
 

In de kijker: 

 

4 hoeklassen  

 

 
 

 

4 Hoeklassen staat deze editie in de kijker. De klas bestaat uit drie leerlingen, met 

ieder een talent. Wim is een goede voetballer, die ook vaak meedoet met het 

voetbaltornooi tegen andere scholen. Patrick is een goede tekenaar en Roan is een 

gamer. Na de paasvakantie vertrekken deze jongens op stage. 

Succes! 

  



Verhalen van bij ons 

Uitstap Brussel  

Vrijdag 5 februari  zijn we met 4 en 5 bak op uitstap 

geweest. We zijn naar Attenrode geweest, daar was een 

bakkerij. De eigenaar was Stijn Pitschen en van hem 

kregen we een rondleiding. ‘s Middags gingen we naar 

Brussel. Daar hadden we pizza gegeten in een pizzazaak. 

Toen gingen we rondwandelen in de stad en kwamen we langs Wittamer 

gelopen; een heel chique bakkerij en winkel. Op het einde van de dag zijn we 

ergens iets gaan drinken.  

Geschreven door Santienno Ear 4 BAK 

 

 

Op vrijdag 5 februari  zijn we op uitstap geweest.  

 

Eerst hadden we bakkerij Stijn bezocht in Attenrode, onze 

eerste kennismaking. We hadden een rondleiding gehad in de 

bakkerij en we kregen er een drankje aangeboden.  

 

We zijn daarna verder gereden naar Brussel. Daar was het 

heel druk en er was veel politie. ‘s Middags zijn we naar de 

pizzahut geweest, na de middag zijn we naar bakkerij 

Wittamer geweest daar kostte alles heel veel; voor een kleine 

eclair kostte het 3 euro! Voordat we terug naar school 

vertrokken hebben we eerst nog manneke pis bezocht.  

Einde !!!   

                                              Youness Aouam 4 bak  

 

  



  

We gingen        

‘s morgens 

naar bakkerij 

Stijn in 

Attenrode, we 

zijn bij de werkplaats gaan 

kijken. Het was heel raar. Het 

is iets anders dan in school. 

Toen hebben we een drankje 

gekregen.   

 

Daarna zijn we naar Brussel 

gegaan, we zijn eerst iets gaan 

eten bij de pizzahut en het was allemaal lekker. Toen gingen we naar 

Wittamer , er waren veel pralines en chocolade. Daarna zijn we iets 

gaan drinken en toen gingen we naar huis. 

 

Haziri Avdi 4 BAK 

 

Uitstap Hasselt 
 

Vrijdag ben ik op uitstap geweest naar Hasselt. 

We zijn deze morgen met 2-3 bakkerij, juf Francine en juf Hilde naar Hasselt gegaan. 

We vertrokken met de lijn, we gingen eerst naar de grote Markt en we hebben ook een 

opdracht moeten doen. Het was heel leuk. Daarna zijn we naar Boon geweest. 

En daar hadden we mensen die bezig waren met pralines. Zij hebben ook chocolade in 

het winkeltje. BV: chocolade prinses kledij, schoenen, cacao parfumflesjes. Ook veel 

hondjes en ook verschillende kleren. We zijn nog naar 

Darcis in de Kapelstraat in Hasselt geweest. We hebben 

mogen proeven van de makarons of pralines.  

 

Ik heb een praline geproefd en het was zeer lekker, 

daarna zijn we nog een goede kebab gaan eten bij 

Sun Piffa eu Kebab. Het was fijn geweest vandaag. 

Iedereen van 2 en 3 bakkerij en de fijne juffrouwen. 

Dat zal ik ook thuis vertellen voor deze hele leuke dag. 

Ik heb veel geleerd en dat is voor mij ook belangrijk. 

Stoian Claudiu - 3 Bak 

 



 

Uitstap Maastricht 

We gingen met 4 logistiek en  ABO logistiek naar Maastricht en dat 

was wel leuk. 

