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DE PASTA-AVOND WAS EEN SUCCES 
Het was pasta-avond op school, en kinderfuif.  

Sven heeft dit mee georganiseerd. We deden een inter-

view met hem.  

- Hoeveel mensen waren er?  

Er waren meer dan 300 mensen. Ongeveer de helft wa-

ren kinderen.  

- Wie kookte de pasta en de saus? 

Jo, de papa van Cesar. De mensen vonden het heel lek-

ker. ‘Dat is wat anders dan een spaghetti-avond van de 

school!’, zei er iemand.  

- Hoeveel geld hebben we verdiend?  

Het zal ongeveer 1200 euro zijn. We gebruiken dat geld 

voor ons Sinterklaasfeest.  

- Na de film werden twee films vertoond. Welke? 

Goosebumps voor de oudsten en The Angry Birds mo-

vie voor iedereen.   

- Ging de organisatie goed?   

Ja, prima! Veel ouders hebben meegewerkt, 

en ook sommige kinderen.  

- Hoe was de fuif?  

Heel tof! DJ Raf Violi is al jaren een topen-

tertainer die ook nu weer voor veel amu-

sement zorgde! 

Oma Griet 
 

Griet is oma geworden van 
Lucy. De baby  is nog maar 
een paar dagen oud.  We 
vinden het wel leuk dat onze 
directrice een oma geworden 
is. Het moet wel leuk zijn voor 
Griet want ze is voor het 
eerst oma geworden. 

Voor zijn verjaardag had Juul M&M’s  

mee. We konden er een hele dag  

van eten!  



De komende dood 
 

Ik vluchtte. Ik wist niet of de dood me nog achterna zat. Ik keek snel achter 
me en ja hoor daar was hij, de dood. Ik zag mijn huis in de verte.  

Gelukkig, ik was veilig. 
 

Ik ging snel naar binnen en deed de deur op slot.' phew!’ Ik ging snel  slapen om 
deze vreselijke dag te vergeten. Toen ik in slaap viel droomde ik weer over de 
dood. Ik zag zijn masker en het kwam 

steeds dichter en dichter en dichter en … 
ik werd wakker. 'man man man, wat een 
enge nachtmerrie. Ik ga maar weer slapen.' 

 
Zzzzzzz… 

 
tjak! 

 
Freek 

Deze woensdag hebben we kleiwerkjes gemaakt gebaseerd op vissen. Het waren klei-
ne,  grote en grappige vissen. Samen met Lore en de kinderen werden alle werkjes mooi 
afgewerkt. De mijne (Milo) was een koffervis maar wel moeilijk te maken. De mijne 
(Benjamin) was een onbekende vis en was heel makkelijk te maken (buiten de achter-
vin). Hij had ook een kleintje.    

Buurtonderzoek met Lomap 
We hebben een workshop gehad over de omgeving van de school. We moesten vertellen over hoe 
we onze wijk vonden, wat we zouden willen veranderen in de Wasstraat en hoe onze droomwijk er 

zal uitzien. We moesten onze tekstballonnen op een groot blad plakken en dat gaan ze aan de 
burgemeester tonen. Het was leuk, behalve dat we zoveel moesten schrijven. Gelukkig gaan we de 

volgende keer op stap met smartphones, dan werken we met Lomap!  

(Dit is een activiteit van vzw Jong in opdracht van de stad Gent).  

NIKA DANTE BENJAMIN 


