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VOORWOORD

Wil je zelf ook vertellen over je lievelingsrecept, over je hobby, of heb je iets anders? Laat het 

ons weten via de postbus van de Ouderwerking (tussen de klas van Juf Elke en Juf Hilde) of via: 

mail schoolkrantsintnorbertus@hotmail.com. Het Girafke ziet al jullie inzendingen graag komen!

december...

31 dagen die gevuld zijn met dingen waar we vrolijk van worden:
een maand vol met opgetutte naaldbomen en slierten lampjes
een maand vol met grappige rookwolkjes die ontsnappen uit onze mond als we praten
een maand vol met goedlachse, in het rood gehulde mannen met lange, witte baarden
een maand vol met zorgvuldig ingepakte en haastig uitgepakte verrassingen
een maand vol met goedgemutste kindjes met lange sjaals en wanten met koordjes
een maand vol met 2000 jaar oude kindjes, geboren in even oude stalletjes
een maand vol met een gebrek aan uren daglicht, gecompenseerd door ontelbare lichtjes
een maand vol met klinkende glazen, voldane smaakpapillen en overwerkte vaatwassers
een maand vol met warme gezelligheid tegen een bevroren achtergrond
en bovendien een maand vol met kers(t)verse bladzijden van een nieuw Girafke om te blijven 
herlezen tot het nieuwe jaar aanbreekt
Maak er een mooie december van waar januari jaloers op wordt!

Kirsten Kerst

Kijkt uit naar het nieuwe jaar,
maar laat eerst de lichtjes branden

en de gezelligheid hoog tij vieren.
Wenst voor iedereen het allerliefste.

SINT-NORBERTUS

Is super blij want onze school
bestaat bijna 125 JAAR

Echt waar ! Nog even geduld
en dan een feestje.

SINT

De vriend van ieder kind.
Stoomt ieder jaar voorbij.

Houdt  niet van het plaagbeest en
doet mee aan het kampioenschap

speculaas om ter meest.

Wij zijn nieuw  
in het Girafke
Kunnen jullie  
ons vinden?
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Een nieuw schooljaar… 
een nieuwe ouderraad.

We zijn dit schooljaar begonnen met afscheid te ne-
men van Tania. Na een jaar onze ouderraad te trek-
ken, doet ze omwille van nieuwe professionele en 
persoonlijke uitdagingen een stapje opzij. We wensen 
haar dan ook veel succes! Vorig schooljaar hebben we 
samen met haar de werking van de ouderraad gron-
dig hervormd. We hebben werkgroepen opgericht en 
een systeem van klasouders geïntroduceerd. Graag 
willen we hierop verder werken.

De klasouders zijn een aanspreekpunt voor de andere 
ouders van de klas. Zijn er vragen, ideeën, opmerkin-
gen, dan zijn alle ouders welkom om dit door te spelen 
aan de klasouders. Zij kunnen dit bij de bijeenkomst van 
de ouderraad in de groep gooien zodat we het samen 
met het juffenteam kunnen bekijken. In de omgekeer-
de richting zullen de klasouders ook steeds de versla-
gen van de ouderraad doorsturen naar alle ouders van 
de klas. Zo hopen we een goede open communicatie 
te krijgen tussen ouders en leerkrachten.

Omdat dit schooljaar in het teken zal staan van 125 
jaar Sint-Norbertus en er heel veel tijd gaat naar de 
voorbereidingen van dit feest, zijn er geen extra (gro-
te) activiteiten gepland. Wel zal onze werkgroep 
‘Meet&greet’ nog een Nieuwjaars drink organiseren 
eind januari (communicatie volgt!) en herhalen ze in 
juni de potluck picknick van vorig jaar. Dit alles onder 
het motto ‘Less is more’ waarbij het vooral draait om 
het gezellig samenzijn.

Tot slot nog meegeven dat we een open ouderraad 
zijn, dit betekent dat iedereen steeds welkom is op 
onze bijeenkomsten, klasouder of niet. Onze volgen-
de afspraak is 8 februari. 

Tot dan!

