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Hallo wij zijn van de schoolkrant en van af nu krijg je om de twee maanden een krant met al 
het nieuws van op school, het land, … 

Deze krant is gemaakt door 11 lln. van het 5e en het 6e. 

Die 11 lln. zijn  

 Alice              5A 

 Amélie          5A  (staat niet op de foto) 

 Eline             6C                                       

 Hannelore    5C 

 Kyra               5C 

 Lowie            6B 

 Marie            5C 

 Mona            6A 

 Pauline         5C 

 Viktor            5A 

 Zita                5C 

 

Wat staat er allemaal in de schoolkrant 

 10 artikels 
 Een interview 
 Een paar weetjes 
 Spelletjes 
 Een wedstrijd 
 
😊Leuke of minder leuke weetjes☹ 
 
Weet jij hoe je een Nutella pot leeg krijgt? Nee? 
Dan is er goed nieuws er is een lepel uitgevonden 
die elke millimeter choco uit de pot krijgt, cool hé.  
Die lepel heet de mini supoon.  

     Alice 



Move tegen pesten 
 

Stop met petsen want dat is echt niet oké!  

Als je er ook tegen bent zet dan zeker vier stippen op je de hand.  

Onderteken zeker het Manipest, dan pas mag je 4 stippen zetten. 

De week van Kom op tegen pesten ging van 5 t.e.m. 9 feb. 

Verspreid het virus , probeer aan iedereen stippen te geven. 

 Dit is de betekenis van de stippen: 

o Ik vind pesten niet oké en 
 zal er nooit aan meedoen 
 

o Ik praat erover als pesten mij                                      
 bang of verdrietig maakt 
 

o Ik sluit niemand uit,            
voor mij hoort iedereen erbij! 
 

o Ik zal altijd proberen op te komen 
 voor iemand die gepest wordt 

Ik hoop dat jullie het zeker gaan doen en dat jullie het gaan verspreiden.  

                                                                                                                  Amelie 

Brussels airport plant gigantische werken naast 
omliggende dorpen ! 
 
Een muur van 18 meter en 4 km lang. 
Dat wil Brussels airport naast de omliggende dorpen 
bouwen , 
zodat er in 2040 17 miljoen extra reizigers opstijgen en 
landen. 
 

Zoveel ? 
Er dreigen wel 22  huizen te verdwijnen.  
Ze maken het hier wel  het nieuwe doel van!!!  
 

Veel mensen reageren kwaad, zoals : 
 Zo’n muur ze pakken ons zelfs de zon af. 
 Veel mensen willen verhuizen  

maar hun huis willen ze niet in de steek laten. 
                                                                                                                        Hannelore 



                                                                                             

Tineke stopt tijdelijk bij de buurtpolitie!  
 

Tineke (Caroline) stopt tijdelijk bij de buurtpolitie.                                                        

Na 9 prachtige seizoenen neemt ze tijdelijk afscheid.                                

In de plaats komt inspecteur Lotte.  

Koen (Andy) moest er ook aan wennen.  

Tineke had ook al gevraagd om het rustiger aan te doen 
bij commissaris Roger. 

Alle fans hebben ook de tijd gekregen om van haar 
afscheid te nemen. 

Ze komt later misschien nog terug. 

                                                                                                        Hannelore & Marie 

Voor de mensen die minder goed horen 

 is er goed nieuws 
 

Onlangs bij een concert van de meidengroep K3  

kwamen er 2 doventolken, 

zei gebaarden alles van de muziek met hun handen. 

Zo konden de doven ook rustig genieten van de muziek. 

 

Ballon in de hand? 
 

Het is niet vreemd dat dove mensen naar een concert gaan. 

Soms nemen ze een ballon mee zo dat ze het verstaan. 

Door de muziek krijgt de ballon trillingen zo voelen de  

dove mensen naar welke muziek ze luisteren. 

                                                                                                                                 Kyra 



PROBLEMEN OP HET STRAND! 
 

Op het strand zijn er ernstige problemen. 

Mensen smijten veel te veel afval op het strand! 

En daarom gaan veel dieren dood! 

MAAR WAAROM GAAN ZE DOOD? 

Wel, mensen laten hun afval op het strand rondslingeren. 

Dat afval gaat dan in de zee en de dieren eten op of raken er verwikkeld in. 

Dit kunnen we niet laten gebeuren. 

