag papa, ik ben het Rori. Herken je me nog? Ik ben je dochter.” Hoe zou ik je nu niet
meer kunnen herkennen Rori! Kom hier!” Vader en dochter geven elkaar een dikke knuffel.
Ze voelen nog iemand mee knuffelen. Het was de kleine jongen! “Dag Lucas. Hoe is het mijn
jongen?” Wat! Nu begreep Rori er niets meer van. De kleine jongen die Lucas heet is haar
broer! “Sorry Rori. Ik krijg nu pas mijn geheugen terug omdat we samen zijn”, zegt Lucas. Na
veel gebabbel komt Saffaar het feest verstoren. “Sorry, maar nu moeten jullie weg. Behalve
Rori, zij moet hier blijven. Met haar hypnosegave net zoals Albert, kan ik baas van het heelal
worden. Ik maak de aarde weer leefbaar en haal de mensen naar hier. Ik laat ze hypnotiseren
en dan gaan ze werken als slaven! Hahaha!”
“Wat! Ik laat Rori en Albert hier niet alleen achter”, protesteert Zenon. “Wachters, voer ze
weg!”, schreeuwt Saffaar kortaf. “Nee! Rori, Rori niet weggaan alsjeblieft”, zegt Zenon
huilend. Ook Sjumpie is verdrietig en boos. Buiten bedenken ze een plan. “Ajs we nu eens
naar binnen konden sjuipen en dan Rori en Albert bevrijden…” “Dan zijn we gered en kunnen
we weer terug naar de ruimte!”, vult Lucas Sjumpie’ s zin aan. “Strak plan, jongens”, zegt
Zenon en ze splitsen zich op. Zenon ging alleen op pad en Sjumpie en Lucas gingen samen.

Saffaar staat in de proefjeskamer om vader en dochter uit te testen. “Ga rug aan rug staan en
pak elkaars handen vast. Denk aan een groot konijn, alletwee. Want anders zullen jullie er al
snel aan gaan”, zegt Saffaar boos. Ze denken allebei aan een groot konijn en floeps! Daar
staat een reuze konijn. “Dit gaat goed jongens. Denk nu eens aan…” Zenon had het allemaal
gezien en gehoord. Hij moest een plan bedenken. “Aha”, fluistert hij tegen zichzelf. Hij beeldt
een kikker uit en wijst naar Saffaar. Rori ziet het en begrijpt het meteen. Ze fluistert iets tegen
haar vader. Ze denken allebei weer hard en het werkt! Saffaar is een kikker geworden. “yes,
het is gelukt!”, roept Zenon blij. Rori en Zenon geven elkaar een dikke knuffel. Ze kijken
weer naar elkaar. Zachtjes komen hun hoofden dichter bij elkaar. Het gaat steeds sneller en
sneller. Uiteindelijk kussen ze elkaar heel lang op de lippen. “Oooooooh! Zo schattig”,
zeggen Sjumpie en Lucas samen. Rori, Zenon, Sjumpie, Albert en Lucas maken samen een
groepsknuffel. Rori en Zenon kussen elkaar weer. “Zo, jullie laten er geen gras over groeien”,
grapt Albert.
Na een lange terugreis zijn ze weer bij de ufo van Sjumpie. “Zo, dat was nog eens een
spannend avontuur”, zegt de eigenaar van de ufo. “Maar het bejangrijkste is dat ik daardoor
mijn beste vrienden voor het jeven heb jeren kennen.” “Dat is mooi Sjumpie”, zegt Rori nadat
ze verliefd naar Zenon kijkt. “De aarde blijft wel vervuilt. We moeten er iets aan doen”, zegt
Zenon. “Ik weet het!”, roept Lucas trots. “Papa en Rori moeten denken aan een mooie aarde
waar alle mensen gelukkig zijn en dan is het opgelost.” “Goed plan”, zegt Albert. Ze gaan
weer tegen elkaar staan en hand in hand denken ze aan een verzorgde aarde. Het werkt! De
lucht wordt weer mooi blauw en de vogeltjes fluiten. “Kijk! Een eindje verderop is het weer

donker”, merkt Lucas op. Daar had hij gelijk in. Er kwam weer een blauwe schim
tevoorschijn. “Dat is Jeroen de geest!”, roepen Rori, Zenon en Sjumpie samen. “Gegroet”,
begint de geest. Jullie hebben de opdracht volbracht en mijn goede vriend Albert gered van
Saffaar.” Albert en Lucas kijken verstard. “Tegen wie staan jullie te praten?”, vraagt Lucas.
“Ssst”, antwoorden de anderen snel. “Jammer dat alleen de helden van de planeet aarde mij
kunnen horen”, zegt de geest. “Goed, ik ben heel trots op jullie maar jullie moeten wel
beseffen dat de aarde niet zomaar in 123 terug schoon is. De hypnose-gedachten spreuk werkt
dus niet. Jullie zullen de mensen moeten zeggen dat jullie zelf aan de slag moeten gaan zodat
jullie achterkleinkinderen wel op een mooie aarde leven.” De geest was ineens weer weg. Na
een lange bespreking over wat de geest zei kwamen ze tot een besluit. Ze gingen alle mensen
halen om aan de aarde te werken en computervrij te maken. “Komaan jongens! Waar wachten
we nog op!”, roept Rori en ze gaan meteen aan de slag.

200 jaren later

Natuurlijk leven onze beste vrienden niet meer maar met de aarde gaat het al veel beter. Alles
is groen en niet vervuild. De mensen lachen allemaal. Er bestaat nog technologie maar de
wereld is er totaal niet door overgenomen. Dit mooie werk is allemaal te danken aan Rori,
Zenon, Sjumpie, Lucas en Albert.

