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  KERSTATELIER 
   Woensdag voor de vakantie was het kerstate-
lier. Er was keuze uit 36 ateliers. Kat organi-
seert altijd het atelier.  Stella zat in het atelier 
kaarsen maken bij Noor.  

Recordopbrengst voor kerstbabbel 
 
Donderdag was het kerstbabbel. in de turnzaal ston-

den de standjes vol met dingen die we op het atelier 

hebben gemaakt. Zoals gebak voor vogels, koekjes, 

accessoires, spulletjes, … 

 

Klas Kat, Ruth en Anneleen hadden een kerstdansje 

gemaakt op het liedje: ‘All I Want for Christmas is You’.  

 

In de klas hadden we die middag croque monsieurs 

gemaakt om ook te verkopen. we hadden er 160 ge-

maakt en het bedrag was uiteindelijk 170 euro. Het totale bedrag van de kerstbabbel 

was meer dan 1000 euro voor het goede doel.  

 

Esmanur heeft een paar weken geleden 
voorgesteld om een kerstontbijt te doen. 
Van Sven mocht Esmanur zelf  kiezen met 
wie ze het organiseerde. Er waren veel kan-
didaten dus we hebben geloot. Het werden 
Zita, Nika, Melis, Benjamin en Juul. Toen 
we die ochtend binnenkwamen was het hier 
super gezellig. Het onbijt was heerlijk. 
Na het ontbijt kwam het stomste: afwassen. 
Die dag mochten we de hele dag spelen en 
we zijn ook gaan zwemmen.   

 

Je nam een soort van kaarsblokje, deed er 
een wascokrijtje in, dan moest het in de 
microgolf en dan in een glazen potje en al-
lemaal kleuren bij elkaar. Terwijl mochten 
we ook nog kerstballen maken dus hadden 
we altijd iets te doen.  



yacon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van Sven kregen we een tienuurtje. In onze fruitbak zat een 

nieuw soort fruit. Het heet YACON. Het was heel fris, zoals 

een radijs. Het is lichtgeel van binnen en bruin vanbuiten.  

Iedereen proefde en bijna iedereen wou meteen nog een stuk. 

We aten met de hele klas 7 yacons!  

 
 

SCHOOLLIED 

 

Bij Lore hebben een aantal kin-
deren het schoollied gemaakt. 

Dit is een stukje van het liedje:  

 

Kijk eens hoe ik lach 

Ik leer de hele dag 

Wiskunde en taal  

Ik kan het allemaal 

Aan spelen geen gebrek 

We hebben heel veel plek 

Voetbal — wieltjes — groen 

Er is zo veel te doen 

Kom en leer ons beter kennen he 

We zijn De Vlieger 

Toffe school 

Oja De Vlieger 

Superschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nika heeft nieuwe pointes, die ze 

in de kring getoond heeft.  