Dus vraag ik jullie al je afval mee naar huis te nemen en mooi te laten recycleren. 

         

                                                                                                                         Marie 

GELD VAN ARMEN GESTOLEN OM VILLA TE 
VERBOUWEN!!! 
Een advocate heeft jarenlang geld gestolen van mensen 

om haar villa in Zele te kunnen verbouwen. 

Zij deed dat door valse schulden te maken van maximum 20 000 EURO, 

zo kwam ze aan het bedrag van maar liefst : 124 000 EURO 

Nu heeft ze alles tot de cent terug betaald en haar straf wordt nog bepaald 

maar ik kan je zeggen dat het geen kleine straf zal zijn! 

De advocate zei: 

“Ik wou een boekentas kopen maar toen bleek dat de rekening leeg stond.” 

Maar niemand geloofde haar. 

                                                                                                                    Lowie 



Wolf gezien in Vlaanderen 
 

Ze noemen haar Naja. 

Het duurde 100 jaar voor er weer een wolf in Vlaanderen is gezien. 

De boeren vinden het minder leuk omdat de wolf al verschillende dieren heeft opgegeten. 

De mensen gaan niet jagen op de wolf omdat ze willen dat                                                            

de wolf niet meer bang zou zijn voor de mensen. 

Hij heeft al 500 km afgelegd. 

Hij heeft 14 van die dieren in zijn tuin ! 

In Eupen woont Peter Lennerts, die heeft maar liefst 14 wolven in zijn tuin. 

Ik beschouw mijn wolven als familie zei hij. 

Een paar weken geleden heeft hij bij zijn 14 wolven geslapen. 

Zijn vrouw vond dat niet erg. 

Zij had het volste vertrouwen in hem. 

                                                                                                                               Zita 

De Olympische Winterspelen  
De Olympische Winterspelen zijn weer ten einde maar het zijn niet alleen de Noordse landen 
die mee gedaan hebben maar ook wij deden mee, er trokken maar liefst 19 atleten en 1 
reserve atleet naar het dorpje Pyeongchang in Zuid-Korea 

Het team van België, Team Belgium bestaat uit twee alpine skiërs (Kai Alaerts, Kim 
Vanreusel), twee biatleten (Michael Rösch, Florent Claude), vier bobsleeërs (stuurvrouwen 
Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse, plus remsters Sara Aerts en Sophie 
Vercruyssen/reserve: Shana Vanhaen), een skiloper (Thierry Langer), twee kunstschaatsers 
(Jorik en Loena Hendrickx), twee shorttrackers (Jens Almey en Ward Pétré), een skeletoni 
(Kim Meylemans), twee snelschaatsers (Jelena Peeters en Bart Swings) en drie snowboarders 
(Sebbe De Buck, Seppe Smits en Stef Vandeweyer). Gert Van Looy is de delegatieleider.  

Bart Swings behaalt als enige Belg zilver op de Winterspelen, en dat is 20 jaar geleden! 

                                                                                                                  Viktor  

 

 

  



SPORT 
 

Er is weer heel wat te doen rond Kevin De Bruyne 

Kevin de Bruyne geeft kritiek op de tactiek. 

Zo zegt hij tegen bondcoach Martinez: ”We spelen nog veel te veel op talent. “ 

Kevin De Bruyne geeft kritiek op Martinez. 

Bosnië 3-4, tegen Griekenland 2-2, tegen Rusland 3-2!  

Het wordt tijd dat we een betere tactiek maken!                  

Wordt Wout Van Aert opnieuw wereldkampioen 
veldrijden? 

 

Na Wout Van Aerts grootte prestatie op het wereldkampioenschap ruim 1jaar geleden kijken 
de grote fans al uit naar het volgende wereldkampioenschap. Maar zal Wout Van Aert op het 

volgende wereldkampioenschap het ook terug zo goed doen? 
                                                                                                                                                 Viktor  

                       Volleybal 
Noliko Maaseik – Knack Roeselare  
De volleybal mannenfinale werd gespeeld op 18 feb.   

De 1ste set won Roeselare met 22 – 25. 

Dan was het Maaseik met 25 – 23. 

De 3de set was dan weer voor Roeselare : 16 – 25. 

En als beslissende matchpunt scoorde Roeselare 23 – 25.   

De beker werd voor de 11de keer gewonnen door Roeselare.   