Na het lezen
Natuurlijk weten we dat dit verhaal fictie is. Maar er zit nog iets achter: Ik wil jullie laten zien
dat het er niet zo goed aan toe gaat. En hopelijk zien jullie dat ook:).
Als we nu eens allemaal een beetje werken aan de aarde. Het hoeft niet veel te zijn want alle
kleine beetjes helpen!
Jasper (6A)

De mAgneet koekenbak
Net zoals vorig schooljaar organiseerde het zesde leerjaar ook dit jaar weer een onvervalste
ketnet (mAgneet) koekenbak naar aanleiding van de warmste week van Studio Brussel.
Op die manier wilden we centjes inzamelen voor ‘pleegzorg Limburg’, een organisatie die
zich inzet voor kinderen die het moeilijk hebben.

Ook nu waren er weer heel wat vrijwilligers bij de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes,
nonkels en sympathisanten die iets lekkers uit de bakkersmouw wisten te schudden. In totaal
werden er meer dan 1000 wafels, koekjes en cakejes gebakken.

Na 14 dagen zwoegen en zweten konden we met trots een bedrag van 848 euro overhandigen
aan ons ‘goede doel’. Dank aan iedereen die dit initiatief heeft gesteund.
De warmste week geeft ons allen een warm gevoel.
(Om onze actie wat meer onder de aandacht te brengen maakten we een filmpje. Via
bijgevoegde link kan je dit filmpje bekijken.
de mAgneet koekenbak
https://www.youtube.com/watch?v=gHi1oM703ks&feature=youtu.be
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We zijn heel blij met de hulp van de soepouders. Tot Pasen krijgen de kinderen op
maandagmiddag een kommetje soep.
Bussen kunnen moeilijk aan onze school geraken omdat ze niet kunnen draaien op het
einde van de ventweg. Bij een overleg mobiliteit met de Stad en politie, werd
voorgesteld om de paaltjes op het einde van de
ventweg weg te nemen zodat de bussen via
Bovenmeel kunnen wegrijden. Busbedrijf Limburg
International is daarom een test komen doen met
één van hun grootste bussen. Het bleek dat het
bordje ‘fietspad’ in de weg stond. Werklui van de
Stad hebben dit bordje verplaatst. Waarvoor dank!
Vanaf nu kunnen bussen aan onze school stoppen
en kunnen de kinderen veilig instappen.
In november werd een hospiteerweek
georganiseerd. Alle leerkrachten volgden een les bij
een collega.Er waren leerkrachten van de
kleuterafdeling die een les wiskunde gingen volgen
in het 6de leerjaar of leerkrachten die graag bij een
collega een bepaalde werkvorm wilden observeren.
Zo leerden we veel van elkaar!
Na de kerstvakantie zullen leerlingen 3de jaar
Verzorging van het Agnetencollege op dinsdag- en donderdagmiddag komen helpen in
de kleutereetzaal.
Volgend schooljaar (2020) zullen de sneeuwklassen georganiseerd worden. Meer dan
90% van de kinderen zullen meegaan. Op donderdag 28 februari houden we onze
pizzaslag.
Op het voetbalveldje werd een weerhuisje opgesteld. Dit werd gemaakt door
leerlingen van TIO in Overpelt. Het Agnetendalcollege zorgt voor de apparaten zoals
een thermometer, pluviometer en barometer.
Op vrijdag 21 juni hebben de leerlingen van het 1ste leerjaar voedselpakketten gebracht
naar St Vincentius. Dank voor alle giften!
Over enkele weken zal aan de westgevel van de school onze naam en het logo
aangebracht worden.
Toeka bracht , samen met Blauwe Parki, een bezoek aan onze school. Toeka had een
heel lang verlanglijst bij voor de Sint… maar zoveel vragen aan de Sint: dat kan niet!
Zo hebzuchtig zijn kan niet!
Op woensdag 23 januari is er een studiedag voor de leerkrachten. Dan zal het gaan
over het nieuwe leerplanconcept ZILL (zin voor leren, zin voor leven)
De scholengemeenschappen zullen in 2020 niet opgeheven worden. Onze
scholengemeenschap ‘Genegen’ kan blijven bestaan tot 2026.
Op woensdag 21 november waren alle (over)grootouders uitgenodigd in de
kleuterklassen. Wat een volk! Het was druk maar gezellig! Aan de vele blije gezichten
konden we zien dat groot en klein ervan genoot. Onze tombola was een groot succes!
Dank voor de steun!

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Ma 24/12/18-zo 6/1/19: kerstvakantie
Woe 23/1/19: studiedag : leerlingen vrij
Vrijdag 15/2/19: lokale verlofdag
Ma 25/2-vr 1/3: projectweek: Andere culturen
Ma 4/3/19-zo 10/3/19: krokusvakantie
Ma 8/4/19-ma 22/4/19: paasvakantie
Zat 27/4/19: 30+ fuif
Zo 5/5/19: eerste communie
Zo 12/5/19: moederdag
Zat 25/5/19: schoolfeest
Do 30/5/19: Hemelvaartsdag
Vr 31/5/19: brugdag
Zo 2/6/19: Vormsel
Zat 9/6/19: vaderdag , Pinksteren
Ma 10/6/19: pinkstermaandag
Do 27/6/19: 14.30 uur proclamatie 5-jarigen, 19.30 uur leerlingen 6de leerjaar
Vr 28/6/19: laatste schooldag, ’s middags begint voor de kinderen de vakantie