Liese Mebis

  

EEN OVERZICHT VAN DE KLASOUDERS: 
K1a Marie Olaerts
K1b Karen Bauwens & Katelijne Wouters
K2  Karolien Van de velde & Soetkin Vansteen-

beeck
K3 Margot Bollen, Lothe ramakers en Ingrid Van 

Daele
L1 Dana Verbruggen & Liese Mebis
L2  Anne Martens & Karolien Van de velde
L3 Liese Mebis & Veerle Cassiman
L4 Christel Boon & Ann Vanfroyenhoven
L5 Anneke Goovaerts & Ingrid Van Daele
L6 Véronique Jacobs & Ann Spelmans

EEN OVERZICHT VAN ALLE WERKGROEPEN:
Brede school
Begeleider school: juf Stéphanie
Begeleider ouderraad: 
Karen Bauwens
karenbauwens@gmail.com

Winterpauze
Begeleider ouderraad: Leen Alaerts
leen.alaerts@ucll.be

Meet&Greet
Begeleider school: 
Begeleider ouderraad: Anne Martens
martensanne@yahoo.co.uk

Klussers
Begeleider school: juf Sarah 
en juf Liesbeth
Begeleider ouderraad: Liese Mebis
liesemebis@gmail.com

Schoolkrantje
Begeleider school: Mevr. Martine
Begeleider ouderraad: 
Ingrid Vandaele/Chris Noorduin
ingrid.van.daele@gmail.com
chrisnoorduin@gmail.com

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD

Indien je interesse hebt om ‘klasouder  te zijn 
van één van de klassen van je kinderen, of je 
wenst graag aan te sluiten bij één van de werk-
groepen, laat alvast iets weten:

liesemebis@gmail.com 
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OUT OF...
...Afrika

Hallo ik ben Roos Camps uit 
het zesde leerjaar en ik kom 
juist terug van een jaar Zuid 
Afrika. 
 

Tussen België en Zuid Afrika zijn veel 
verschillen. In Zuid Afrika is het altijd 
warm en toen ik terug kwam was er 
een groot verschil in warmte. 

Het eerste wat ik wilde toen ik terug 
thuis was, was mijn vriendinnen en 
vrienden zien. Ook wilde ik mijn eigen 
kamer zien die ik al altijd zo graag wou. Ik 
heb in de vakantie natuurlijk al met mijn vrien-
dinnen gespeeld maar niet allemaal dat vond ik spij-
tig. Maar de vakantie ging snel voorbij en…

De eerste dag school, JOEPIE eindelijk school nu kan 
ik al mijn vriendinnen terug zien. Het was wel wat an-
ders dan wat ik het voorbije jaar te zien kreeg. Onze 
school was zo klein tegenover die in Zuid Afrika. Ik 
werd verwelkomd door al mijn vriendinnen met knuf-
fels enzovoorts. Ik was zo blij iedereen op school te-
rug te zien. Maar nu zijn we al bijna in de helft van het 
schooljaar! Het gaat allemaal zo snel, maar ik ben elke 
dag nog even blij om mijn vriendinnen te zien zoals 
op die eerste schooldag en in elke vakantie mis ik ze 
allemaal!

Als we terug kwamen uit Zuid-Afrika, hielden we veel 
familiefeesten zodat we iedereen terug zagen. Zo fijn 
allemaal barbecueën met de familie aan papa’s kant 
maar ook lekker feesten met de familie aan mama’s 
kant. Het is fijn om in Zuid Afrika te zijn, maar als je 
weer thuis bent wil je nooit meer weg van huis. Dat is 
nou het leukste: je komt thuis, je ziet iedereen weer 
terug en je FEEST! Te gek toch? Je hebt souvenirs 
voor iedereen. 

Maar er zijn nog twee dieren die ik ook hard heb ge-
mist… LEO EN LILY mijn twee schattigste konijntjes die 
heb ik hard gemist. Maar nu ben ik uit verteld!   
Zo nu weten jullie ook hoe het was om lang weg te 
zijn van iedereen waarvan je houdt.

Roos Camps (L6)
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KORT NIEUWS

Woensdag  
Sssamdag

Vanaf dit schooljaar is het niet enkel in mei 
de week van Sam de verkeersslang, maar 
nemen wij ook deel aan Woensdag Samdag! 

De boodschap is simpel: elke woensdag fiet-
sen en stappen zoveel mogelijk kinderen naar 
school. Met deze campagne stimuleert Mobiel 
21, samen met ouders en kinderen om veilig 
en milieuvriendelijk naar school te gaan. Onze 
school doet alvast mee! 

