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òIk krijg opa niet recht Roel.ó

. òKan je niet aan een buur vra-

gen of hij kan helpen, mama?ó ò We willen niemand ten last zijn Roel, kan jij komen?ó.

òKijk Roel, het jong krijgt al te-

rug eten van het moedertje. Daar kan ik nu uren naar kijken zeg.ó 
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Nieuw sociaal project in samenwerking met CERA  
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Uit het 6de leerjaar (L6A ) juf Hilde: Vriendschap & liefde  
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Dankwoord van de directeur na een bijzonder moeilijk schooljaar!  
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Uit het 5de leerjaar: Corona -gedichten (L5B) juf Ilse  

Maïssae      Liselotte, Goedele en Quinn  

Yannis        Noa, Milka en Sedef  



Maria  
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Vervolg 5de leerjaar (L5B)  



Een jaar lang tegen pesten: 

zorgcoördinator Ilse Arits  
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Uit het 5de leerjaar: Corona -gedichten (L5A) juf Annick  



Lezen en blijven lezen de hele zomer lang 
Lezen is leuk. Lezen is belangrijk. Lezen is leren. Lezen is ontspannen. Lezen is éé 

Lezen stopt niet in de vakantie. 

 

Enkele leestips: 

-zien lezen, doet lezen. 

-voorlezen of zelf lezen. 

-laat je kind voorlezen aan jullie huisdier. 

-blijf voorlezen. 

-bezoek de bibliotheek. 

-leen/ruil een boek bij familie, vrienden, buren,é 

-maak boeken zichtbaar. 

-spreek een vast leesmoment af. 

-vertel over boeken. 

-laat je kind lezen wat hij/zij zelf leuk vindt. 

 

Veel leesplezier! Lees de hele zomer lang! 

 
 
 
 
 

Blue-bot in de zorgklas: juf Han Stinckens  
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Jens en Dart  

 

Senn en Lukas 

 

Lott en Amber  

Uit het 4e leerjaar L4A: Zonsverduistering: 

Meester Koen  
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Een bewogen ICT-jaar: Meester Toon  



Uit het 1ste leerjaar: L1A + L1B + L1C  
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Uit het 2e leerjaar: We zijn allemaal anders  
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Lichamelijke opvoeding juf Elke: sportdagen  
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Uit het derde leerjaar (L3A): juf Natalie + juf Inge  
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