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Tweede 
nummer van de 
schoolkrant! 
De afgelopen weken 
hebben de leerlingen van 
het vierde leerjaar terug 

ontzettend hard hun best 
gedaan om te schrijven 
over de verschillende 

activiteiten die op onze 
school hebben 
plaatsgevonden. Dankzij 

hun inzet en harde werk 
staat hier speciaal voor 
jullie het tweede nummer 

klaar van de 
Leerboomktant. Hopelijk 
beleven jullie er even veel 

plezier aan  als het vorige 

nummer.
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vind je op p. 5 tot 7 
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De zonnetjesraad 
(Abiela en Manon uit L4L) 
 

De zonnetjes hebben een 
klassenraad. Als iemand een 

probleem heeft schrijft hij een ei. 
Een ei is een probleem. Als je een ei 

in de zak steekt, dan wordt het 

probleem op donderdag besproken. 
Er is ook een pluim. Als je de pluim 

aan iemand geeft dan is dat een 
compliment. Er zijn ook ideeën. Je 

kan dan een idee aan de klas geven 
voor een leuke activiteit. 

 

Voorbereiding 
plattelandsklasse 
(Toone, Seppe, Ruben en Nassim uit L4L) 
 

Het vierde leerjaar vertrekt na de 
paasvakantie op GWP naar Gooik en 

dus leren ze tenten opzetten en beter 
fietsen. Ze nemen regelmatig hun fiets 

mee naar school. De leerlingen leren 
de verkeersregels kennen en leren 

veilig fietsen. Ze gaan nadien met de 
fiets naar Gooik fietsen. Er gaat een 

vrachtwagen zijn om de zakken mee te 

pakken. De jongens en meisjes leren 
de tenten opzetten met hun vrienden 

waarbij ze gaan slapen. De kinderen 
staan nu al te popelen om te 

vertrekken. 
 

Een dag in de klas van meester Steven 
(Espen, Matéo, Rania en Leah uit L4R) 
 

Een dag bij meester Steven ziet er als volgt uit: In de ochtend, als 
de bel gaat, moeten we onmiddellijk in de rij gaan staan. Wanneer 

we binnen komen, moeten we meteen onze agenda afgeven en 
onze pennendoos op onze bank leggen. Meestal beginnen we de 

dag met wiskunde of speling. Tijdens de tienuur-speeltijd mogen 

we spelen en praten. Na de tienuur-speeltijd hebben we soms 
speling of muzische vorming. Tijdens de middagpauze mogen we 

ook spelen en als de bel gaat moeten wij naar de refter. Als het 
regent moeten we onder het afdak spelen maar als we hebben 

gegeten en het regent nog steeds, dan mogen we naar een film 
gaan kijken in de klas samen met het andere vierde. Na de 

middagpauze hebben we vaak mens en maatschappij of muzische 

vorming. En wanneer de dag voorbij is moeten we onze 
pennendoos in de bank stoppen, onze stoelen op de bank zetten 

en in de gang in een rij gaan staan. Dan gaan we naar beneden. Als 
de bel gaat gaan we naar de ouders. De leerlingen die naar de rij 

gaan moeten uit de rij en dan moeten wij ritsen en dan gaan wij naar 
de paaltjes. 

 
 
 
 

Een dag in de klas van juf Katrien 
(Selma en Ilirjana uit L4L) 
 

Wat voor vakken doen we in de klas? Rekenen, taal en w/t m/m. 

Onze juf is juf Katrien. Ze is super lief en leuk. We hebben ook een 
meester. Meester Matthias komt op donderdag. Hij geeft ons rekenles 

en knutsel les. De bel gaat, we gaan naar de gang, doen onze jas aan 
en staan in onze klasrij. Dan gaan we naar beneden. We gaan naar de 

klas en we krijgen les. We spelen in de groene zone. Het is superleuk. 

We doen weer verder met de les. We gaan spelen, daarna eten we en 
spelen we verder. We doen weer verder met onze les. Nu gaan we naar 

huis. Dit was een dagje in onze klas. 
 Een duikje nemen 

(Yaronne, Abel, Syanele en Bo uit L4L) 
 

Elke vrijdag starten we met 

zwemmen om 9u15 en eindigen we 

om 9u45. Zwemmen is een 
watersport waarin je kunt bewegen. 

De bewegingen die wij leren zijn: 
crawl en schoolslag. 

Dat moeten we goed kunnen voor 
ons rapport. Dus we moeten goed 

oefenen. 

 

Carnavalskostuums maken 
(Annelore en Marina uit L4L) 
 

We    maken carnavalskostuums met heel de klas. 

Carnavalskostuums   maken we om   mee te   lopen   in de   stoet met   

heel de school. 
Met de klas knutselen we kostuums voor carnaval door uit plastieken 

zakken strookjes te knippen en aan een riem vast te knopen. 
We denken aan het milieu! 
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Dikke truiendag 
(Ines, Jae, Abdelilah en Sarah uit L4R) 
 

Op 12 februari was de actie ‘dikke truiendag’. De bedoeling was om 

naar school te komen met een dikke trui aan. We zetten die dag de 
verwarmingen een aantal graden lager in de klas om minder CO2 uit 

te stoten. Die dag hebben we ook door de stad rondgelopen in een 
klimaatbetoging. Daarom staken we voor minder vervuiling. 

