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Voorwoordje van de directeur 

De maand december is opnieuw een ideale periode 

om rustig de tijd te nemen het voorbije jaar te over-

schouwen en de eindbalans op te maken van een 

alweer voorbijgevlogen jaar. 

Telkens nodigt een jaarwisseling  uit om even een blik 

in de toekomst te werpen, plannen te smeden en 

wensen kenbaar te maken. 

Ik druk dan ook de wens uit om, samen met u en 

samen met het schoolteam verder te bouwen aan 

een toekomst die de moeite waard is, een toekomst 

waar elk kind zeker recht op heeft. 

Immers, naast de leeropdracht die elke school onte-

gensprekelijk heeft moet zij kinderen begeleiden op 

hun weg naar volwassenheid. Hierbij is het vanzelf-

sprekend dat wij respect hebben voor en rekening 

houden met  de talenten, de mogelijkheden maar 

evenzeer met de beperkingen van onze kinderen. 

Laat ons vooral in de uitnodigende ogen van onze 

krekels kijken, laat ons samen hun toekomst groots 

dromen.  

Dank dat u, als ouder, ons de kans geeft deze toe-

komst mee vorm te geven. 

Nu  de kerstvakantie voor de deur staat, wil ik dan 

ook  aan iedereen gezellige eindejaarsfeesten, een 

blakende gezondheid en een zorgenloze start van 

het nieuwe kalenderjaar toewensen. 

Alain Sedeyn 

directeur 
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Tik-tak: jeugdsentiment of niet? 
De publieke omroep  (nu één) zocht begin jaren ’80 een gloednieuw programma voor hun kleinste kijkers tot 4 jaar. Op een 

dag ontdekte bedenker en programmamaker Mil Lenssens dat peuters aan het scherm gekluisterd zaten tijdens de lotto-

trekking. Hij merkte dat ze erg geboeid waren door de kleurrijke bollen, voorspelbare bewegingen en leuke muziekjes in 

hetzelfde ritme. Niet veel later ging hij aan de slag met felle kleuren, grappige peuters, leuke beelden en trage, rustgeven-

de bewegingen waarin de muziek een centrale rol speelde. “Tik Tak” was geboren. 

Waar ging het nu ook alweer over ? 

Iedere aflevering begon met het overbekende muziekboxdeuntje terwijl de schaapjes rond het stalletje draaiden bij zons- 

ondergang al dan niet gevolgd door de hond.  Tik Tak had altijd zo van die terugkerende rubriekjes. Mil Lenssens had  

namelijk ook ontdekt dat kinderen nood hebben aan vaste patronen. 

Wat is Tik Tak in de kleuterklas? 

Is een soort poppenkast en wordt meestal gespeeld in de speelzaal als afsluiter van de week of van het thema. 

De aangeleerde begrippen die in het thema van de week aan bod komen, worden op een speelse manier in Tik Tak  
verwerkt. Tik Tak wordt meestal voor de eendjes, muisjes, of vlinderklas opgedragen. 

De jongste kleuters hebben het vaak moeilijk met de concentratie, en op die speelse manier worden de begrippen  
herhaald en beter onthouden door de peuters en kleuters. Om Tik Tak te spelen hebben we een huisje nodig, muziek en 
didactisch materiaal over het thema. 

De kleuters vinden het altijd super wanneer het tiktak-huisje tevoorschijn komt!  

“Gaan we tik tak kijken? Joepi, ’t is tik tak!”>! 

Hier een aantal sfeerkiekjes en misschien wel binnenkort eens een videofragment op de site!!! 

De juffen van de muizenklas: 

Joyce en Annemie Prettige Kerst en een spetterend 2014 
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Met de kikkerklas naar de Lembeekse bossen 

Groetjes van juf Nathalie en de kikkertjes! 

Achttien oktober, een mysterieuze, mistige morgen in Zelzate. Vandaag is het zover, de jaarlijkse uitstap 

naar het bos. Alle kleuterklassen verzamelen aan het schoolgebouw. Uitgeslapen en vol goede moed is 

iedereen klaar voor een actieve, leerzame en gezonde dag.  

