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GEMAAKT DOOR
LEERLINGEN 6DE LEERJAAR

derde leerjaar: stop motion
Het derde leerjaar maakte stop motion filmpjes met Playmobil.
Ze laten de poppetjes bewegen. Daarna zetten ze de poppetjes in een andere
beweging en trekken ze daar opnieuw een foto van. Zo lijkt het dat de poppetjes
bewegen, Dus een stop motion filmpje zijn allemaal foto’s na elkaar.
Natuurlijk moet je veel geduld hebben en dat heeft het derde goed gedaan.
Hier zijn leuke foto’s:

- Lotte de Bakker en Johanna Delaet
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vijfde leerjaar:
spijsverteringsstelsel
Het spijsverteringsstelsel is een orgaanstelsel dat zorg draagt voor de
vertering van de mens.
De kinderen van het vijfde leerjaar vonden het interessant om hierover te
leren. Ze kregen dan de opdracht om een kunstwerk te maken.
Zo zijn ze aan het werk gegaan om een spijsverteringsstelsel te maken van
kosteloos materiaal.
Hieronder zijn paar foto’s.

- Lotte de Bakker en Johanna Delaet
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Vijfde leerjaar: safer
internet
Het vijfde leerjaar ging aan de slag met leren over hoe
ze veiliger zijn op sociale media.
Hoe gaan ze te werk?
Wel, ze krijgen een blad met een situatie van een
sociaal media platform.
Dan moesten ze hun groen en rood kleurtje pakken
en wat zij dachten dat goed was aan de situatie groen
kleuren en alles wat ze vonden dat slecht was rood
kleuren.

Daarna gingen ze op de achterkant 3 of
meer tips schrijven voor die situatie dat
niet goed was en wat die persoon(en)
beter konden doen.
En voilà! Hun opdracht was voltooid.
Als laatste moesten ze dit nog
presenteren voor hun klas.

- Johanna Delaet
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zesde leerjaar: safer
internet
Het zesde leerjaar leerde meer over hoe je veilig op het internet kunt zijn.
De mama van Ella Robaye, Els, gaf hier uitleg over.
De kinderen moesten ze zich in 4 groepen verdelen.
In vier beroemde sociale media platformen: TikTok, Snapchat, Instagram en
Fortnite.
Ze kregen elk een foto voor zich gebaseerd op het platform dat ze kozen. Daar
moesten ze dingen die goed waren groen kleuren, en dingen slecht waren
moesten rood kleuren, en dan 3 tips op de achterkant schrijven. Dan mochten
ze het aan elkaar presenteren.

- Johanna Delaet
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Ontbijtmanden
Het was tijd voor de ontbijtmanden,
Het was een groot succes! Bijna 600 manden zijn verkocht, super veel dus!
De mensen konden ook kiezen of ze de ontbijtmanden door de school lieten
leveren of ze konden kiezen om het te komen afhalen.
Bedankt aan iedereen die een ontbijtmand heeft gekocht om de school te
steunen.
Hier zie je enkele toffe sfeerfoto's.

- Lotte de Bakker
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pyjamadag
Op 12 maart mochten de leerlingen in hun pyjama naar het school komen om
Bednet te steunen.
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school
kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Leerlingen die langdurig
of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo
mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.
Laten we zeggen dat het heel comfortabel was!

- Johanna Delaet
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Gezond ontbijt
Op woensdag 24 maart was het op onze
school “gezond ontbijt”.
De kinderen moesten thuis niet ontbijten,
ze konden hun ontbijt meenemen naar
school. Het was natuurlijk wel de bedoeling
om het ontbijt dat ze mee hadden zo
gezond mogelijk te maken.
Op school kregen ze ook nog iets extra
namelijk een stukje fruit en yoghurt.
De kinderen vonden het eens leuk om op
school te ontbijten want het was echt
gezellig zeiden ze. Zo knus samen in hun
klasje met een gezond ontbijt!

Aan de blije gezichtjes te zien vonden ze het dus een leuke dag! :)

- Mina Vandezande
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alles op wieltjes
Twee weken in maart mocht je tijdens de middag in de Albertstraat (die
afgesloten was) rijden met het toestel op wieltjes die je mee had.
Op maandag mocht het vijfde en het zesde leerjaar iets meenemen, op
donderdag het derde en het vierde leerjaar en op vrijdag mocht het eerste en
het tweede leerjaar iets meenemen.
Ik ben aan Mina Vandezande uit 6A gaan vragen hoe haar ervaring was.
- Welk toestel had jij mee?
Ik had een pennyboard mee, dat is een klein skateboard.
- Vond jij het veilig/leuk?
Ik vond het heel veilig omdat de straat was afgesloten en ook omdat we niet
met te veel waren, iedereen had daar genoeg plaats. Ik vond het natuurlijk
heel leuk en meerdere mensen hebben hetzelfde ding mee dat is wel grappig.
- Wat kon je allemaal doen?
Je kon rondrijden en ook over obstakels gaan en nieuwe trucjes leren.

Zo te zien was het leuk, bedankt om het te lezen.

- Frederique Vankerkom
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Bedankt!
Bedankt aan alle vrijwilligers die ons de afgelopen twee maanden weer zo hard
hebben geholpen!
Bedankt aan iedereen die zorg draagt voor ons in deze moeilijke tijden!
#zorgvoorelkaar #samenstaanwesterk
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