 

 

Week tegen pesten 
(Dounia, Sofie, Maud en Nermina uit L4R) 

De week tegen pesten was dit jaar van 22 februari tot 1 

maart. De week tegen pesten is een week dat er niet 

wordt gepest. Er is een move voor. De bedoeling is dat 
je de 4 stippen op je hand zet en als je ziet dat er iemand 

wordt gepest toon je je afkeer en zeg je: “stop met 
pesten! Gepest worden is niet leuk. Dat weet iedereen 

toch? Word jij ook gepest? stip het dan aan. 
Zoek op ketnet.be de move Tegen pesten. 

Op onze school deed het zesde leerjaar elke ochtend 
een dansje voor de move tegen pesten . 

 
 

 
Moestuin 
(Jellmer, Matéo, en uit L4R) 

 

Binnenkort komt er een 
nieuwe moestuin op onze 

school waar het vierde 

leerjaar van meester 
Steven en juf Katrien aan 

werkt. Elke leerling mag 
dan zijn eigen gewas 

planten. We gaan ook het 
weerhuisje verplaatsen 

naar onze moestuin. Rond 

de moestuin gaan we nu 
eerst hekken plaatsen om 

de moestuin te 
beschermen zodat de 

gewassen niet kapot 
gaan. De moestuin gaat 

achter de hekken van de 
kleuters komen. 

 
 

 

In pyjama naar school 
(Aaron, Yasmina, Abdeljalil en Anouckia uit L4R & Oumar en Matis uit L4L) 
 

Vrijdag 15 maart 2019 was het nationale pyjamadag. De kinderen van 
basisschool De Leerboom deden mee aan deze actie en kwamen in hun pyjama 

naar school. Ook in de rest van België deden scholen mee en gingen in hun 
pyjama naar school om Bednet te steunen. Bednet is een organisatie die geld 

inzamelt voor kinderen die te ziek zijn om naar school te gaan. Deze kinderen 

kunnen de lessen van uit hun bed via het internet volgen in het ziekenhuis of 

thuis. 

Steun Bednet en help de zieke kinderen 
die niet naar school kunnen gaan. 

De Leerboom heeft dit ook gedaan! 

 
 
 

 

Carnaval 
(Meester Steven uit L4R) 
 

Op vrijdag 29 maart was het weer zover. Dan vierden we carnaval op school! Om deze dag extra feestelijk te 
maken werden we door Symba getrakteerd op frietjes en mochten we naar de kermis. In de namiddag was 

het dan tijd voor onze jaarlijkse carnavalsstoet. De hele basisschool liep mee door de stad terwijl 
toeschouwers konden kijken naar de mooie kostuums die alle klassen geknutseld hadden. Dit jaar mocht er 

niet met confetti gegooid worden. We denken immers aan het milieu. Als leuk extraatje, moesten we op 
maandag en dinsdag niet naar school toe. 
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Samdag 
(Meester Steven uit L4R) 

Ook nu de fluoperiode is 
afgelopen blijft woensdag = 

Samdag nog steeds 

doorgaan. We willen jullie 
dus vragen om elke 

woensdag nog steeds 
zoveel mogelijk te voet, met 

de fiets of met het 
openbaar vervoer naar 

school te komen. Ook 

auto’s verder parkeren 
blijven we aanmoedigen om 

de omgeving rond de 
schoolpoort veiliger te 

maken. Net zoals fluodag, 
volgt er later nog de actie 

PIMP MY RIDE. Het is de 
bedoeling dat iedereen die 

dag met de fiets, step, … 

naar school komt en die 
uiteraard volledig gepimpt 

heeft. Meer informatie 
hierover volgt later nog. 

Samtip van dit trimester! 
 
 

 

Komt te voet of met de fiets, want dat kost je niets! 

Fluodag 
(Keyvan, Amadou, Eymen en Rayan uit L4R en Mats, Pascal, Emanuel en Arno) 
 

Op woensdag 27 februari 2019 was het fluodag. 

We moesten ons best doen om zo fluo mogelijk naar school te 

komen. Het idee daarachter is dat leerlingen goed gezien en dus 

veilig stappen of oversteken in het verkeer. Niet alleen de 

leerlingen van de lagere school en de kleuterschool, maar ook de 

leerkrachten doen mee. Uit elk leerjaar werd er een koning en een 

koningin gekozen. Zij kregen een kroon. De fluokoning en koningin 

bij de leerkrachten waren meester Bertrand  en juf Stacey en. 

Het klas L4R heeft het verkeerslied gezongen. 

De fluokoning en koningin van de vierde leerjaar waren Abel, 

Maud. 
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