We gingen naar Maastricht om stof  te kopen. De juffen zochten de 

stoffen uit en wij mochten op verkenning in Maastricht. Ik was samen 

met Sophie en Dagmar van ABO. We zijn samen naar de MC Donalds 

gegaan, het was heel tof.  We hadden  een leuke dag.  

 Sofie Martens 4 LOG. 

 

 

De leerkrachten waren kijken naar stof. Iets daarna zijn we alleen mogen 

gaan rondlopen. We moesten op tijd zijn op de afgesproken plaats.  

We zijn gaan kijken op de markt daarna zijn we naar de winkels gegaan. 

Begin toen we naar de markt gingen toen stond er iemand die een stijlkam 

had en die heeft het bij ons uitgetest. Iets daarna zijn we eerst iets gaan 

drinken en iedereen die wou kreeg een smoutebol. 

 

4Log en ABO Log 

 

 

 

 



 

Uitstap Tongeren 

Op 29 Januari maakte de 

leerlingen  van Type 9 

(OASsE) een uitstap naar 

het Gallo Romeins 

Museum te Tongeren, 

Deze uitstap werd 

gemaakt samen met 

meester Raf, juf Katrien en mevrouw Snellinx (voorzitter 

van onze schoolraad).  

Toen we aankwamen aan het Museum kregen we uitleg van 

mevrouw Snellinx . Zelfs over de Gladiatoren en hun 

vroegere bestaan, we kregen dan ook een rondleiding in het 

museum. 

Op het  einde van de rondleiding werden we getrakteerd  

door mevrouw Snellinx op een drankje in het Museumcafé. 

Het was een geslaagde uitstap.  

Bernice Franssen, OASsE 

 

 



Het bezoek aan het containerpark  

Het begon om half 10. Toen 

vertrokken we met de lijnbus naar 

Borgloon en die dag sneeuwde het! 

Toen ze aankwamen bij de bushalte 

was het heel koud en toen 

wandelden we  naar het 

containerpark. Toen we eraan kwamen gingen we op de weegbrug 

staan. Toen liepen we verder, toen kwamen we bij het frituurvet,  

toen kwamen we te weten dat er van frituurvet biogas wordt 

gemaakt. Toen kwamen we bij een hokje van elektrische apparaten 

en daar kon je je gsm, broodrooster en tv,.. zetten.  Toen wandelden  

we naar het metaal en in de container lag een fiets, hekken, 

kettingen,.. enz. Daarna was het tijd toen liepen we terug naar de 

bushalte. We namen de lijnbus terug naar Kortessem en  daar 

kwamen we om kwart na 3 aan. 

 

Bas Lemoine, 2 HL 

  

 

 

 

 

 



 

Het bedrijfsbezoek 

 

We vertrokken om half tien naar 

Hasselt. Toen we er aan kwamen 

mochten we meteen naar binnen. 

Daar wat gekeken naar plannen van 

wat die moeten maken en vragen 

gesteld en nog wat opdrachtjes 

ingevuld. Toen gingen we naar 

Bokrijk. Normaal gezien gingen we 

frieten eten en wandelen maar het 

regende zo hard dat we niet zijn kunnen gaan wandelen. Toen hebben we 

nog wat  in de speeltuin in Bokrijk gespeeld. Daarna gingen we naar een 

frituur  en daar hebben we heerlijke frieten gegeten en na het eten gingen 

we terug naar school .  

 

Bas Lemoine 2HL  

 

 

 

 

Bedrijfsbezoek 

Wij zijn met de auto weg geweest. We zijn naar een fabriek geweest. We hebben gezien wat ze daar 

maakten. Ze waren een trap en een poort van ijzer aan het maken.  We hebben eigenlijk niets 

gedaan buiten kijken en luisteren.  Nadien zijn we naar Bokrijk gegaan. Daar hebben we rond 

gekeken in de speeltuin. We hebben ook frieten gegeten. Toen zijn we terug naar Bokrijk gegaan en 

hebben verstoppertje in het doolhof gespeeld.  Meester Roel moest ons zoeken. Het regende heel fel 

en toen zijn we terug naar school gekomen.  