De eerste periode is ondertussen al voorbij. De 
kinderen hebben al heel goed hun best gedaan.

TIPS VOOR DE WINTERPERIODE
Wist je dat je fluo vanop 100 meter kan zien?  
Dat is de lengte van een voetbalveld!  Zorg dat 
je goed zichtbaar bent tijdens de donkere en 
koude maanden. 

Wat heb je nodig?
• kleurrijke winterjas
• Megacool fluohesje
• handschoenen, mutsss, sssjaal en dikke 

kousssen
• wit voorlicht en rood achterlicht

SSSucces!!

Sint-Norbertus  
bestaat 125 jaar 

Onze school bestaat dit schooljaar 125 jaar en 
dat wordt volgend jaar gevierd met een groot 
feest in het eerste weekend van mei 2017. Voor 
de tentoonstelling ‘Een school vol verhalen’ is 
de school nog op zoek naar verhalen, foto’s of 
andere materialen die te maken hebben met de 
geschiedenis van de school. De leerlingen, leer-
krachten en directie zijn al volop aan het gras-
duinen in de geschiedenis van hun school en de 
vlakbij gelegen Abdij van Park, maar kunnen nog 
meer materiaal gebruiken. 
Heb je een interessant verhaal of bezit je nog fo-
to’s of andere materialen?

Geef dan zeker een seintje op 
directie.sintnorbertus@leuven-zuid.be  

SINT-NORBERTUS
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Vanhaelewyn Consulting & ProductivIT :
We werken voor particulieren, bedrijven en scholen.
Onze taak bestaat in :
- Oplossen van computer en IT-problemen
- Installatie van computers, netwerken en IT-infrastructuur
- Verkoop van alle IT (computers, laptops, tablets, printers en diverse hardware)
- Herstellingen van apparatuur
- Advies, begeleiding en opvolging

Website: www.productivit.be 
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MEET & GREET
Cinema Soirée

Dit was de Cinema Soirée van 10 
november 2016 in cijfers:

Er waren  3 filmvertoningen, voor 3 verschillende 
leeftijdsgroepen

Meer dan 100 kinderen kochten een ‘ticket’ en 
woonden de filmvoorstelling bij

120 snoepbrochettes en 10 zakken popcorn vlo-
gen (!) de deur uit 

De wijn ging er vlotjes door bij de mama’s en papa’s 
(het aantal flessen houden we stilletjes geheim ;-)); 
van de pintjes houden we er nog een kleine voorraad 
op na

Tot 18u30 was het een gezellige drukte in het cinema 
café!

De werkgroep ‘Meet & greet’ bedankt alle aanwezi-
ge ouders, grootouders, kinderen en juffen om er sa-
men met ons een gezellige avond van te maken. Dat 
smaakt naar meer …!

Dit vonden de kinderen er zelf van:

“Ik vond het leuk dat het bij juf Liesbet in de klas 
was, en de film van het heksje vond ik leuk.”
Anne, L2

“Ik vond het grappig. Ik vond het leuk dat het veel 
filmpjes waren. “ Stiene, L2

“Het was wel eens spannend, maar als ik eerlijk 
moet zijn vond ik de film ook een beetje saai.” L6

“Het was heel leuk. We keken naar ‘De geweldige 
beer’. De popcorn en snoepbrochette waren lek-
ker en het leek net alsof het een echte cinema 
was.” L6
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Ahoj! Dat is Tsjechisch voor 
‘hallo’ – eigenlijk heel gek, 
want er is helemaal geen zee in 
of aan dit land!  

De grote mensen zeggen ‘dobry den’ en dat betekent 
gewoon ‘goede dag’.

Papa werkt dit jaar in Tsjechië. In de grote vakantie 
mochten Pol (mijn broertje), mama en ik dan einde-
lijk ook mee. Opa bracht ons naar de vlieghaven en 
toen begon ons avontuur! We vlogen van Brussel naar 
Praag en reden daarna naar Usti waar we 4 maanden 
woonden.

Usti-nad-Labem (Usti aan de Elbe) is een klein, oud 
industriestadje, vlak bij de Duitse grens. De Elbe loopt 
er door het heuvelachtige en dichtbeboste landschap 
van Noord-Bohemia, het vroegere land van ridders, 
koningen, prinsen en prinsessen… en dus heel oude 
kastelen op hoge, steile rotsen.

