
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAGERE SCHOOL 
 

  



Dag allemaal, 

Hier zijn we weer met onze Joubae! 

Dit is het 2de krantje dat we gemaakt hebben en we zijn er fier op! 

We hebben geluisterd naar jullie raad en zo zijn er o.a. wat meer spelletjes! 😊 

Hierbij wil ik iedereen ook nog eens bedanken voor zijn deelname aan de wedstrijd. 

Ook nu hebben we een wedstrijd en we hopen op evenveel (zelfs meer) deelnames. 

Ik wil ook nog alle mensen bedanken die meegewerkt hebben aan deze en de 1ste krant. 

De kinderen die vorige keer werden vermeld, werken dit jaar allemaal mee aan de krant. 

Het is dus niet, als ze geen artikel hebben geschreven, dat ze niets hebben gedaan. 

We hebben de (redelijk) belangrijkste en leuke gebeurtenissen van afgelopen maanden 
opgeschreven zodat jullie ze kunnen opfrissen. 

Mona 

We starten alvast met een paar moppen:  

1. Onderwijzer: "Wie weet waar Bordeaux ligt?" 
Een dom blondje: "Ik meester! Bij ons in de kelder!" 

2. Een dom blondje en een brunette lopen over straat, 
zegt die brunette: "Kijk, een dood vogeltje!" 
Het blondje kijkt omhoog en zegt: "Waar dan?"  

3. Hoe meet je het IQ van een dom blondje? 
Met een luchtdrukmeter! 

4. Wat is het verschil tussen een foto en een dom blondje? 
Een foto is ontwikkeld. 

5. Er staan 2 Hollanders voor het rood licht. Zegt de ene: "het is groen", waarop de andere 
antwoordt: "ne kikker!"  

6. Jantje: "Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een ezel noemen?" 
Meester: "Dat is zeer zeker een belediging!" 
Jantje: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?" 
Meester: "Dat is geen belediging." 
Jantje: "OK, Meneer!" 

7. Meester is jarig. Hij vraagt aan de kinderen: "Raad eens hoe oud ik geworden ben." Zegt 
Rachid: 58. Mis. Zegt Marietje: 49. Ook mis. Zegt Pietje: 35. Weer mis. Komt Jantje: 
"Meester, u bent 42 geworden." "Goed zo, m'n jongen. Hoe heb je dat zo goed 
geraden?" "Nou meester, dat zit zo: mijn broer is 21 en da's een halve idioot." 

8. Op school vraagt de juf aan Jantje : Wat is de verleden tijd van deze zin "Ik eet een 
kommetje komkommersla."? Waarop Jantje antwoord : "Dat is gemakkelijk: Ik at een 
kwammetje kwamkwammersloeg!! 



😊 late paddenoverzet… 😊 
Na een lange winter voor de padden, kikkers en salamanders gaan ze eindelijk ontwaken. 

Dat gebeurt bij een temperatuur van 10° C. 

Vorig jaar werden in 122 Vlaamse steden maar liefst 235 overzetacties georganiseerd, 

dat was goed voor 173 336 amfibieën (padden enz.) 

Het meeste padden werden overgezet in Antwerpen, 

daar hadden ze 58 680 amfibieën de straat over gezet. 

Daarna komt Oost-Vlaanderen met 31 757 amfibieën. 

Hierna komt Limburg met 29 626 amfibieën .  

Op de 4de plek komt Vlaams-Brabant met 26 726 amfibieën. 

 

Zoals je ziet hebben we het vorig jaar zeker niet slecht gedaan. 

Op onze school hebben we ook een paddenoverzet georganiseerd door en voor het 6de. 

Dit zijn de aantallen: 

6A heeft 42 amfibieën overgezet, 6B 1 en 6C 224! 

Lowie  

 

K3 neemt de nieuwe zomersingel op 
De zomer komt dichter bij.  

Dus is het tijd voor een nieuwe zomersingel. 

K3 nam op 12 maart een nieuwe singel op. 

Die singel heet Whoppa! 

Maar het is niet zo één als al de andere singels met roze en bling bling. 

Maar eerder een echt stoere singel. 

 Marie  

 

    



Stadsklassen met het 4e 
 

DAG 1 
’s Ochtends hebben we gewandeld tot de Korenlei en Graslei. 

In de namiddag hebben we een wandeling en een boottochtje 
met een gids gemaakt. 

 ’s Avonds speelden we casino. 

 
DAG 2 
4A en 4B zijn naar het Gravensteen geweest. 