Aangekomen in het Lembeekse bos, komen de geuren en kleuren van de herfst ons al tegemoet. Na een 

korte wandeling komen we, terwijl we onszelf begeleiden met het lied“Op een grote paddenstoel ...”, aan 

bij het chalet. Iedereen eet de meegenomen hapjes en drankjes lekker op. Wat smaakt een bosbrunch 

toch goed! Volgetankt met de broodnodige energie vervolgen we onze tocht langs het idyllische kabouter- 

pad. Onze opdracht is zoveel mogelijk kabouters te zoeken welke voorzien zijn van een spannende op-

dracht. Elke kleuterkabouter geniet met volle teugen! 

Dan is het tijd om te eten want er staat nog een actieve middag op het programma. Als we in het chalet 

onze lunch hebben opgegeten is het tijd om naar de speeltuin te gaan. Schommelen, klimmen, ravotten, de 

dieren bezichtigen>. De middag vliegt voorbij. Nadat we nog een koekje en een drankje hadden gekregen 

stond de bus weer al klaar om ons terug naar school te brengen. Toen we vertrokken was de mist  

inmiddels opgetrokken maar veel kinderen hadden hier geen oog meer voor, velen bevonden zich na  

enkele seconden al in dromenland>!  
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De week van de smaak  was weer heel geslaagd. Het was 

niet alleen leuk en leerzaam, het was ook nog eens SUPER-

LEKKER !!!  

Elke dag mochten we vanalles proeven waardoor we de  

verschillende smaken ontdekten. Ik kan u verzekeren,  er 

werden héél wat gekke bekken getrokken, zeker op de 

'zure dag'... Neem maar eens een kijkje op de website van 

school, klik dan door naar de foto's van de vlinderklas en 

bekijk onze snoetjes maar eens !!!  

In ons huisje kwam er een extra lading potten en pannen 

aan te pas en de keukenschortjes werden bovengehaald! 

Aangezien ze dit echt de max vonden, hebben we besloten 

om de schortjes nog even te laten hangen zodat ze nog elke 

dag naar hartenlust kunnen kokkerellen!  

Onze 'themabak' werd omgetoverd tot een spaghetti-

festijn. Heel wat verschillende soorten (ongekookte)  

spaghetti en macaroni door elkaar zorgden voor uren  

speelplezier! Raar maar waar, tegen het einde van de week 

zat er precies toch een beetje minder pasta in de bak.  

Hoe dat komt? Niemand wist van iets en ze konden ook 

niets zeggen, want ze waren vollenbak aan het knabbelen!!! 

We hebben in die week ook zelf heerlijke zandkoekjes ge-

maakt! Eerst hebben we alle ingrediënten bekeken en be-

sproken en daarna begon het échte werk!  

De kleutertjes waren heel nieuwsgierig. Ze mochten net 

eens van de bloem proeven en dat was precies toch niet 

zo'n succes. De grote vraag was nu: zou daar echt iets 

lekkers van kunnen komen?  Samen met de juf wogen we 

alles netjes af, dan ging alles in de mengkom en...kneden 

maar! In totaal hadden we drie kleine deegbolletjes en die 

moesten toen een half uurtje rusten in de frigo.  

Daarna maakten we er kleine bolletjes van die we een 

beetje platdrukten waardoor er een mooi rondje ont-

stond! Tussen de middag nam juf de schalen mee naar huis 

om ze vlug in de oven te doen.  

Toen de bel ging om 13.30u, konden we niet vlug genoeg in 

ons kringetje zitten om van de heerlijke koekjes te  

smullen! Ze waren nog niet helemaal afgekoeld waardoor 

ze nóg lekkerder smaakten! We kraakten, knabbelden en 

smulden langs alle kanten... Mmmmm... lekker...  

Ik kan jullie verzekeren: de schaal was héél vlug leeg!  

Bij het lezen van ons verslagje krijgen jullie  waarschijn-

lijk allemaal het water in mond hé? Wel, geen probleem.  

Met de kerstvakantie voor de deur kun je misschien sa-

men met je sloebertje voor het dessert zorgen tijdens de 

feestdagen ? Ik voeg alvast het receptje toe zodat jullie 

zich volledig kunnen uitleven! Veel plezier ermee, geniet 

van de feestdagen en tot volgend jaar !!!!  
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Eerst handen wassen. Keukenschort aan en koksmuts op. Boter afwegen en in kleine blokjes doen. 

