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Cliffdancers 
 
Op dinsdag gingen we naar de Kopergietery 

om een theaterstuk te zien. Alle kinderen 

van het 5de en 6de leerjaar gingen mee. Het 

ging over sociale media en dans. De apps die 

erin voorkwamen waren: Instagram, Face-

book, Musical.ly, Twitter, Youtube en Snap-

chat. Emojii’s waren er dus genoeg. Er wa-

ren veel grappige momenten bij. Bijvoor-

beeld, in het begin was er een reuze plastic 

doek in een grote doos gepropt, maar eigenlijk zaten er daar twee vrouwen ingepakt en dan ver-

plaatsten ze zich heel langzaam tot hun hoofd er uit kwam. Wij vonden het alvast een geslaagde show! 

Woensdag hebben 

we met Lore gete-

kend. Niet zomaar 

getekend natuurlijk, 

want we zijn op 

school om te leren. 

We tekenden met 

een speciale tech-

niek. Keith Haring is 

de naam van de kun-

stenaar die deze stijl 

heeft uitgevonden. 

DAG VAN DE LEERKRACHT 
‘Iedereen naar de Grote Koer, jullie mogen spelen!’, riep Kat toen we op de ochtend van 5 oktober aan 
het wachten waren tot we binnen mochten. Blijkbaar was het die dag Dag Van De Leerkracht! Dus ieder-
een van de kinderen ging naar de grote koer, ook een paar ouders liepen mee want zij hielden toezicht. 
Het begon te regenen! Toch moesten we buiten blijven, terwijl de leerkrachten aan het ontbijten waren 
in de leraarskamer. 



Sven heeft ons opdracht gegeven om 
per groepje banken een naam te verzin-
nen voor hun bank. We hebben leuke 
namen verzonnen: 1. Sukkels - 2. Gang-
sters - 3. Pingpats - 4. Jeroen Simpson - 
5. Gerbiltv 
 
Eerst hadden we veel langere namen 
maar Sven vond kortere namen handi-
ger.  

DOKrommel 

 

Op 1 oktober organiseerde Dok opnieuw 

een rommelmarkt. Met de klassen van 5 en 

6 hebben we veel rommel kunnen verkopen, 

we hebben ongeveer 265 euro verdiend, 

veel dus. Er was ook een soort zetel maar 

dan met de grootte van een stoel, die moes-

ten we zeker verkopen want die nam veel 

plaats in! Dus er kwam een vrouw die de 

zetel zou kopen, maar ze ging eerst nog wat 

rondkijken want anders moest ze de hele 

rommelmarkt lang zo’n zetel meesleuren. 

Uiteindelijk is ze er niet meer omgekomen, jammer! Maar iemand anders heeft hem wel gekocht. Dus we 

waren toch van die laspost af! Er waren ook mama’s die iets hadden gebakken en dat verkocht als zoete 

broodjes. Op het einde van de rommelmarkt leek het alsof er niks verkocht was omdat er nog zoveel 

spullen waren! Woensdag verkochten we na school een half uurtje de overgebleven spullen. Daar hebben 

we wel maar 11 euro extra mee verdiend... 

Nieuwtje 
 
Minne had actua in de kring 
van 4 oktober. Actua is iets in 
de kring voorstellen over wat 
er is gebeurd, in het nieuws 
bijvoorbeeld. Deze actua ging 
over het Rode Kruis die te weinig bloeddonoren heeft. 
Het Rode Kruis is een hulpverleningsorganisatie. Ze had-
den dus te weinig mensen die bloed wouden geven. Dat 
is erg want als niemand bloed doneert dan kunnen ze 
mensen die een ongeval hebben gehad of iets anders, 
geen bloed geven als ze dat nodig hebben. Let op! Niet 
iedereen kan bloed van om het eender wie krijgen. Het 
moet ofwel je eigen bloedgroep zijn ofwel hebben ze ge-
vonden hoe ze jouw bloedgroep kunnen mengen met een 
andere. Je kunt pas vanaf 18 jaar bloed geven. De bloed-
groep die ze het meest nodig hadden is o-negatief.  
Minne heeft dit heel goed voorgesteld en alle kinderen 
begrepen het goed, proficiat Minne! 

KONING FILM 
 

Dit jaar is onze klas uitgekozen tot  jury 
van het filmfestival Filemking. We moe-
ten naar 5 kortfilms kijken en dan de 
beste kiezen. Op 2 november zullen wij 
de winnende film bekendmaken in de 
Sphinx. 