 

Asterix AVO Beveren – VC Oudegem 

De volleybal vrouwen finale werd ook op 18 feb. gespeeld. 

De 1ste set won Beveren met 25 – 21. 

Oudegem speelde in de 2de set iets minder toen was het 25 – 15. 

De 3de set werd dan ook weer gewonnen door Beveren : 25 – 19. 

Het is de 15de  keer dat Beveren wint.                                                                   Pauline 

Wout   

Mathieu 



Interview  
We interviewen de wijkinspecteur van Maria-Aalter 

Hilde De Keersmaecker 

1. Hoe beschrijf je jouw beroep? 

                 Haar beroep is veelzijdig: 

 contact met mensen 
 bureel 
o verkeerongevallen tot inlichtingen  
o problemen binnen gezinnen 
o attest van verlies afhalen 
o bijstand gerechtsdeurwaarders 
o  … 

 
2. Raad je je beroep aan anderen aan? 

 

Je moet er vooral interesse of zin in hebben. 
Ze was vroeger kapster 

 Alle soorten boetes 
 Wijkwerking (geen boetes) 
o Dat de mensen overeenkomen 
o Dat de buren geen ruzie hebben 
o Dat de mensen hun auto langs de weg parkeren 
o Dat er geen geluidsoverlast is 
o Dat de kindjes veilig naar school kunnen 

Als alles goed verloopt is haar werk ok. 
 

3. Is het altijd al je droom job geweest? 
Nee door mijn allergie moest ik van werk veranderen, 
Ik hoopte dat ik het graag zou doen. 
Maar uiteindelijk kom ik nooit met tegenzin naar hier. 
 

4. Heb je al vervelende momenten gehad? 
Soms wel, we doen erg ons best maar het probleem raakt soms niet opgelost. 
Bv. 

 Discussie 
 Radio stiller zetten 
 …. 

Ik heb eigenlijk de mensen nodig om mijn werk te volbrengen 

 

 



 

5. Heb je veel vrienden tussen de medewerkers? 
 Superveel, daarom doe ik mijn werk ook graag. 

Eigenlijk is hier iedereen mijn vriend, maar ik heb toch een aantal collega’s die 
meer vriend zijn dan collega 

 
6.  Hoelang doe je het beroep al en welke studies moest je allemaal doen? 

 Ik doe het beroep al 8 jaar 

               De studies die ik moest doen zijn 

 Basisopleiding aan het middelbaar 
 Ingangstesten 

o Medische proef 
o Sportieve proef 
o Communicatieve proef 
o Voor de selectiecommissie komen 

Als je voor al die proeven slaagt mag je door naar een jaar opleiding, je krijgt 
een basis-werk en als je daar slaagt dan wordt je inspecteur. 

7. Hebben jullie nog tips voor ons, de kinderen? 
 ja, altijd vriendelijk zijn, we zijn ook maar mensen.  

 
 

Eline & Mona 
 
 
 

 

  



 

Spelletjes 

 

 
         

        tennis       voetbal         zwemmen        spelen 

        lopen       dans              skiën                     judo 

        ballet        basket          volleybal 

 

 

 

 

 

 

 

Alice & Amélie 

 

 

v o l l e y b a l m 
 l               d r t e l l a b  l   
 i u a e l a h a s n 
k j f o b s s x i e 
e e p t k k n b n l 
n e e i e g a h n e 
n o ë t k p d y e p 
v n e m m e w z t s 



!!! Er is een wedstrijd !!! 
Zoek onderstaande woorden, 

vul het overgebleven woord in, 

geef het af … 

En win! 

 

 

 

 

 

internet           Instagram         musically           Snapchat                  app                 skype 

Messenger        YouTube         games            Netflix             iPhone             iPad         😊 

Samsung               safari                 iPod               2G                    wifi            logo           pc 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Klas: ………….     Het woord is ………………………………………………. 

 

Gelieve dit strookje (of een ander) af te geven in de Joubae-bus in de eetzaal tot 16 maart.  

 

i r e g n e s s e m 
n n 😊 t p o e a i u 

s e t p k g m m f s 
t x a e c o a s i i 
a i h e r l g u w c 
g l c e i n e n s a 
r f p n n p e g a l 
a t a i y o a t f l 
m e n k n g h d a y 
e n s d o p i p r g 
y o u t u b e n i 2 