Een kippeneitje erbij! En kneden, maar! Pffffff! Laten rusten in de koelkast. 

Suiker afwegen en bij de boter doen. Goed roeren, Zoë! Bloem afwegen, bijdoen en roeren! 

Bloem op de plank en uitrollen met de deegrol Met een vormpje een koekje uitduwen en op de bakplaat leggen!  
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De laatste dagen van het kalenderjaar 2013. Ook voor het OBC zijn de laatste maanden van het jaar 

drukke, maar ook gezellige maanden. Het mosselfestijn, het spaghettifestijn, de kinderfuif, ...  

Alle ouders en sympathisanten willen we bedanken voor hun aanwezigheid en steun. 

Alle helpende handen willen we bedanken voor alle plezier, alle mooie dingen, voor hun hulp en 

hun verhalen. 

Prettige vakantie! 

Met Vriendelijke groet, 

Voorzitter Ouder- en Beschermcomité 

Pieter Van Kerkhove 

Woordje van het Ouder– en Beschermcomité 

Iedereen mag zijn koekjes uitduwen. Zo gaat het werk snel! 

Superlekker koekjes 

Bakken in een voorverwarmde oven van 180 °C 

Smullen maar! Jules vond ze super!!! 
 Bedankt, oma Ria!  
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Zandkoekjes (ongeveer 30 stuks) 

Bereiden: 30 min.      Rusten: 30 min.    Bakken: 15 min. 

Ingrediënten:  

225 gr. boter - 175 gr suiker - 2 eieren - 300 gr. zelfrijzende bloem - bakpapier -  

plastiekfolie 

- Verdeel de boter in kleine stukjes en meng deze met de suiker 

- 1 ei en bloem toevoegen 

- meng en kneed tot een deegbal 

- wikkel de deegbal in plastiekfolie en laat 30 min. rusten in de koelkast 

- Deegbal uitrollen (niet te dik) op een met bloem bestoven werkblad 

- Steek met verschillende vormpjes koekjes uit 

- Koekjes op de bakplaat met bakpapier leggen, niet te dicht bijeen 

- Eidooier loskloppen met 1 lepel water 

- De bovenkant van de koekjes bestrijken met het ei 

- 12 à 15 min. bakken in een voorverwarmde oven van 180C 

- Laten afkoelen op een rooster 

Opbrengst verkoop desserts 

€ 273,23 

Het bedrag wordt volledig op 

de rekening hiernaast gestort. 

Een dikke proficiat aan  

iedereen die deze actie 

steunde! 

Dank U 
wel voor 
jullie hulp! 
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Begin november gingen de kleuters van de berenklas op uitstap naar de  "kleuterboemeldag".  
Vol spanning  en met enorm veel enthousiasme vertrokken we met de bus richting Wachtebeke!  
Samen met onze vriendjes van de bijenklas installeerden we ons in de kleedruimte en gingen toen naar de sportzaal.  

We werden door een heel team "smurfen" onthaald in de grote turnzaal. Al zingend en dansend werden we naar onze 
eerste oefeningen gebracht onder leiding van drie smurfen. 
Ze vertelden en toonden hoe we de oefeningen moesten uitvoeren en hielpen ons daarbij. 

We moesten kruipen, springen, klauteren, lopen, sluipen, fietsen, dansen, rollen, ...   
Gelukkig was er regelmatig een pauze om onze energie terug op peil te brengen! 

Alle kleuters genoten van de spelletjes die hen uitdaagden in hun bewegingen. 

Moe, maar tevreden keerden we terug naar school. 
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We schrijven een brief 
naar Sinterklaas. 

We maken mooie versieringen 
voor onze klas. 

We zetten onze 
mooiste feesthoed op. 

Sinterklaas komt uiteindelijk 
toch nog. “Alle kinderen zijn 

flink!” 
Het feest kan beginnen!! 

Na een grote knuffel van Sint, kunnen 
we spelen met ons speelgoed! 

Juf Joyce kan niet 
meer wachten en 
speelt zelf Sint. 

Tot volgend jaar, Sinterklaas! 
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Wist je dat er tijdens de 
voorleesweek enkele 

mama’s, papa’s, oma’s  en 
opa’s kwamen voorlezen?! 

