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  “Kijk, dat zijn mijn voeten!”    
                                                                    

Op dinsdag 5 september (ook de 
verjaardag van Waldo) zijn we in 
de voormiddag vertrokken op uit-
stap naar het designmuseum. We 
gingen met de bus naar het cen-
trum van Gent. Omdat we nog 
een beetje te vroeg waren heb-
ben we een omwegje gemaakt.  
 
Toen we dan eindelijk aankwamen ontdekten we 
al snel iets grappigs, namelijk dat de voeten op de 
affiche van Lio zijn! Grappig hé! In het museum 
zelf was er een leuke grote zetel, een geurenspel, 
een grote stelling en nog veel meer toffe dingen! 

Rode mappen 
 

Zoals bijna iedereen op deze school hebben wij in de klas een 
map om ons werk in te steken. Die kunnen 
blauw, rood, geel, groen en nog wat andere 
kleuren hebben. Bij ons is hij rood. In de 
meeste klassen maken ze een mooie tekening 
om er op te plakken of ze kleuren een kleur-
plaat in, maar bij ons is dat anders. Sven te-
kent er namelijk iets op en Sven kan heel 
mooi tekenen dus dat ziet er dan heel vaak 
heel leuk uit. Hij tekent natuurlijk ook niet 
bij iedereen hetzelfde, bij sommigen is dat 
een vliegend brood, bij anderen is dat een 

eenhoornkoe, bij nog iemand anders een giraf die een tuin 
heeft, noem maar op. 

 

Sha La La  
 
Op woensdag krijgen we les van Lore in plaats van Sven. We 
krijgen dan altijd muzische vorming, deze keer leerde Lore ons 
een liedje genaamd: Sha la la.Hier de partituur.          
 
                                                            

Er is er één jarig!   

                                                                                                 

Waldo is op 5 september verjaard, hij is 11 jaar 

geworden. Hij heeft als traktatie pudding met ro-

de vruchten en crumble meegenomen, het was 

verrukkelijk! Zie hier de PUDDING: 
 

 



De eerste… 
 
De afgelopen weken hebben we veel dingen 
voor het eerst gedaan (niet                       
voor het eerst in ons leven, maar voor 
het eerst in dit schooljaar).  
 
Hier een lijstje: 
 
De eerste… 
schooldag 
studie 
maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
wiskundeles 
uitstap 
speeltijd 
eetmaal 
Franse les 
dictee 
planten water geven 
turnles 
zwemles 
levensbeschouwing 
klaskrant 
kring 
taakverdeling 
traktatie 
woordpakket 
verjaardag 

w eetjes 

wist je dat we 30 plantjes in onze klas hebben? 

Met de klas zijn we ook  
naar Campo Santo geweest. 
Dat is het kerkhof in Sint-
Amandsberg. Het is er heer-
lijk rustig. Sven heeft er een 
griezelverhaaltje verteld.  
 
We hebben ook het graf van 
Luc De Vos gezien. Het was 
een houten graf met een 
boom er naast. Daarna heb-
ben we het graf van twee 
soldaten bezocht.  
 
Milo kreeg er een idee voor 
een tekst. Die vind je mis-
schien in onze volgende 
krant.  

In de vakan-

tie is Tarzan 

gestorven, 

één van on-

ze twee lie-

ve gerbils.  

Hij was zeer 

geliefd bij 

ons allen. 

Daarom ver-

dient hij een 

speciaal 

plekje in on-

ze eerste 

klaskrant.  


