
Zomerkriebeltjes van het 

6eleerjaar … 

 

 

 

 

De leerlingen van het zesde mochten verwoorden wat hen zeker gaat bijblijven van het afgelopen 

schooljaar. Lees en geniet mee … 
 
Superleuk ! Het is een megaleuke klas en juf. De klas zelf is leuk ingericht met de staantafels 
en de planten enzo. Het gaf een rustige en kalme sfeer. 
De uitstappen waren ook altijd leuk en gezellig. 
Ik vond de busrit naar het Zwin leuk, we hebben de hele tijd spelletjes zitten spelen. 
De juf durfde af en toe (eigenlijk best veel) grapjes maken en dat zorgde voor grappige 
momenten. Zelfs in tijden van Corona maakten we plezier ! 
Ik ga deze klas heel hard missen. 
Florence 
 

 

Ik vond onze klas super want hij is heel tof ingericht en de juf heeft altijd toffe ideeën. Ze is ook 

grappig en lief. Ik vind persoonlijk dat ik veel bijgeleerd heb want we kregen altijd een goeie uitleg. 

Er zijn heel wat extra activiteiten zoals bewegingstussendoortjes, verjaardagsbonnen, … 

Ook de uitstapjes zijn boeiend en leerrijk. 

Wat ook leuk is is dat we ons nooit vervelen want de juf heeft altijd toffe bundels klaarliggen. 

Mijn klasgenoten en ik vormen een hechte groep, we spelen vaak samen en er zijn weinig ruzies. 

Het wordt heel moeilijk om van alles en iedereen afscheid te nemen want we zijn al jaren samen ! 

Océane 

 

 

De leuke sfeer was zeker aanwezig. De uitstapjes waren leuk en de 

klasgenoten waren geweldig. 

We waren de kleinste klas en dat was heel leuk. 

Op de speelplaats speelden we soms spelletjes als schipper, lange en korte 

boon. 

’t Was fijn ! 

Bedankt ! 

Tot ziens … 

 



Elke vrijdag waren er uitdagingen van de week en we deden ook 

bewegingstussendoortjes. 

De turnlessen waren ook heel leuk, we deden allerlei sporten zoals netbal, 

hockey, ringstick en tussen vier vuren. 

Dit was mijn zesdeleerjaarverhaal, hopelijk vonden jullie dit leuk. Salut ! 

Emile  

 

 

Iets speciaal, tof, leuk, soms een beetje saai( maar niet met de juf ☺),  

grappig en nog veel meer. 

Maar door de corona denk ik dat we toch wel iets geleerd hebben. Als je al die 

weken alleen thuis bent merk je wel dat je elkaar meer nodig hebt dan je denkt. 

Het was zeker leuk toen we altijd op de speelplaats schipper speelden.  

En als de jongens zo dom deden lachten we allemaal. 

En dan zegt iedereen dat je in het middelbaar wel nieuwe vrienden gaat maken, 

maar je hebt wel met hetzelfde groepje de hele lagere school doorlopen. 

Ik weet zeker dat ik iedereen ga missen ! 

Claire  

 

 

Een topjaar, we deden veel leuke dingen. Ondanks de tegenslagen was het zesde het 

beste en leukste jaar voor mij door de juf en de klas.  

Het Zwin was één van de leukste dingen die we deden, er waren mooie vogels, we 

wandelden in de natuur en zelfs de busreis was tof. 

Toen kwam Covi-19… We moesten thuisblijven, thuisblijven en thuisblijven. Gelukkig 

zagen we elkaar op de computer. Dat is natuurlijk niet hetzelfde maar we maakten zeker 

veel plezier. Nog meer hadden we zin om elkaar in het echt te zien. En hier zijn we dan 

samen in de klas !  

Het is leuk om spelletjes te spelen met elkaar.  

Binnenkort zijn onze eindtoetsen ook gedaan. 

Het was het beste schooljaar ooit ! 

Clément  

 

 

Het zesde was superleuk, we hebben veel gedaan zoals uitdagingen van de week,  
uitstappen en nog zoveel meer.  

Elke dag leerden we nieuwe, interessante dingen.  
Op de speelplaats speelden we altijd samen toffe spelletjes. We hadden ook een spreekbeurt. 

We lachten veel met de moppen van de juf en we hadden veel plezier samen.  
 



Ik ga jullie missen ! 
Ona 

 

 

Het begin van een nieuw schooljaar, ik keek er echt naar uit ! Iedereen kende elkaar al lang. Als 

het speeltijd was vluchtten we naar beneden om met elkaar te spelen en in de klas was het ook 

echt leuk. 

We zaten in eilandjes en ieder eiland had een eigen naam zoals Bali, Thailand, … 

We hadden iedere week een opdracht van de week zoals twee verschillende schoenen aandoen of 

verkleed als fan van de Rode Duivels naar school komen. 

Bovendien waren we maar met zeventien, de kleinste klas van de school. 

Ik ga iedereen missen ! 

Alix 

 

Het was leuk voor mij, zeker omdat we bijna naar het middelbaar mogen. De 

KDOO-dag was heel leuk maar kort, het was maar één dagje. We hebben wel lol 

gehad die dag en de verschillende richtingen waren interessant.  

Alle leraren waren tof !  

Deze uitstap heeft mij geholpen bij mijn beslissing over het middelbaar. 

Grappig, al die kleine grappige momenten maakten dit jaar alleen maar leuker. 

Tijdens de toetsenperiodes eens een lachje en  

tijdens de coronatijden een grappige video. 

Naar elkaars verhalen luisteren was een interessante manier om elkaar beter 

te leren kennen, zowel de klasgenoten als de juf. 