Wist je dat we elke 

week een uurtje  

hoekenwerk hebben ?! 

Wist – je – datjes  

 in het tweede leerjaar a en b 

Wist je dat we al de 
tafel van 2 en 10 

kennen?! 
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Wist je dat we met een 
lat leren werken in het 

tweede leerjaar?! 

Wist je dat we we 

opnieuw deelnamen 

aan de veldloop?! 

Wist je dat we elke 

dag opnieuw ons 

best doen in de klas?! 
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Wist je dat we de Sint onze 
klassen een bezoekje 

bracht?! 

Wist je dat we dit schooljaar 

de hoofdletters leren?! 

Wist je dat we al tot 
100 leren?! 

Wist je dat we ook 
nu Frans leren met 

Flonflon?! 
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Veldloop op 26/09/2013 

Tennisinitiatie  

op 06/09/2013  

Naar het bos op 08/11/2013 

Verkleeddag Halloween  

op 25/10/2013 



Pagina 14 SCHOOLJAAR 2013-2014 

Strapdag op 

20/09/2013 

 
Soep maken 

op  

15/11/2013 

Ontbijt eerste  

schooldag  

op 01/09/2013 
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Strapdag op 20 september 2013 

Op vrijdag 20 september sloten we de verkeersweek af met een toffe strapdag.  

De juffen hadden een tof fietsparcours opgesteld op de speelplaats. 

De scholenveldloop op 26 september 2013 

De veldloop ging door in het park aan de watertoren.   

Alle scholen uit Zelzate hebben deelgenomen. 

Wij moesten in totaal 1 km lopen. 

De kinderen die bij de eerste 3 eindigden, kregen elk een medaille. 

Rayan uit onze klas heeft een gouden medaille gewonnen.   

Wat zijn we trots op hem! 
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Op vier oktober was het dan zover.  We brachten een bezoek aan het politiekantoor van Zelzate.  Toen we 

aankwamen deden we eerst onze fiets op slot.  Dan gingen we naar boven naar het vergaderzaaltje. 

Daar kregen we heel wat uitleg over de politie.  We mochten eens blazen op de alcoholtester, de hand-

boeien uittesten en onze vingerafdrukken nemen.  Na deze boeiende uitleg kregen we nog een  

rondleiding in het gebouw.  Vooral de cellen vonden we heel cool!  Op het einde mochten we ook nog 

eens een ritje maken met de combi. 

De talentententoonstelling in de klas 
Tijdens de maand november organiseerden we 

in de klas een talententoonstelling.  Alle kinderen 

mochten dan hun talent voorstellen aan de klas.  

Ik was wel verschoten dat een paar kinderen iets 

konden, waarvan ik niet wist dat ze dat konden.  

We moesten op de computer ook een slogan 

maken.  Ik vond het super leuk om naar de an-

dere kinderen te kijken!  Zo’n talententoonstelling 

in de klas was erg leuk! 

Bezoek aan het politiekantoor van Zelzate op 4 oktober 2013 
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Iedereen uit de klas moest 1 of 2 stukken fruit meebrengen naar de klas.  Dan kon het feest  
beginnen.  Eerst moesten we in groepjes het fruit snijden en op de borden leggen.  Dan kregen we 
een satéstokje.   

Juf Vicky liet dan een liedje horen en dan moesten we rond de tafels dansen.  Als de muziek stopte, 
dan moesten we met ons satéstokje een stukje fruit prikken.  Dit hebben we meerdere keren gedaan.  
Als ons satéstokje vol was, mochten we gaan zitten op een stoel om ons fruitsaté op te eten.   

Wat was echt superleuk en heel lekker! 

Fruitsatés maken op 14 november 2013 

Eindelijk nu kan ik mijn saté 
bijvullen! 

Wanneer stopt die muziek 
nu? 

De saté zit volledig vol fruit! 

We kunnen er nu aan beginnen! 
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Wist je dat we in het vijfde leerjaar  

heel wat leuke dingen hebben ontdekt? 