We woonden dicht bij een fijn park met grote bomen, 
reuze glijbanen in de helling verwerkt, veel fontein-
tjes, een speeltuintje en een bulten-parcour om over 
te fietsen. Het was superleuk om zo’n grote tuin te 
hebben in de zomer.

Pol houdt van honden en die zijn er bijna meer dan 
mensen in Tsjechië. Dus was hij heel blij.

Vier dagen per week, als mama werkte, gingen Pol en 
ik naar de babysit.  De ene keer naar Jarka, de ande-
re keer naar Terka. Jarka heeft 2 honden, Kurt (zeg: 
Koerté) en Cobain. Kurt is Pol zijn dikke vriend, Cobain 
is mijn dikke vriend. We gingen veel wandelen met de 
honden en naar de speeltuin. Terka heeft een poes en 
een grote TV, en een tuin met een zwembadje.

Jarka spreekt Tsjechisch, Terka spreekt Engels, ik 
spreek nederlands en Pol praatte nog niet veel. Maar 

ROB de Globetrotter

groetjes
uit
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dat was allemaal geen probleem. Als Kurt weer eens 
stout was, zeiden we ‘ti-ti-ti Koerté!’

In Tsjechië zijn de mensen graag buiten. Pol en ik ook, 
wij zijn ook graag buiten. Dus zocht mama een ‘chata’ 
(houten huisje) aan een meertje in de bossen en gin-
gen we een weekend daar logeren. Eigenlijk was het 
zoals kamperen, maar dan in een houten tent of tuin-
huisje. We zijn gaan wandelen tussen de rotsen, langs 
water en ook stukken met een bootje. En dan kregen 
we natuurlijk honger. Gelukkig namen we ‘rollebrood-
jes’ (rolechky) mee. Die lijken een beetje op pistolets, 

maar dan smal en lang. Papa koopt de broodjes altijd 
per 10, want hij kent alleen 10 in het Tsjechisch, decet.

Toen werd het herfst, kwam er heel veel regen en 
konden we niet zoveel naar buiten. Dat vonden we 
niet leuk en we maakten soms ruzie. En dat vond onze 
onderbuurman dan niet leuk! Op een dag bracht papa 
een grote enveloppe mee. Een hele bundel tekenin-
gen van alle vrienden van mijn klas! Dat maakte me 
heel blij, maar ook een beetje droevig, want ik miste 
mijn vrienden. Gelukkig zei mama dat we bijna terug 
naar Leuven gingen. Ze maakte een aftelkalender 
met een vliegtuig op het einde. Als alle raampjes van 
de kalender open waren, dan gingen we met auto-
vliegtuig-trein-bus terug naar Leuven!

Pol was jarig, hij is nu 2 jaar en na de herfstvakantie 
mocht ik weer naar school. Joepie! ☺

Josse (1Kb)

Tsjechië

naar de puzzel
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Puzzel
je mee?



Hej Eppo, kan je me eens vertellen 
welke hobby jij hebt?
Muurklimmen

En wat is muurklimmen juist?
Dan moet je klimmen op een muur met allemaal kleurtjes. Die kleurtjes 
zijn stenen waar je je voeten op moet zetten en waaraan je je kan vast-
houden.

Doe je die Hobby alleen?
Nee, met enkele van mijn vrienden uit mijn klas 
(Jaan Van Kuyck, Casper, Wies en Jaan Le-
vefre)

Kan je eigenlijk alleen klimmen?
Nee, we moeten altijd samen klimmen 
omdat er anders geen beveiliging is 
en je misschien wel naar beneden 
valt. Want bij het klimmen draag je 
altijd een klimgordel waarmee je met 
een koord vasthangt aan iemand die 
je beveiligt. Die heeft een grigri waar-
mee de koord kan worden vastgehou-
den (of losgelaten om weer naar bene-
den te komen).

Wat vind je zo leuk aan klimmen?
Ik vind klimmen leuk omdat ik zo mijn hoogtevrees overwin.

Ben je dan niet bang als je hoogtevrees hebt of had?
Soms, maar ik ben vooral nieuwsgierig om helemaal boven te gaan kijken.

En durf je al hoog klimmen?
Ik ben al 1 keer helemaal tot boven geraakt.

