
 

 

 

 

 

 

                      

                          

 

 

 

 

 

Schoolkrant 1 — schooljaar 2019-2020 



 

 

 Interview met ...  

 
 

  

Juf Mariska 

Wat is voor jou de leukste dag van de week? 
Zaterdag: dan kan ik veel doen zoals werken voor school, sporten,  
iets met mijn kindjes en man doen.  
Wat vond jij de leukste les toen je op school zat?      
Taal: ik heb veel woordenspelletjes gespeeld en ik vond moeilijke  
woorden leuk!  
Wat zijn jouw hobby’s? 
Ik loop graag, ik ga ook graag naar de fitness en eigenlijk kook en naai ik  
ook graag.  Eigenlijk een beetje van alles!  
Heb je ooit straf gehad? 
Neen, wel een keer klassikaal gestraft omdat we te druk waren voor een activiteit. 
We moesten als straf een blad overschrijven.  
Wat vind je leuk aan je job? Ik doe alles graag en vind het leuk om de groei te zien van de kinderen van in 
het begin van het jaar tot het einde van het jaar.  
Wat vind je echt niet lekker? Ik vind eigenlijk alles lekker, behalve tong, lever en hersenen. 
Waarvan ben je bang? Om iemand te verliezen.  
Hanne/Marthe/Klaasje? De stoerste vroeger was Karen maar nu eigenlijk Hanne.  
AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Eigenlijk geen één van de drie. Als ik er één moet kiezen, is het E.S.A 

Bottelare.        

Wie is jouw grote voorbeeld? Bart Peeters, hij is in alles steengoed en hij doet alles met heel veel 
overtuiging. Hij zingt over echte dingen op een heel eenvoudige manier. Hij is heel groot in iets kleins. Dat 
zou ik ook wel willen.  
Wat is je sterrenbeeld? Steenbok.   
Welk is je lievelingsdier? Een vlinder. 
Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik luister graag naarTaylor Swift.  
Welke is jouw lievelingsfilm? Pretty Woman.  
Wat is je lievelingskleur? Blauw zie ik graag.  
Dit wil ik ooit nog eens doen? Ik zou graag ooit een marathon lopen!  
Dit wil ik nooit meer doen? Hmm administratiewerk.   
Later word ik? Later word ik schrijfster.  
Wat is jouw grootste droom voor de school? Ik droom voor het PJC dat dit een school wordt waar 
iedereen zijn plaatsje heeft, waar iedereen echt zichzelf mag zijn. Een school waar kinderen, elk bewust 
van het eigen talent, zichzelf vinden. Gelukkig is dat al een beetje zo.  
Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je? 
Make a wish!  
 

      Zo teken je een vlinder 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ZO GA JE TE WERK:                                                                     

1. Teken een 

manneke en kleur 

het in.                                                                         

2. Ga op stap op en 

zoek verschillende 

blaadjes.                                                                        

3. Plak de blaadjes 

dan op het hoofd 

alsof het  haar is. 

 

Waarom gaat een Belg 

bij het raam staan als 

het onweert?  

Hij denkt dat er een 

foto gemaakt wordt.  

 



 

 

 

Iker uit 4A 

 

Dikke proficiat!  

 Redactie schoolkrant: leerlingen 6e leerjaar (Aurélie, Luca, Lore); voorpagina: keverklas; OC ouders: Natasja D, Natasia DB, Sophie M 
Vzw Katholieke Scholen Regio Gent – Zuid Land van Rhode & Oudercomité Paus Johannescollege 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne herfstvakantie! 

Vergeet niet: bij het verstrijken van de dagen, is de 

zon er ’s ochtends niet om jullie te bewaken! 

Met een fluohesje aan je zij, rijden de auto’s je niet 

achteloos voorbij!  

Info van de school: Rapporteren en 

evalueren in de toekomst. 