Wist je dat… 

 

…de tijger de grootste en zwaarste roofkat is, 
maar dat een pasgeboren tijgerjongen slechts  

1 kg weegt?  
Wist je ook dat een tijgerjong na 8 maanden zijn 

moeder al begeleidt bij het jagen? 

...kangoeroes zich tot wel 70 km/uur 
kunnen voortbewegen? 

…de tong van een blauwe walvis    
3 m dik is en evenveel kan wegen 

als een olifant? 

…het ei van een pinguïn 

0,5 kg weegt? 

…de slurf van een olifant wel 2 m 
lang kan worden en hij 150 kg 

voedsel per dag eet? 

…een giraf bij de geboorte al na 20 minuten kan 
staan en al 2 m groot is? Da’s zelfs groter dan 

onze juf! 

…een babygorilla pas na 3 
dagen zwarte haren krijgt 
en na ongeveer 10 jaar 
zijn rughaar langzaam 

grijs wordt? 
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Wist je dat… 

 

…we op de Hoge Wal in Ertvelde het mottekasteel 
bezocht hebben, dat we er het mottemysterie hebben 

ontrafeld en onszelf nu een dappere ridder van de 
orde van de Hoge Wal mogen noemen?  

Wist je dat…  

 

…we meetopdrachten uitvoerden in het 
Kloosterbos, maar dat er die dag toch 
heel wat vreemde vogeltjes op een tak 

werden gespot ;)? 



 Behaalden de eerste plaats met de oversteek op de boot: 

Enrico, Guilian, Robbe De.Letter, Nawfel, Keano, Duncan, Marlies en Jolien R.. 

26 september: 

Veldloop 
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17 september: 

Les rond dode 
hoekspiegel 

26 november: 

Met de Lijnbus naar 
het MIAT te Gent 

Enkele activiteiten van het 6de leerjaar 

08 november: 

Naar het kloosterbos 

29 november: 

Met de Lijnbus naar het 
beroepenhuis te Gent 

26 september: 

Veldloop 
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Spaghettifestijn!!! 
Hallo, wij zijn het 6

de
 leerjaar. 

Wij hebben een spaghettifestijn georganiseerd ten 
voordele van de sneeuwklassen. 

Er waren heel veel mensen. 

Als dessert was er tiramisu. 

Het was een groot succes. 

Wij bedanken alle mensen die er waren om ons te 
steunen. 

Ook alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en het ouder- 
en beschermcomité> die geholpen hebben achter de 

bar en in de keuken. 

Nu kunnen wij genieten van een leuke skiweek in 
ITALIE. 

BEDANKT IEDEREEN!!! 
Céline Van Overloop 

Lekker! 

Z’on spaghetti! 

We maakten tiramisu 
 
Donderdag 21 november maakten we onze verrukkelijke tiramisu.   

Om te beginnen hadden we natuurlijk een kom, een klopper en een 
lepel nodig.  Het was helemaal niet moeilijk om te maken.   

Voor de zekerheid waren er juffen en mama’s in elk groepje, want je 
weet maar nooit. Er kan altijd wel eens iets mis gaan.   

We maakten onze tiramisu in de eetzaal.  Iedereen vond het super tof! 
Ze waren heel trots op hun tiramisu.   

Toen het spaghettifestijn  gedaan was, mochten we smullen van onze 
zelfgemaakte tiramisu! 

Daria 

Een ideetje 

voor het 

eindejaar! 
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WELKOM OP ONS KOFFIEMOMENT ! 

Geniet met volle teugen van de eindejaarsperiode !  

Hallo lieve mensen,  

Wij nodigen jullie van harte uit op onze koffiemomenten ! 

Weet u niet goed wat u moet verwachten ?  

Wel, we willen gezellig samen “ babbelen” over de meest uiteenlopende zaken en wat mag dan zeker niet ontbreken> 
een kopje koffie ! 

Soms komen er mensen 10 minuutjes binnen, andere ouders blijven tot 9.30 u of  komen binnen om 9 u, kortom u kan 
gaan en komen wanneer u dat wenst.  

Op deze manier leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen.  

U bent ook steeds welkom met vragen of suggesties. Zo is er dit schooljaar al een “straf” koffiemoment geweest samen 
met het CLB.  

Hopelijk kunnen we u op één van onze koffiemomenten verwelkomen ! 