En als je helemaal boven bent, hoe kom je dan terug 
naar beneden?
Dan moet je je achterover laten hangen zodat alleen je 
voeten de muur raken. Dan laat diegene die je beveiligt 
je naar beneden door aan de hendel van de grigri te 
trekken. Als je dan naar beneden zakt, spring je met je 
voeten tegen de muur.

Droom je er van om echte bergbeklimmer te worden?
Ja, ik droom er van om ooit alle bergen van de Himalaya 
te beklimmen.

miss BEZIG

B

Onze
hobby

Eppo, Casper, Wies 
en de 2 Janen van L2 

klimmen
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SFEERBEELDEN Een dag op school
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VRIENDENBOEKJE

naam:  Ellen
woonplaats: Haasrode
juf van 2de kleuterklas (maandag), 
co-teaching afwisselend K2/K3 (vrijdag)

Wat doe je het allerliefste op een vrije dag? 
Eerst en vooral uitslapen, daarna uitgebreid ontbijten, 
met de vriendinnen afspreken om samen een tasje 
koffie te drinken en wat bij te praten.Meestal loopt dit 
ook wat uit zodat we samen lunchen. En in de namid-
dag een boek lezen.

Wat is je lievelingsmenu 
(voor-, hoofd- en nagerecht)?
Carpaccio, vol-au-vent van de papa en tiramisu

Wanneer heb je het hardst gelachen op school 
en waarom?
Met alle mopjes die de kleuters mij komen vertellen 
moet ik zeer hard lachen

Wat is je favoriete website?
www.froot.nl

Welke Disneyfiguur doet je het meest aan jezelf 
denken en waarom?
Mickey mouse: sociaal, lief, maar soms met een hu-
meurtje

Welke drie voorwerpen neem je zeker mee als je 
zou verhuizen?
Mijn kussen, computer (vooral omdat hier mijn foto’s 
en muziek op staan) en mijn pannenkoekenplant
Van welke geur word je blij?
Een taart of cake die in de oven staat

Wat vind je het mooiste plekje op 
Sint-Norbertus?
Het bruggetje in de tuin

Welke droom wil je nog realiseren in 
de toekomst?

Ik zou graag eens op vakantie gaan naar 
Afrika

Vertel iets over jezelf dat bijna niemand weet.
Ik ben ooit van een ezel gevallen

Vroeger verscheen er regelmatig een artikel in het Girafke 
waarin we de juffen van onze school beter leerden kennen in de 
vorm van een vriendenboekje. Omdat er de laatste jaren juffen 
zijn bijgekomen die deze kans nog niet hebben gekregen, pikken 
we de draad weer op. Dit schooljaar leren we juf Ellen, juf Ka-
thleen en juf Fien zo beter kennen. We beginnen met juf Ellen.
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KNUTSELTIJD
Een portemonnee uit tetrabrik?!

Wat heb je nodig: 1 leeg tetrabrik van melk, fruitsap of..., goed uitgewassen en 
droog ;) mooie tape, stukje kleefbare velcro, schaar, nietjesmachine, eventueel: 
wat dingen om te versieren en touw. Aan de slag:

Knip de boven en onderzijde van het 

tetrabrik weg

Knip 3 zijden weg

Plooi het tetrabrik in 2

Meet ongeveer 6 cm van een van de 
korte zijde

Neem de kant met de naad van het 
tetrabrik, deze is het minst mooi

Niet de 2 geplooide delen aan elkaar

En klaar is Kees 
... euh.... Mona

Meet ongeveer 6 cm van een van de 

korte zijde

Versier de randjes met tape

Kleef een stukje velcro als sluiting

Veel knutselplezier! Mona (K3)
Met dank aan L5 voor het prototype
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HOEKENWERK 
Winterwonderland

Sinds kort doen het vijfde en 
het zesde elke vrijdagnamiddag 
een hoekenwerk samen. Het is 
vooral een muzisch hoeken-
werk waarbij de kinderen heel 
zelfstandig aan het werk kun-
nen gaan. In elke hoek vinden 
de leerlingen een stappenplan 
waar uitleg en foto’s in staan, 
zodat ze zelf planmatig 
kunnen leren werken. 

