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We zijn naar Paradijsvis gegaan, dat is namelijk in Oostakker. De 
meneer had onze klas uitgenodigd. We gingen er met onze fietsen 
heen. Toen we er waren, deed de meneer niet open maar toen 
kwam hij uiteindelijk wel. Hij gaf uitleg over de vissen die hij ver-
kocht.  
 
De doktersvis heeft een scalp op zijn staart en als je het aanraakt, 
kan je vinger er gewoon af zijn! Voor sommige vissen heb je een 
verwarmingselement nodig. Goudvissen worden snel groot (en het water wordt snel vies, ze 
eten veel  dus ze kakken veel) dus dat is niet aan te raden. Er was ook een anemoonvis, 
dat  is de clownvis (Nemo). 

EILAND  
 
Ja, wij hebben eilanden gevormd in de klas. Iedereen 
moest een naam verzinnen met de kinderen van hun ta-
felgroep. Laat me de eilanden maar opzeggen: Girl 
Squad, Lachend kakske, Skeer, F.C Drol, De grote pa-
tata’s. 
 
 

Wist je dat …. 

We op bosklas gaan van 19 tot 

23 maart? 

Emilia maakte deze 

creatieve titel. 



 

Er was een walvis aange-

spoeld aan zee. Ze hebben 

zijn skelet opgehangen in de 

Sint-Baafskathedraal. We 

gingen er donderdag heen, 

de meeste kinderen dachten 

dat het niet echt was maar 

eigenlijk was het wel. Het 

was een geweldig skelet! 

Walvis Leo woog 25 ton en 

was 12 meter lang. 

 
 

De grote verjaardagsquiz 
 
Sven gaf  een verjaardagsquiz. Het was geen 
gewone quiz. HET WAS SPANNEND. 
 
Eén van de vragen was met een foto van de klas 
waarop iemand verborgen was. Wie denk je dat 
op deze foto verborgen is?  

 
 
 

DE JURY 

In de vakantie was er een het filmfestival Fi-

lemking. Enkele kinderen kwamen naar de 

prijsuitreiking. Daar mochten ze bekendma-

ken dat Princess de winnende film was. De 

film ging over een jongen die een meisje wil-

de zijn.  

Ook de vier andere films vonden we heel 

goed.  