Van 8u15 tot 9u30 Om hoe laat?  

In de refter van onze school Waar ?  

woensdag 08/01/2014 

woensdag 05/02/2014 

woensdag 12/03/2014 

woensdag 07/05/2014 

woensdag 04/06/2014 

Wanneer ?  
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Ploeg 1 van het 5°lj : met  Robbe D.B., Marlies, Sarah A, Boban, Jennifer en Robbe D.L. veroverden de derde 
plaats met 46 banen. Bij het spel behaalden ze de tweede plaats met een tijd van 1’02”. 

Ploeg 2 van het 5° lj :  met Duncan, Keano, Sarah V.H.en Enrico behaalden de vijfde plaats met 42 banen en 

kregen de eerste plaats bij het slangenspel met 1’01”. 

ZWEMINSTUIF 

Ploeg van het 6° lj : met Tarik, Daria, Berivan, Noor, Celina en Keano en Enrico van het 5° lj kregen de vierde 

plaats  met 43 banen. Hun tijd bij het spel was 1’07’’ en behaalden zo een tweede plaats. 

4 december werd het een zeer spannende dag tijdens de unihockeywedstrijden. Met 18 spelers uit het vijfde 

leerjaar en 2 zeer moedige meisjes uit de zesde klas werd er,  en het mag gezegd worden,  zéér goed en 

zéér fair  gespeeld door onze krekels. 

Ploeg 2° lj : samengesteld uit  Hasse, Kato, Hanna, Jady, Saar en Leyla uit het eerste  behaalden de vijfde 
plaats met 18 banen. Met het ludiek estafettespel was de  tijd 1’33’’. 

Ploeg 3° lj : samengesteld uit Bas, Dougal, Ramon, Yassin, Dina D.S., Ashlay en Simon behaalden de vierde 

plaats  met 28 banen. Hun tijd voor het slangenspel was de beste ( 1’09’’). 

Ploeg van het 4° lj : met Dina D.G., Kitana, Kevin en de vier jongens uit het derde die de ploeg bijstonden 

( Ramon, Bas, Dougal en Simon ) zwommen 30 banen en werden derde bij het spel met 1’12”. 

DE VELDLOOP 

De foto’s  van de zweminstuif kunnen jullie bekijken op de website. 

Ook de andere leerlingen die deelnamen aan de veldloop wil ik van harte feliciteren voor 

hun sportieve inzet. Die uitslagen hangen op het prikbord aan de hoofdingang. 

De fair-playcode waar we toch al van vorig jaar en ook dit jaar aan werken, wierp zijn vruchten af! 

Rayan El Harrak (4°lj) : 1
ste

 plaats (GOUD) 

Naim Abou Bakr (5°lj) : 3
de

 plaats (BRONS) 

SPORTUITSLAGEN  

De veldloop in september ging voor de derde keer door op woensdagvoormiddag zodat alle leerlingen 

konden deelnemen aan deze toch wel leuke sportactiviteit. De ambiance was verzekerd. Onze school  

behaalde  in het totaal 5 medailles! 

Ona De Meyer (2°lj) : 2
de

 plaats ( ZILVER) 

 Xiana Vanhaecke (3°lj) : 2
de

  plaats ( ZILVER) 

Yasin Kaya (3°lj) : 1
ste

 plaats (GOUD) 

De spandoek die werd ontworpen en geschilderd door juf Ellen en de leerlingen uit het derde werd met veel  

enthousiasme  in de lucht gehouden door onze krekels. Ze juichten bij elk doelpunt dat door onze sporters 

werd gemaakt . 

UNIHOCKEY 
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Ook onze meisjes presteerden schitterend  en pakten de derde plaats! 

De deelnemers waren: Duncan, Nick, Keano, Enrico, Kenji, Xander, Naïm, Boban, Stef, Robbe D. L.,  

Guilian, Robin, Ashley, Kiara, Jennifer, Zaineb, Phoebe, Marlies, Berivan en Celina. 

Verbaasd van de inzet en de 
fair-play van onze krekels! 

Doe zo verder! 