De periode tot aan Kerstmis konden ze 
werken binnen het thema ‘Winterwon-
derland! Er was heel wat keuze in hoeken 
rond winter, Kerstmis, Sinterklaas,…. Iedereen 
vond er zeker en vast een hoek waarin ze hun ta-
lent konden laten zien of eerder eens iets proberen 
wat ze nog niet kenden.

In de muziekhoek kon je aan het werk gaan met de 
‘Boomwhackers’. Door deze buizen op een bank te 
slaan in een bepaalde kleurenvolgorde, kan je heel 
wat melodieën tevoorschijn toveren. (Ook zonder dat 
je noten kan lezen) De kinderen speelden al heel vlot 
‘Jingle Bells’ door goed samen te werken. Want alleen 
kan je de 8 buizen niet hanteren. Binnenkort kunnen 
ze misschien zelf ook een hit componeren?
Er is ook een ‘stop-motion-hoek’. Hierbij kunnen de 
kinderen hun tekeningen tot leven brengen. Dit doen 
ze door telkens een foto van hun tekening te maken, 
de tekening verder afwerken en dan opnieuw een foto 
te maken. Als ze dan heel wat foto’s gemaakt hebben 
zetten ze zelf al deze foto’s in een computerprogram-
ma om tot een filmpje. Dat filmpje kunnen ze dan be-
werken door er geluid of andere effecten op te zetten. 

Liever live actie? Dan kon je terecht in de drama-hoek. 
Daar kon je vingerpopjes maken, een leuk verhaal 
verzinnen en het verhaal dan spelen met je geknut-
selde personages. 

Kirsten Kerst
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Er waren ook heel wat toffe knutselhoeken. Je kon 
een theelichtje maken (met een geheime boodschap 
als je kaarsje opgebrand is), kerstballen maken met 
wol, prachtige sterren uit papier en oorwarmers uit 
pompons. Maar ook in de timmerhoek kon je een 
kerstster maken die je in de kerstboom kan hangen. 
In de techniekhoek vond je een stappenplan om een 
geometrische sneeuwman te maken en een heuse 
sneeuwbalschieter. 

Er was nog een taalhoek. Daarin stond een kastje en 
lag er een dobbelsteen. In deze hoek was het dus een  
beetje een verrassing wat je precies zou doen. Als je 
met de dobbelsteen bijvoorbeeld ‘4’ gooide, mocht 
schuifje ’4’ open. Als je dacht dat taal saai was, dan kon 
je in deze hoek het tegendeel komen ontdekken. In 
dat kastje zaten toffe opdrachten verstopt. Zoals een 
filmpje bekijken, waardoor je een coole Sinterklaas 
kon tekenen of je kon een ‘woordenpiet’ maken.  Er zat 
ook een tof verhaal in rond Sinterklaas om te lezen. Je 
kon er verhalen verzinnen, spelen en knutselen met 
kerstwoorden. 

De kinderen van L5 en L6 vonden het al super tof! 
Vooral omdat de beide klassen samen mochten 
werken. En de kinderen mochten helemaal zelf kie-
zen wat ze wilden doen. Zo zagen de juffen al leuke 
groepjes samenwerken en zagen ze ook kei mooie en 
toffe werkjes! Het zijn supergezellige vrijdagnamidda-
gen! Na de vakantie zal het hoekenwerk nog steeds 
doorgaan, maar dan in een anders thema. Zijn jullie 
ook al zo benieuwd wat het thema dan zal zijn?

Juf Ilse

In het wonderbaarlijke circus van het heelal
zijn wij mensen de acrobaten.

Als onvolleerde evenwichtskunstenaars balanceren we
op de slappe koord van de kennis,

twijfelend tussen goed en kwaad gaan we regelmatig op onze bek.
Wij wensen je in 2017 een fantastisch vangnet !

2 0 1 7

redactie Girafke
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SINTERKLAAS 
zoals elk jaar was hij weer daar!

Zoals elk schooljaar weer op-
nieuw is het in december een 
aaneenschakeling van opwin-
dende en feestelijke gebeurtenis-
sen. Het is de gezelligste maar 
ook wel de drukste maand van 
het hele jaar. Denk al maar 
aan 6 december, de ver-
jaardag van Sinterklaas.

