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Interview met ... juf Margot
Wat is voor jou de leukste dag van de week?
Ik vind zondag een hele leuke dag.
Omdat het dan ook een beetje een rustdag is en een dag waarop ik heel veel
iets met mijn familie doe.
Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? Muzische vorming
omdat ik heel graag creatief bezig ben en dat vond ik altijd heel tof.
Wat zijn jouw hobby’s? Ik volg kookles en ik ga ook naar de fitness. Ik heb
dus op dit moment 2 hobby’s.
Heb je ooit straf gehad? Ja, ik denk dat iedereen wel eens straf gehad.
Wat vind je leuk aan je job? Ik vind het leuk dat ik mee insta om ervoor te
zorgen dat jullie allemaal kunnen groeien en dat ik kan proberen dat jullie zich allemaal goed voelen.
Wat vind je echt niet lekker? Ik ben geen grote vleeseter dus stoverij en biefstuk vind ik niet lekker.
Waarvan ben je bang? Van spookhuizen ik vind dat heel eng om daar in te gaan dus ik doe dat ook niet.
Hanne/Marthe/Klaasje? Als ik tussen hen moet kiezen, kies ik voor Klaasje. Maar stiekem ben ik toch nog
meer fan van de oude K3 van als ik zo oud was als jullie.
AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Sowieso AA Gent!
Wie is jouw grote voorbeeld? Mijn grootste voorbeelden waren mijn grootouders, maar die zijn jammer
genoeg overleden. Ik heb daar naar opgekeken, eigenlijk nu nog altijd.
Wat is je sterrenbeeld? Soms ben stier en soms ben ik tweeling. Het is te zien in welk boekje of op welke
website je kijkt.
Wat is je lievelingsdier? Ik denk een giraf, ik vind dat fascinerend die lange nek!
Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik luister het liefste naar muziek waarop ik een beetje kan dansen, Dua
Lipa.
Wat is jouw lievelingsfilm? Ik kijk eigenlijk graag naar The Parent Trap, waar een tweeling gescheiden bij
de geboorte en ze wisselen. Zalig zo op zondag in de zetel met popcorn erbij!
Wat is je lievelingskleur? Goud.
Dit wil ik ooit nog eens doen? Ik wil supergraag eens in een vliegtuig zitten.
Dit wil ik nooit meer doen? Ik heb het nog nooit gedaan maar ik ben niet zo fan van veel dieren dus ik wil
nooit in een leeuwenkooi of bij heel veel kippen lopen.
Later word ik? Oud, denk ik. Of misschien mama en
nog later oma, ik weet het nog niet.
Wat is jouw grootste droom voor de school? Dat iedereen gelukkig is en dat iedereen graag naar school
komt, want ik denk dat dat belangrijk is.
Stel je hebt 10.000 euro en mag dit schenken aan
een goed doel, waarvoor kies je? Ten eerste zou ik
het aan de school schenken om een groot Coronafeest
te organiseren, na Corona. En dan zou de rest schenken
aan mensen in armoede want dat is echt niet leuk als
je in armoede opgroeit.

De paasboom … enkele weetjes
Een paasboom in huis plaatsen is een eeuwenoude tradities van de Noord-Europese regio’s. Hij is een van
de meest originele en feestelijke decoraties tijdens de lente. Hoewel het is ontstaan uit de oude Duitse
traditie, heeft de paasboom zich sinds geruime tijd ook in de etalages van de winkels van andere landen
begeven,
Ontstaan uit de Duitse traditie, wordt de Paasboom ook wel "de boom des levens" genoemd, omdat het
de verrijzenis van Jezus en de wedergeboorte van de mens vertegenwoordigt. De paasboom heeft dus een
zeer religieuze waarde. En het is precies de Bijbel die het gebruik ervan voor de eerste keer onthult in een
belangrijke passage van Genesis: "De Here God heeft de boom des levens in het midden van de tuin laten
opkomen".
Als je de Duitse traditie tot op de letter volgt, bestaat de perfecte paasboom uit kers-, perzik- of
abrikozenboomtakken, waaraan olijftakken als decoraties kunnen worden toegevoegd en verschillende
lente-decoraties: mussen, duiven, roodborstjes, lieveheersbeestjes, gekleurde eieren en rozetten behoren
tot de meest voorkomende snuisterijen om aan de paasboom te hangen.
Als je niet al het benodigde materiaal kunt vinden, kun je een takje uit een park of het bos pakken en deze
versieren met zelfgemaakte snuisterijen. Tot de versieringen die het best op de paasboom passen,
behoren de eieren versierd met de gehaakte techniek of met geverfd papier-maché. Hetzelfde kan
worden gedaan als je andere vormen wilt toevoegen die typerend zijn voor het voorjaar, zoals konijnen in
uitgesneden hard karton en geverfd op oude kranten.
Een toffe invulling voor de klas of het hele gezin om lenteversieringen aan te brengen, uitkijkend naar de
feest van Pasen
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