4D en 4C zijn naar het Belfort geweest en deden het spel van 
de slotenmaker. 

In de avond van dag 2 was er een foute party en een foute 
quiz. 

 

DAG 3 
Als afsluiter speelden we levend Cluedo op de 
Vrijdagmarkt. 

En dan vertrokken we weer naar huis. 

 

 

Dank aan Hostel De Draecke en leerkrachten van het 4e voor het aangenaam verblijf. 

Met medewerking van Laure Langeraert uit 4A 

Lowie 

 

 

 

 



Veenklassen met het 6e  
 

DAG 1 

 Busrit naar La Sapinière (verblijflocatie) 
 Ondertussen film Titanic 

 Kamerverdeling 
 Naar Sart-lez-Spa 
 wandeling heen 
 op dorpsplein activiteiten (uitleg) 
 wandeling terug 

 Avondactiviteit 
 Gesprek met leerkracht 

 

DAG 2 
 Bosmuseum 
 Opdrachten in groep 

 BBQ! 
 Wandeling in de Venen met leerkracht 
 Avondactiviteit 
 Gesprek met leerkracht 

 

 

DAG 3 
 Superlange wandeling 
 Avondactiviteit 
 Massage  

 



DAG 4 
 Ochtendgymnastiek 
 Knutselen met T-shirt 
 Platte rust 
 In bos 
 Bosspel 
 Kubb 
 Debiet meten 

 Casino  
 Fuif !!!  

 

 

 

 

DAG 5 
 Valies maken 
 Spel zonder grenzen 
 De Gileppe 
 De grotten van Remouchamps 

 
Dank aan Domaine la Sapinière en de leerkrachten van het 6e voor het aangenaam 
verblijf. 

Mona en Eline 
 

  



We eten te weinig fruit!!!  
Nog geen tien procent van de Belgen eet voldoende fruit en drinkt water zonder suiker. 

Maar we eten ook te weinig groenten 

Gemiddeld eten we amper 145 gram per dag terwijl de aanbevolen hoeveelheid 300 gram is 
voor volwassenen . Kinderen en adolescenten (tien tot zeventien jaar) scoren het slechtst: 99 
procent of meer haalt de richtlijn niet. 

Uit de cijfers blijkt ook dat 73 procent van de bevolking te weinig water zonder suiker 
drinkt. 

Mensen willen meer en meer water met suiker bijvoorbeeld frisdrank. 

Na of tijdens je sport of hobby drink water in de plaats van frisdrank! 

 
Amélie 

NIEUWBOUW OP ONZE SCHOOL. 
Op onze school wordt er sinds vorig jaar gebouwd aan een nieuwbouw. 

Daar komen de turnzaal, de refter en er komt ook een lift waar alle mensen met een 
beperking naar boven en naar beneden kunnen. 

Ik sprak net over beneden en dat komt omdat de turnzaal in de kelder komt. 

De bouw is al veel gevorderd in de loop van het jaar.  

In oktober 2017 waren ze bezig met de kelder en legden ze de vloerplaat. 

In januari 2018 begon de bouw al wat vorm te krijgen zoals de kleedkamers en de turnzaal.  

Nu begint het pas echt: de trappen komen in vorm en de ramen ook. 

Als ik (Pauline) in het 6de zit zou de bouw moeten klaar zijn en daarmee bedoel ik : 

 de speelplaats zou opnieuw aangelegd moeten zijn 
 de turn- en eetzaal moeten dan ook klaar zijn 

Wij kijken er al naar uit, jullie ook?  

Lowie en Pauline 

  



Interview 
We interviewen onze directrice: Katrien Cools 

1. Hoe beschrijft u uw job? 
 Zeer variërend 
 Zeer veel afwisseling 
 Heel moeilijk te plannen 

2. Wat is er zo bijzonder aan uw job? 
 Heel leuk om te mogen mee helpen aan de opvoeding en 

ontwikkeling van de kinderen. 
3. Moest uw job niet bestaan wat zou u dan doen? 

 les geven in het onderwijs 
4. hoe vindt u het nieuwe schoolgebouw al? 

 Imposant 
 Zeer modern 

5. Hoe is de band  tussen u en uw collega’s? 
 Super, ik hoop dat het langs de andere kant ook zo is 

6. Wou u al als kind directrice worden? 
Toen ik 14 jaar was wou ik al juf worden in de lagere school.  
Aan directrice worden dacht ik pas toen ik al voorbij de 40 was. 