Voor vele kinderen een intense be-
leving en dit jaar hadden we wel echt 
geluk, Sinterklaas kwam met ons zijn ver-
jaardag op school vieren op zijn verjaardag 
zelf. Vol spanning werd er in heel wat klassen en-
kele dagen voor zijn verjaardag van alles is orde ge-
maakt voor zijn komst. In de ene klas hingen er vlag-
getjes in de andere klas dan weer Sinterklaasmijters 
en in de andere klas dan weer heel wat verschillende 
pietenmutsen. Er werden de afgelopen dagen ook 
heel wat tekeningen gemaakt.

Heel wat kinderen hadden al bezoek gekregen van 
Sinterklaas en zijn zwarte pieten in het weekend voor 
zijn verjaardag. Ze waren dan ook al helemaal door het 
dolle heen van dit bezoek. Daardoor werd er natuurlijk 
al heel wat lekker Sint snoepgoed gespot bij de boter-

hammen en in de koekendozen. Zo konden we dus 
helemaal beginnen aftellen naar zijn verjaardag en zijn 
komst op school.

Dinsdag 6 december was het dan eindelijk zover, Sin-
terklaas kwam met zijn zwarte pieten bij ons op school 
op bezoek. Maar stiekem was Sinterklaas met zijn zwar-

te pieten vannacht al in de klassen met de flinke 
kinderen lekkers en cadeautjes komen bren-

gen. Van een verrassing gesproken seg! 
Zo kwam ik op school langs de tuin en 
hoorde ik de kinderen van de opvang al 
roepen: ‘Juf, Sinterklaas is geweest!’ Ja 
hoor, zo stond er in onze klas een grote 
treintafel gevuld met heel wat lekkers 

en ook de wortels en tekeningen bij 
onze schoentjes waren verdwenen.  

Heel wat enthousiaste kinderen stonden die 
morgen flink te wachten tot die vandaag toch wel lang 
durende bel ging om naar de klas te kunnen gaan. 
Natuurlijk ging er in elke klas de eerste 15 minuten van 
de dag uit naar het kijken van al het gebrachte lekkers 
en het speelgoed. Vol onder de indruk was het nu dan 
zover, tijd om met onze zelfgemaakte mijters en pieten-
mutsen naar buiten te gaan. De kinderen van het 2de 
tot het 6de leerjaar trokken er op uit naar de film in Leu-
ven om daar naar jaarlijkse gewoonte Sinterklaas zijn 
verjaardag te vieren. Zo opgewonden als hen, trokken 
wij met alle kleuters en het 1ste leerjaar richting de tuin. 

Hier hoorden we al Sinterklaasmuziek weerklinken en 
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kwamen we allemaal al helemaal in de Sinterklaas-
sfeer. Na enkele liedjes mee te zingen om het wat 
warm te krijgen, zagen de eerste kinderen achter de 
bomen een rode mantel met rode mijter tevoorschijn 
komen. Uit de openluchtklas kwam een zwarte piet 
gehuppeld alsook over het gras. Maar tot onze gro-
te verbazing was er ook een meisje bij Sinterklaas en 
de zwarte pieten. Dit meisje helpt Sinterklaas met het 
kammen van zijn haar en zijn baard. Natuurlijk helpt het 
meisje ook de zwarte pieten. Mevrouw Martine verwel-
komde Sinterklaas met zijn zwarte pieten en het meisje 
op onze school.  
Nu kon Sinterklaas eindelijk met zijn zwarte pieten en 
het meisje op bezoek gaan in de verschillende klassen. 
In elke klas ging Sinterklaas iets vertellen uit zijn grote 
boek. Eerst bij juf Hilde, dan in onze klas dan in k1b dan 
bij juf Sarah en als laatste bij juf Mieke. Sinterklaas werd 
in alle klassen hartelijk verwelkomd met zijn zwarte 
pieten en het meisje. 
Beurtelings mochten alle peuters tot bij Sinterklaas 
komen. Een handje geven, even luisteren naar wat 
Sinterklaas gezien en gehoord had en natuurlijk het in 
ontvangst nemen van een lekkere mandarijn. Bij ons in 

de klas hadden de zwarte pieten nog enkele kleine ca-
deautjes meegebracht. Wat waren die kleine vrienden 
onder de indruk van die kleine cadeautjes en natuurlijk 
van wat Sinterklaas te vertellen had uit zijn grote boek.
Als Sinterklaas in alle klassen op bezoek was geweest 
voor zijn verjaardag wat het nu tijd om terug te vertrek-
ken want ze moesten ook nog op bezoek bij andere 
flinke kinderen. Met zijn allen en met onze pietenmut-
sen en mijters op, gingen we Sinterklaas en zijn zwarte 
pieten uitzwaaien. We bedankten Sinterklaas, zijn zwar-
te pieten en het meisje voor al het lekkers en de vele 
cadeautjes. Vol enthousiasme zwaaiden we Sinterklaas 
en zijn zwarte pieten uit en zongen we luidkeels Dag 
Sinterklaasje tot hij verdwenen was in de tuin.

