SPELINGSPROKKELS
TWEEDE LEERJAAR

Het nieuwe zwembad
Het nieuwe sportcomplex De Soeverein met het zwembad, de
tennishal en de brasserie ging op 27 oktober officieel open. Wij
keken er met zijn allen naar uit om hier te mogen gaan
zwemmen.
Hieronder kan u lezen wat wij vinden van het zwemmen in dit
splinternieuwe zwembad!

Het zwemmen was leuk!
Jada Diolo

Ik vind het nieuwe zwembad superleuk.
Lieselore Gerits

Bij het nieuwe zwembad is dat water echt
warm.
…
…

Bezoek aan het oorlogsmonument
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog losbarstte. Nog steeds zijn er veel plekken
die aan deze oorlog herinneren. Zoals je hieronder kan zien gingen ook onze leerlingen van het tweede
leerjaar op bezoek bij een oorlogsmonument.

Stagiaires in het tweede leerjaar
De voorbije weken kregen we in het tweede leerjaar les van juf Eline en juf Liana .
Wie weet komen zij dit schooljaar ook in jullie klas les geven! Wil je alvast weten hoe we dit vonden?
Lees dan hieronder verder!

Juf. Eline is goed! Ik hoop dat zij bij jou stage komt doen!
Jada Diolo

Ik vond het keileuk om bij juf Liana te werken.
Anouk Tils
Ik vind juf. Eline heel lief en ik vind juf. Camilla ook lief!
Adja Fall

Het was superleuk met juf Liana!
Bao thi Tran Quang

Het waren leuke lessen met juf. Eline!
Lars Philtjens

De fruitsaté was leuk en mooi en de saté was bij juf Liana.
CJ Van den Dungen
Ik vond het leuk met juf. Eline! Groeten van Krijn Van Hoek

Ik vond het leuk toen juf Liana kwam in de klas.
Florence Ligtvoet
Ik vind dat juf. Eline het al heel goed doet!
Maren Vernelen

Ik vond het leuk dat juf. Eline kwam!
Lien Jansen

De juffen die ik heb zijn de liefste juffen omdat ze me heel goed helpen!
Lien Swinnen

Fruitspiezen maken.

Fijn om te
doen!

Gezond

en o zo lekker om te eten!

Wist je dat…

2B

…wij hele leuke dingen hebben gedaan met juf. Liana en juf. Eline?
…wij op bezoek zijn geweest in de Alma?
…wij daar een rondleiding hebben gekregen?
…wij naar boven zijn gezoefd in een hele grote lift?
…wij in de eetzaal van het personeel zijn geweest?
…wij daar boven op onze school konden kijken?
…wij gerild hebben in een hele grote diepvries?
…wij het oude restaurant bezocht hebben?
…wij daar een hele oude telefoon zagen?
…wij honger kregen toen we al het lekkers zagen?
…wij zelf een fruitspies kunnen maken?
…wij zelf het fruit hebben gewassen, gesneden en geprikt op een stokje?
…wij zelf onze fruitspies lekker hebben opgegeten?

Wist je dat…

2A

…ik blij ben dat ik de beste juf heb?
…ik de snoepzak van de sint lekker vond?
…ik het leuk vond om het fruit op een stokje te steken?
…het een lekkere fruitsaté was?
…ik het spel met de koffers en de pieten leuk vond?
…wij de knutseltijd leuk vonden?
…wij de snoeppiet vooral grappig vonden?
…wij het liedje van Carlito gezongen hebben bij het sinterklaasfeest?
…ik onze juf heel leuk vind?
…we al veel leuke dingen gemaakt hebben met onze juf?
…ik het leuk vond om een piet te maken?
…ik knutselen fijn vind?
…ik het heel leuk vond dat sinterklaas gekomen is?
…ik het liefst een spel speel of puzzels maak?
…ik feest vieren op school super leuk vind?
…juf Lutgart heel lief en aardig is?

Jasmien Bartels

Lore Cuypers

Nona Stans
Julie Kimpe

Op bezoek in de Alma
Wij gingen op bezoek in de Alma en kregen daar een rondleiding.
Kijk maar even met ons mee!

Mopjes van het tweede.
Hoe haal je een koe uit de sloot?
Jantje en nog eens gingen naar de vijver. Jantje
viel erin.

Nat!

Wie bleef er over?

Van Nyo Biscotti, 2A

Nog eens!

Zeg eens heel vaak achter elkaar...auto-auto-auto....
Ik kan het verbeteren: FILE!!!

Jantje en nog eens gingen naar de vijver. Jantje
viel erin.
Wie bleef er over?

Van Lisa Toonders, 2B

Nog eens!

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?

…..

Bij de tandarts: mondje open!
Bij de juf: mondje gesloten!

Ken je die mop van de 3 apen?
Er zaten eens 3 apen in een boom.
Boem!!! De 3 apen liggen op de grond en de
kleinste zei:
‘hier liggen we met ons 5’!!!

Van Gijs Roozen, 2B
Er waren eens 2 aardappelen. De ene zei tegen de
andere:
‘Ik zit in de puree!’

(De kleinste aap kon nog niet tellen!!!)
Van Noore De Bruyn, 2A
Too Slegers, 2B

Meer mopjes van het tweede.
Viktor en papa eten ijs. Toen zei papa: ‘Viktor,
Viktor, heb je dat gezien?’
‘Ja papa, waarom loopt die mier op je ijs?’
Papa zei: ‘Die mier is op ski-vakantie!’
Ken jij de mop van de bacteriën?
Van Viktor Thijs, 2A

Er waren eens 2 wortelen in een bloembak. De ene zei:
‘Waarom kijk je zo zielig?’
Zei de andere wortel: ‘Omdat mijn mama in de wortelsoep
zit!’

Ik ga die niet verspreiden!
Waarom mag een koe niet binnen in een
voetbalstadion?
Omdat die BOE zegt.
Welk bot zit er niet in je lichaam?
Een robot!

Van Anouk Tils, 2A
Het zit in een cel en het is wit.
Een dom blondje ging naar de winkel. Ze zag een TV en
wilde die kopen.
De man zei: ‘Ik verkoop geen TV’ s aan domme blondjes.

Witsel!

Nik Van den Berghe, 2a

‘Hoe weet je dat ik een dom blondje ben?’
‘Dit is geen TV, maar een magnetron!’
Jantje is bij oma.
Bao thi Tran Quang, 2A

Waarom mag een boom niet voetballen?

Oma zegt: ‘Kan je nagellak kopen?’
Jantje zei: ‘Ok’ en ging lak halen.

Omdat hij geschorst is!

Toen hij terug was vroeg oma: ‘Waar is al
de nagellak?’

Juno Reynders en Jorinde Maes, 2A

Toen antwoordde Jantje: ‘Alle eendjes
hebben rode teentjes.’

Van Alicia Sargsyan, 2A

Sinterklaas op bezoek.
Op maandag 3 december kregen we hoog bezoek! Met een mooie Engelse taxi kwam Sinterklaas naar
onze school.