Dit alles en nog zoveel meer maakten dit jaar top.  

Ik ga iedereen missen maar dat hoort bij eens zesde leerjaar natuurlijk. 

Saar 

 

 

Het was een supertof jaar, we hebben veel leuke dingen gedaan. Ook tijdens de 

lockdown hielden we contact. We zijn een kleine klas maar hebben een goede band. 

De uitstappen die we gingen doen hebben we niet allemaal kunnen doen, maar 

degene die we deden waren superleuk. 

We hebben allemaal genoten van ons laatste jaar. We hebben vanalles gedaan wat 

we waarschijnlijk volgend jaar niet meer gaan doen. 

We hebben op de speelplaats samen veel spelletjes gedaan en veel gelachen, ook in 

de klas met onze grappige juf ☺. 

Het was een topjaar ! 

Louise 

 

 



Een hechte groep, we speelden allemaal samen en we hebben veel gelachen. Soms ging 

het wat minder maar we zijn er voor elkaar : samen lachen, spelen, plezier maken, … 

We hebben heel wat toffe dingen gedaan : Sint-Bernardus, een lampje maken,  

museum in Ename, teveel om op te noemen. 

Natuurlijk maakte de juf ook deel uit van onze klasgroep, van haar hebben we toffe 

opdrachten mogen doen voor puzzelstukken. Mopjes en grapjes maken vond iedereen 

heel leuk. 

Het wordt een jaar om nooit te vergeten … 

Madeleine 

 

 

We zijn een toffe groep geworden en ik heb veel bijgeleerd dit schooljaar. De uitstappen die 
we maakten waren ook superleuk ! Zeker die naar Sint-Bernardus want nu weet ik hoe het 
daar is. 
We hebben dit jaar ook leuke dingen gemaakt en het LED-lampje maken was het leukste. 
In de speeltijden hebben we vaak samen gespeeld. 
Jade 
 

 

We kregen elke week nieuwe uitdaging.  

We gingen naar Bernardus voor de KDOO-dagen en maakten ook een lampje.  

De juf maakte veel flauwe mopjes maar toch leerden we elke dag nieuwe dingen bij. We beleefden 

elke dag wel iets tof. Soms speelden we met elkaar en altijd was er een toffe sfeer. 

De turnlessen waren leuk en we hadden een toffe juf ! 

Liz  

 

 

Het was leuk om naar het Bernarduscollege te gaan. We maakten een lampje en 

op een andere dag mochten we lessen meevolgen. 

Het was ook interessant om naar het museum van Ename te gaan en om te zien 

wat er met de abdij gebeurde. 

Dit jaar hadden we de leukste juf met veel humor, maar ik vond het wel 

jammer dat we niet op zeeklas konden. Volgens mij zou dit de leukste uitstap 

van het jaar geweest zijn ! 

Ik vond het leuk om iedereen terug te zien in de klas na de lockdown. 

Madjer 

 

De uitdagingen van de week waren leuk.  

We gingen een dagje naar Bernardus om een techniekworkshop te volgen en we 

volgden ook een dagje de lessen mee. 

Naar het museum van Ename gaan was ook heel leuk. 



Op school deden we ook toffe dingen zoals een kaartje kiezen als je jarig bent,  

veel muzische dingen en noem maar op.  

De strapdag was ook tof, dan mochten we onze fiets meebrengen. 

We hebben toffe, enthousiaste, stoere en coole leerkrachten ! Onze klas is 

megagezellig door juf Ellemieke en mijn klasgenoten. 

Babette  

 

Het zesde was het beste jaar van allemaal, en ondanks het feit dat er een paar dingen 

tegenzaten heb ik me toch geamuseerd. 

Vooral onze projecten en de uitstappen die we maakten waren tof ! 

In het zesde hadden we een juf die altijd een lach op haar gezicht had. Er was altijd 

sfeer in onze klas met soms wat gegiechel maar dat was tof en aangenaam. 

De leukste activiteit was dat we allerlei hapjes en drankjes mochten meenemen voor een 

feestje, echt supertof.  

Ik heb nu nog één ding te zeggen : Bedankt juf Ellemieke voor het mooie jaar ! 

Jari  

 

 

Het leukste jaar ! Met een toffe juf die altijd enthousiast en grappig is. 
Ik vond de uitdagingen van de week origineel gevonden. Het is jammer dat we door al die 

corona niet op zeeklas konden, maar we gaan  
er de laatste weken nog het beste van maken 😊. 

Als ik in het middelbaar zit ga ik vooral de groepssfeer missen ! 
Axelle  

 

 

Het zesde was voor mij zeer leuk ! Ik vond het leuk dat er uitdagingen waren die je met de hele 

klas moest proberen te voltooien. Meestal waren het gekke en grappige uitdagingen. Als het 

iedereen lukte kregen we een puzzelstuk en na tien stukken kregen we een beloning !  Zo 

mochten we een klasfeestje organiseren en een film kijken. Het feestje was de max, want we 

mochten zelf drankjes en lekkernijen meebrengen. 

We gingen ook een dagje naar het middelbaar op KDOO-dag. Het was daar heel groot en het was 

een leuke en leerrijke dag. Je mocht twee dingen kiezen om les bij te volgen en ik koos Latijn en 

STEM. STEM-wetenschappen vond ik het leukst. ’s Middags kregen we een hamburger met frietjes 

en als dessert was er een ijsje. 

In de klas is de sfeer heel goed. Onze juf maakt veel grapjes en er zijn weinig ruzies.  

We zijn de kleinste klas van de school en iedereen is vrij goed bevriend met elkaar. 

Dus kort samengevat : het was een zeer leuk jaar !  

Len  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