Brian Vandermissen 2HL 

 



Badminton 

& 

Dans-initiatie 

 

Op 19 februari hadden alle meisjes een badminton tornooi en 

dans-initiatie. De dansles werd gegeven door juf Isis, en na een 

harde strijd won Mimi (3 LOG) het badmintontornooi.  



Ontspanning 

 

 

 



  



Op Facebook werd de geboorte van het 

kindje van twee van onze oud-

leerlingen aangekondigd : het was 

een prachtige zoon van 52 cm en “3600 

km”.  

 

Grappige uitspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde van de les GASV bij 4 int : 

Er komt een tractor voorbij gereden, deze maakt een specifiek 

geluid : 

Timothy : dat is een Fendt 

David : amai, gij herkent dat zomaar zonder die tractor te zien ?  

Wesley : ah ja, dat is zoals ik. Ik kan ook sommige auto’s 

herkennen aan het geluid dat ze maken. 

Jarne : Ja, ik heb dat ook met vissen. 

Juf Kristien : Dus jij hoort een “blub” en weet welke vis  

dat is ?? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Op het einde van de stagebrief sluit Sarah (4 LOG) af 

met: 

“ Met vriendelijke groenten ” 

 

 

Jelle (2 INT) heeft thuis een meter van een halve meter… 

( één meter = een meetlat) 

Laura Vandooren van 5 Logistiek 

“ Ik heb een steekoor “  (i.p.v. oorontsteking) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Amaury Poncelet (3INT) bij het  lezen in  de Wablieft:             

“ Arabische vrouwen mogen niet zonder luier op straat….” 

 

 

Dana Baeten (3 LOG) tijdens invullen agenda 5/1 : “Hoe ?!! 

Zijn we nu wéér een nieuwe maand begonnen ??” 

 

 

Iemand uit de klas van juf Tiny: 

 “brandplusser”…(i.p.v. brandblusser) 



 

Wablieft: “ Hoe heet de leider van Duitsland?”  

Volgens Laura Batista (3 GK): ”Paus Franciscus…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe noem je iemand die paard rijdt? 

Een ruiter of een a… 

 

Een aardappel volgens Vincent Schuermans (3 INT) 

  

 

Waarom is er om de 4 jaar een schrikkeljaar?  

 Nancy Koopmans (2 LOG): ”Omdat dat leuk is!” 



Mopjesrubriek 

 

Jantje gaat naar de winkel en kruipt voor waarop de vrouw achter de kassa zegt 

“Jongen ga eens achteraan staan” waarop Jantje antwoord “Daar staat al 

iemand”. 

 

 

 

 

 

De juf vraagt aan Jantje: “Als ik vroeger mooi was wat bedoel ik 

daarmee?” “Verleden tijd Juf” zegt Jantje.  “Goed zo” zegt de juf. “En als 

ik nu mooi ben wat bedoel ik daarmee?” “Gelogen” zegt Jantje.  

 

 

  

 Een man schiet een zwaan dood en dan belt  hij de politie. “Ik heb een 

zwaan dood geschoten” zegt de man, waarop de agent zegt “neem hem 

mee en eet hem op”,  waarop de man antwoord “ wat moet ik dan  met 

zijn brommer  doen?” 

 

 

 

 

“Benny je bent zo stil” zegt oma. “Ja dat is nogal logisch oma” zegt 

Benny. “Mama heeft mij 5 cola’s belooft als ik zwijg over die lelijke wrat 

op uw neus.” 

 

  



 
 

Prettige Vakantie !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je zelf een leuk artikel of foto 

en wil je het in dit krantje zien? 

 Stuur het ons:  
babbelkrantdedageraad@outlook.com 