Proficiat aan alle deelnemers 

Juf Lynn en Juf Clairette 
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Ook dit jaar hebben onze krekels van 

een prachtige atelierdag genoten!!! 
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^xÜáàÅ|á |á {xà ÄxäxÇ^xÜáàÅ|á |á {xà ÄxäxÇ^xÜáàÅ|á |á {xà ÄxäxÇ^xÜáàÅ|á |á {xà ÄxäxÇ    
xxÇ ~tÇá zxäxÇ ÉÅ ãtà ÉÇá |á zxzxäxÇ 

àx wxÄxÇ xÇ ttÇ tÇwxÜxÇ wÉÉÜ àx zxäxÇA 
XxÇ ~tÇá ÉÅ ãtà ~ÜÉÅ |á Üxv{à àx àÜx~~xÇ? 

ÉÅ ã|x {ÉÑxÄÉÉá Éy ÜtwxÄÉÉá |á 
xÜ ãxxÜ |Ç àx ÄtàxÇ zxÄÉäxÇA 

^xÜáàÅ|á |á {xà Ä|v{à é|xÇ |Ç wx wâ|áàxÜÇ|áA^xÜáàÅ|á |á {xà Ä|v{à é|xÇ |Ç wx wâ|áàxÜÇ|áA^xÜáàÅ|á |á {xà Ä|v{à é|xÇ |Ç wx wâ|áàxÜÇ|áA^xÜáàÅ|á |á {xà Ä|v{à é|xÇ |Ç wx wâ|áàxÜÇ|áA    
Zxxy wttÜÉÅ  ~Ütv{à xÇ é|Ç ttÇ ÉÇá uxáàttÇA 
_ttà ÉÇá wx ãxz zttÇ?  
{ÉÉÑäÉÄ uÉâãxÇw  
ttÇ xxÇ Üxv{àättÜw|zx xÇ Ä|xywxäÉÄÄx ãxÜxÄwA 

^xÜáàÅ|á |á ã|ÇàxÜà|}w^xÜáàÅ|á |á ã|ÇàxÜà|}w^xÜáàÅ|á |á ã|ÇàxÜà|}w^xÜáàÅ|á |á ã|ÇàxÜà|}w    
jx zttÇ wx ~Éâwx àx Ä|}y  
xÇ äxÜÄtÇzxÇ ÇttÜ ãtÜÅàx xÇ zxuÉÜzxÇ{x|wA 
jx äÉxÄxÇ Åxx Åxà ÅxÇáxÇ 
ÉÉ~ {|xÜ u|} ÉÇá w|x wÉÉÜ tÜÅÉxwx xÇ â|àáÄâ|à|Çz 
ÅxÇáxÄ|}~x ãtÜÅàx àx~ÉÜà ~ÉÅxÇA 

^xÜáàÅ|á |á xxÇ wÉÇ~xÜx à|}w^xÜáàÅ|á |á xxÇ wÉÇ~xÜx à|}w^xÜáàÅ|á |á xxÇ wÉÇ~xÜx à|}w^xÜáàÅ|á |á xxÇ wÉÇ~xÜx à|}w    
jx áÇt~~xÇ ÇttÜ wx éÉÇ xÇ ÉÇàáàx~xÇ äxÄx Ä|v{à}xáA 

`ttÜ ãx ãxàxÇ wtà xÜ |Ç ÉÇéx uââÜà 
ÅxÇáxÇ é|}Ç w|x áÉÅá xxÇ ÄxäxÇ ÄtÇz 

|Ç wx áv{twâã ätÇ ÉÇéx átÅxÇÄxä|Çz áàttÇA 

XxÇ ~xÜáàuxé|ÇÇ|Çz â|à wx zÉwáw|xÇáà~ÄtáXxÇ ~xÜáàuxé|ÇÇ|Çz â|à wx zÉwáw|xÇáà~ÄtáXxÇ ~xÜáàuxé|ÇÇ|Çz â|à wx zÉwáw|xÇáà~Ätá   



DE KREKEL 

SOLIDARITEIT DOET IEDER VAN ONS EEN BEETJE MEER STRALEN  

Emiel Caluslaan nr 9 
9060             Zelzate 

Telefoon: (09) 344 63 39 
Fax: (09) 343 08 30 
E-mail: dekrekel@scarlet.be 

Bekijk ons krantje op 

www.dekrekel.tk 

Rubriek info schoolkrant  