Ondertussen was het al tijd om boterhammen en pa-
tatjes te gaan eten. Vol enthousiasme kwamen ook 
de andere kinderen van de lagere school terug. In de 
namiddag werd er in alle klassen nog uitbundig ge-
speeld met het nieuwe speelgoed van Sinterklaas. 
Nu kunnen we stilletjes beginnen aftellen naar de vol-
gende feest: Kerstmis, de geboorte van Jezus. 

Juf Elke

Oplossing Woordpuzzel p. 12
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Echt even gemakkelijk als 
pizza uit de diepvries ha-
len en je hebt er ineens en-
tertainment voor de kinderen 
bij. Schat in wat je kinderen 
zelf kunnen, wij doen hier met 
onze kleuters het snij- en ovenwerk zelf, 
het beleggen en tussendoor alles opsmik-
kelen doen zij.

INGREDIËNTEN (voor 1 pizza):
• 1 bakpan
• 1 ovenplaat 
• 1 pizza deeg ( vierkant of rond)
• 1 klein brik passata
• +/- 150gr kerstomaten, mag alle kleuren zijn 
• klein bakje champignons
• doosje gerookte spekblokjes (200gr)
• handvol groene kruiden (bladpeterselie, • 
koriander, bieslook, basilicum, …)
• spinazie (150-200 gr)
• 2 witloofstronkjes
• 1 pakje fetakaas
• klein blikje mais
• 2 bosuitjes
• klein doosje olijven , groene / zwarte
• 1 zoete paprika rood/ geel
• 1 mozzarellabol

VOORBEREIDEN / MISE EN PLACE :
Hak champignons in plakjes en kort bakken
Kerstomaatjes halveren
Spekblokjes snijden en kort bakken
Groene kruiden versnijden
Mozzarella in plakjes snijden
Feta kaas in blokjes brokkelen
Spinazie wassen
Blikje maïs opendoen :-)
Witloof in kleine reepjes snijden
Bosuitjes in ringetjes snijden
Olijfjes snijden
Paprika’s in kleine blokjes snijden

BEREIDING
Pizzadeeg uit de winkel (wij vinden de 

rechthoekige vorm het gemakkelijkst)

Rol deze open op een bakplaat. Plooi de kant-
jes wat om en smeer met een lepel een (dun) laagje 
passata op de bodem.

Doe alles in aparte kommetjes. Laat de “bambinis” hun 
handen nog even wassen en laat ze de pizza beleggen. 

Onze volgorde deze keer: tomaatjes-> champig-
nons-> spek-> paprika-> olijfjes-> witloof-> feta->, 
laagje spinazie-> dan de rest, en op het einde moz-
zarella, groene kruiden, peper en zout.  (door de spina-
zie heb je meestal een imposante “montagna”, maar 
als we seffens gaan bakken, gaat die berg zo slinken) 
Bak je pizza 20 minuten op 200°, laatste 5 minuten kan 
je nog grillen. (Check de gebruiksaanwijzing van het 
pizzadeeg).

Billie Marchal uit K2
Pippa en Sus Marchal uit K1a

JEF de kokJEF de kok Wat 
schaft de 

pot?

easy peasy  
“pizza montagna  

con bambini”
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Smakelijk!
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Co-working

in centrum Leuven

Karel V. Lotharingstraat 4

Meer info:
www.gastarbeid.be 

of info@fugzia.be

Fruit d’une passion - Patisserie
Pakenstraat 38 in Heverlee - Tel. 016 84 66 87
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24/12/2015 - Ida
Zusje voor Jean (L1)

WONDER

Wel en 
wee...
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Residentie Leeuwerikenpark in Heverlee

Prachtige parkappartementen te koop

016/20 85 85  WWW.PROMOBUILD.BE