7.  Hebt u ook nog op een andere school gewerkt? 
 Ja, 25 jaar les gegeven in het Sint-Andreaslyceum te Sint-Kruis, 4 jaar directrice 

geweest in de Heilige Hart school te Knokke. 
8. Wat deed u voor u directrice was? 

 Zorgjuf in het Sint-Andreaslyceum . 
9. Hoelang bent u al directrice? 

 9 jaar in het totaal: 5 jaar hier. 
10. Hoeveel meesters en juffen zitten in de lagere school? 

 32 leerkrachten 
11. Is er veel veranderd in de periode dat u gestart bent tot nu? 

 Heel veel, bijna alles. 
12. Wat vindt u het leukste aan uw job? 

 De kinderen rond je hebben. Hun spontaniteit. 
13. Hoeveel kinderen zitten er in de lagere school? 

 464 kinderen. 
14. Hoe ziet uw ideale school eruit? 

 Een school waar iedereen gelukkig is! 
15. Wat is uw grootste droom als directrice? 

 Dat kinderen met plezier terug denken aan hun schooltijd. 
Marie en Hannelore 



De helft van de kinderen buist voor grote verkeertoets 
 

Want het schijnt dat kinderen de verkeersregels niet 
goed kennen. Ze hebben de meeste problemen met de 
dode hoek. Wat is nu eigenlijk een verkeerstoets? Dat is 
een toets over het verkeer, je krijgt 25 vragen en als je 
onder de 17 punten behaald ben je gebuisd. 

Alice  

 

Waarom hackt Apple iPhones?! 
 

Naar het schijnt wil Apple iPhones hacken 
om te bewijzen dat ze dat kunnen en dat 
houdt in dat ze alle e-mojis  verwijderen 
tot de nieuwe iPhone uit is maar dat is 
niet het enige, ze gaan ook van 
verschillende mensen de gegevens verkopen! 

Alice 

Antwerpse 10 miles eindigde met 40 deelnemers in het 
ziekenhuis 
 

Door de enorme hitte tijdens de 10 miles belandden er 40 
mensen in het ziekenhuis waarvan 1 loper een hartmassage 
nodig had. Verder wou Hannelore (zonder benen) samen 
met Ives een record verbreken, het record was 3u 36 en ze 
wouden 3u 30 halen maar spijtig genoeg moest hij na 23 km 
al opgeven omdat hij onwel werd. 

Viktor en Lowie 

 

 

 



Feest in Jan – Breydelstation !!! 
Na een thriller keert Cercle Brugge terug naar 1ste klasse. 

Beerschot was bijna bij de promotie (1ste klasse) tot Cercle begon aan te vallen, Cardona 
trapte in de 86 minuut nog een strafschop en toen was het duidelijk wie won: Groen –zwart. 

De supporters van Cercle Brugge waren in de wolken, 

ze liepen in volle vaart van de tribune naar het veld om te juichen, zingen, enz.  

De supporters van Beerschot waren erg ontgoocheld ze begonnen er zelfs van te wenen. 

De supporters van Cercle Brugge trokken er zich niets van aan en feestten verder.  

Hannelore  

Salah Abdeslam verbreekt stilzwijgen! 
Salah Abdeslam heeft zich lang stil gehouden. Maar nu heeft hij bekend. 

Niemand had ooit kunnen denken dat hij op 16 maart 2018 zou praten. 

Hij bekende het in Parijs. Hij wou zijn chauffeur Ali Oulkadi, 

die verdedigd wordt door De Quevy, van schuld vrijpleiten. 

Ze wouden Salah Abdeslam ondervragen maar dan vertelde hij alles! 

Hij zei: “Oulkadi heeft nooit een voet gezet in het appartement in de Bergéstraat. 

In de appartementen van de Bergéstraat werden de bomgordels gemaakt.” 

Ze hadden in de appartementen wel DNA sporen gevonden van Oulkadi. 

Ze zullen daarom Oulkadi vrijlaten. 

Kyra 

  



Hoe teken je … 
 

 
 

  

Rebus & sudoku 



Doolhoven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de verschillen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijd !!! 😊 😊 😊 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas: ….....              het antwoord is:………………………………………………………. 

 

Gelieve dit strookje (of een ander) af te geven in de Joubae-bus in de eetzaal tot 15 juni 

 

 
mol 

FAKE= niet echt 

PS, je moet de titel van het foute artikel 
geven, niet de oplossing van de rebus 


