
 

 

 

 

                      

                          

 

 

 

  

 

Schoolkrant 1 — schooljaar 2020-2021 



 Interview met ...  

 
 

  

Wat is voor jou de leukste dag van de week? Ik vind vrijdag de leukste dag  

omdat ik dan heel vaak muzische doen en ook omdat het dan bijna weekend is. 

Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? Ik vond eigenlijk alle talen 

leuk zoals Nederlands en Frans. Ik lees heel graag en dat deed ik toen eigenlijk  

al heel graag. En ik schreef ook altijd graag verhaaltjes. Dat vond ik heel leuk 

als kind. 

Wat zijn jouw hobby’s? Ik lees heel veel en ik ga één keer per week sporten.                                             Dat 

laatste zou ik net nog iets meer moeten doen maar de tijd soms, he… 

Heb je ooit straf gehad? Ja, ik had teveel gebabbeld in de klas. We hebben toen wel met gans de klas samen straf 

gehad. We hebben toen blaadjes moeten overschrijven. 

Wat vind je leuk aan je job? 

Ik vind het heel leuk in het eerste leerjaar omdat hier eigenlijk kleuters binnenkomen die je heel veel mag aanleren 

zoals lezen, rekenen, schrijven… en dat zijn dan al grote kinderen als ze in juni het eerste leerjaar afsluiten. Dat vind ik 

heel tof om ze te helpen groeien en te zien openbloeien. 

Wat vind je echt niet lekker? Spruitjes. Dat vind ik echt vies. 

Waarvan ben je bang? Van spinnen… daarvan ga ik heel hard roepen. Vorig jaar mocht ik de woensdag lesgeven in de 

klas van meester William waar net het thema ‘spinnen’ aan bod kwam en de klas dus vol met spinnen zat. Dat was echt 

de hel voor mij… 

Hanne/Marthe/Klaasje? Hanne, die vind ik de coolste.                                                                               

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Eigenlijk geen enkele van deze drie. Ik weet niks van voetbal. 

Wie is jouw grote voorbeeld? Een beetje cliché maar dat zijn mijn mama en papa. Omdat ze me geleerd hebben dat je 

door hard te werken er wel kan geraken en ook omdat ze me nu nog altijd helpen met alles wat ik wil doen.                

Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een weegschaal.                                      

Welk is je lievelingsdier? Ik ben zot van katten. Dat zou ik thuis zelf ook                    

wel willen maar nu heb ik er nog geen.                      

Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik ben een grote fan van Bastille.                                       

Dat is een muziekgroep die ik al een paar keren heb zien optreden en echt goed vind.                                                           

Ze maken leuke popmuziek waar je goed kan op dansen maar ook met een mooie betekenis.             

Welke is jouw lievelingsfilm? Ik heb geen lievelingsfilm. Ik kijk heel graag naar romantische films              

maar kijk ook graag naar avonturenfilms en fantasiefilms. Vroeger was ik fan van Harry Potter.                                                                             

Wat is je lievelingskleur? Blauw                        

Dit wil ik ooit nog eens doen? Ik wil ooit eens een verre reis maken maar er zijn veel andere dingen die ik eerst nog wil 

doen en ik moet eerst ook nog wat centjes sparen.                      

Dit wil ik nooit meer doen? Dat weet ik eigenlijk niet goed. Dit is een heel moeilijke vraag.               

Later word ik? Ik hoop dat ik ooit mama word maar nu nog niet. Dit is één ding dat ik zeker zou willen.              

Wat is jouw grootste droom voor de school? Dat we een school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn en durft te zijn. Ik 

denk dat we al op goeie weg zijn hiervoor. En dat we elkaar kunnen helpen, zoveel mogelijk.                 

Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je? Voor kom op tegen kanker. We doen 

daar al heel veel voor met de familie omdat we al veel mensen hieraan verloren zijn. Dit is een doel dat me nauw aan 

het hart ligt. 

     

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier seizoenen  

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie 

van jullie kan de seizoenen van het jaar 

opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. 

“Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, 

begint Jantje, maar verder blijft het stil. 

“Waar blijven de lente en de zomer, 

Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik mij 

dus ook al af!” 

Waarom vliegen de meeste 

vogels in de herfst naar het 

zuiden ? Omdat lopen te ver is. 

Weetjes:  

Waarom verliest een boom z’n blad? 

Bomen zuigen water op via hun wortels. Dit water verdampt via de bladeren. In de winter, als de temperatuur lager is, kunnen 

boomwortels minder goed water opnemen. Door blad te verliezen verdampt de boom minder water en verdroogt hij niet.  

Wat doe ik met afgevallen blad in m’n tuin? 

Op het gazon  Weg ermee, want blad neemt licht weg. Het gras onder het blad gaat dood en er ontstaat een kale plek, waar in het 

voorjaar onkruid welig kan tieren. In de border  Laten liggen. Afgevallen blad beschermt planten tegen de winterse kou en geeft 

beschutting aan dieren (bijvoorbeeld egels) en insecten. Als het verteert is het prima mest voor planten. Laat de bladlaag niet dikker 

worden dan 10 cm, want dan komt er te weinig lucht bij en gaat de boel schimmelen. 

Waarom verkleuren bladeren in de herfst? 

In boombladeren zit chlorofyl, dat zorgt voor de groene kleur. Een boom maakt chlorofyl aan onder invloed van zonlicht. Minder 

zonlicht en lagere temperaturen (<5 graden Celsius) verminderen de productie van chlorofyl. Daardoor komen de herfstkleuren (die 

altijd al in het blad zitten maar door het groen niet te zien zijn) tevoorschijn.  

Dag herfst 

Zacht sluipt hij door mijn bloemenpracht 

Gehuild in een kleed van warme tinten  

Hij laat sporen na, zodat je weet 

Hier is hij al geweest  

Je hoort hem ritselend lopen 

Toch blijft hij nog even verscholen 

Maar op een dag wordt hij herkend  

En hoor je iemand zeggen  

Dag herfst, ik zie je dat je er bent. 

 



Redactie schoolkrant: leerlingen 6e leerjaar (Emma, Feline, Mathis, Max, Lauren, Laura,…); voorpagina: muisjesklas; OC ouders: Natasja D, Natasia DB,  
Sophie M Vzw Katholieke Scholen Regio Gent – Zuid Land van Rhode & Oudercomité Paus Johannescollege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helm op Fluo Top: 

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer. Ook de fietshelm kan levens redden. 
Helm Op Fluo Top helpt scholen om kinderen te overtuigen om ook tijdens de donkere maanden naar school te stappen en te 
fietsen en om dat goed zichtbaar en goed beschermd te doen. 
 
De leerlingen verzamelen tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie zoveel mogelijk stickers op hun spaarkaart. Wie ’s morgens 
met een fluo hesje naar school komt, krijgt één stickertje; wie daarbovenop met de fiets (of step) een hesje en een fietshelm draagt 
krijgt 2 stickertjes. Zo kunnen ze de volgende leuke beloningen verdienen:                                                                                  
 ° 17 stickers: kunnen via het wedstrijdformulier op www.helmopfluotop.be deelnemen aan de wedstrijd en zo mooie prijzen    
    winnen van oa Nutcase, Gofluo, Wowow, Torfs, JBC of AS Adventure.   
 ° 34 stickers: lln hebben met hun kaart gratis toegang tot Serpentarium Blankenberge.                           
 ° 50 stickers: lln hebben gratis toegang tot ZOO Antwerpen of Planckendael.  (zie voorwaarden op de stickerkaart)  
Wanneer hun kaart vol is, kunnen ze verder sparen op de klasposter.                                                                                                                            
We hopen jullie te kunnen motiveren om jullie zichtbaar in het verkeer te begeven. 

Namens Werkgroep Verkeer.    Enkele sfeerbeelden van vorig jaar: 

 

http://www.helmopfluotop.be/

