
’t Speelscholeke 
1 april 2020

Vliegje uit de 6de 
klas 

Ieder zijn verhaal 

Vliegje uit de 6de klas, Pagina �1



’t Speelscholeke 
1 april 2020

Virus in de klas 
Blijf in uw kot 

  De eerste Coronaweek is begonnen 
  Op strand en op vakantie, niet meer zonnen 

  De Chinezen zijn het virus kwijt 
  Zie maar dat jij het nu vermijdt 

   Schilderen en tekenen op de muur 
   Hetzelfde nieuws op TV, uur na uur 

   In het park zijn de dieren baas 
   Mensen vluchten als een haas 

   Met vriendinnen chat ik heen en weer 
   Maar ik zie ze liever nog een keer  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   Naar het park tijdens de coronacrisis 
Ik ga nu al anderhalve week niet naar school. Ik ga elke dag naar buiten met 
mijn mama. Dat vind ik heel leuk.  
We gaan altijd naar het Rivierenhof maar nemen telkens een ander pad, dat 
proberen we toch. Een keer hoorden we een specht. De andere keer 
nemen we een junglepad; daar is de begroeiing zo dicht dat we moeten 
bukken voor de planten. Ik klim hoog in de bomen en geraak er daarna niet 
meer uit ϑ. Er staan kunstwerken in het park. We kijken naar die 
kunstwerken. Het gaat over vervuiling. We zagen bijvoorbeeld een 
everzwijn op een stuk wrak wegdrijven, erg. We kijken ook naar de natuur!!  
De speeltuinen zijn jammer genoeg afgesloten.  
Ik zie veel verschillende mensen met mondmaskertjes. Er zijn wel mensen 
die de afspraak overtreden, dat vind ik niet oké. Er lopen ook veel mensen 
rond die met meer dan 3 zijn. De regel is dat je met alleen je familie mag 
wandelen of met een vriend en dan moet je rekening houden met de 
afstand. Als ik zie dat er mensen zijn die de regels overtreden, dan wil ik 
ingrijpen maar ik weet dat ik over mezelf moet denken, als ik het maar niet 
doe.  
Ik hoop dat ik nog een keer een vriend tegenkom. Ik ben Matto en andere 
mensen van school al tegengekomen maar het allerliefst zou ik iemand van 
de klas willen zien!  

Maximus 

Leven in een bijna lock-down 

Corona is in het land. Je kan nu veel dingen doen die normaal heel veel tijd 
innemen. Niemand loopt over straat. Het is echt raar om nu naar buiten te kijken 
en ook griezelig. Het lijkt wel dat er een apocalyps is uitgebroken.  

Nu gaan ik en mijn zus vaak fietsen met de tandem. Ik basketbal vaak en ik doe 
fitness met mijn halters.  Op het scherm mag ik niet vaak. 

Mijn vader en ik hebben een mega fietstocht gedaan op twee dagen (maandag en 
dinsdag) 250 km gefietst naar Zeeland en terug. Het laatste stuk door de haven 
kon papa niet meer fietsen. Zijn beentjes waren op.  

Woensdag gebeurde er iets niet leuk. Ik ging met mijn mama niks vermoedend de 
lift van park spoor- noord in maar toen we beneden waren hoorden we “boem” en 
we zaten vast. Na een half uur werden we eruit gehaald door een man met een 
geel hesje. Joepie!!!!!!! 
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 Ik kijk elke donderdag Expeditie Robinson, elke zondag naar De Mol (Ik denk dat 
Jolien de mol is) en daarna kijk ik naar Influencers. Echt supergrappig. 

Fijne quarantaine iedereen!!!   Cas 

CORONA VAKANTIE  

Papa is al sinds December een muur aan het maken tussen de kamer van mijn broer en ik. Vorige 
week was de muur hele maal af. In de Krokusvakantie zijn mijn broer mijn oma mijn mama en ik 
behang gaan kopen voor op de muur. Vrijdag 20 maart zijn mama en ik verf en een extra rolletje 
behang gaan kopen.  

We zijn Zaterdag 21 maart begonnen met verven en dat was heel snel klaar. Zondag 22 maart zijn 
mama en ik ook begonnen met behangen. Ik heb al eens eerder met mama een muur behangen 
maar gisteren was het toch wel wat moeilijker dan toen! Wat het moeilijk maakten was... DE MUUR 
WAS SCHEEF!!!  

Dus overlapte het behang elkaar. Het was SUPER goed weer en het was lekker warm door de zon 
die scheen. Viktor zat met ons buurjongetje te spelen. Ik keek vanuit Viktor’s raam naar de tuin waar 
ze over de schutting aan het praten waren en voelde de zon op mijn armen en had heel mooi 
uitzicht. Daarna hebben mama en ik mijn kast verplaatst omdat die vreselijk in de weg stond. Want 
mijn kast is te groot. We hebben een inkeping in onze muur en Viktor heeft een kast die daar 
precies in past maar mijn kast was het dubbele van zijn kast. We dachten als we de kast uit elkaar 
zouden halen [want die was in 2 delen] past die er wel in en heb ik dus meer plaats in mijn kamer.  

Ik maak mijn huiswerk graag in de zon omdat het gezelliger is. Dus ik heb geluk dat het elke dag 
zonnig is. In de middag zijn Viktor en ik meestal al klaar met onze taken en gaan we in de tuin of op 
straat spelen. Als mama dan ook klaar is gaan we soms ook naar het park een beetje uitwaaien. 
Toen je nog mocht spelen met elkaar ging Viktor altijd even skaten met de buurjongens die ook 
altijd op straat gingen skaten. Ik heb medelijden met Viktor omdat hij nu alleen moet skaten. Want 
als ik meega heeft dat geen nut omdat ik niet kan skaten en dus maar sta te kijken naar de trucjes 
die hij doet. De buurjongens gaan ook nog wel eens skaten en dan hoor je dat heel hard en wil 
Viktor meegaan maar dat mag dan niet [omdat je niet meer met anderen kinderen mag spelen 
door CORONA]  

En ik zelf vind het ook wel saai want ik wil heel graag met vriendinnen afspreken en dat kan dan 
ook niet =[ Ik ben wel blij dat er in CHINA geen nieuwe besmettingen zijn omdat mijn hoop dat er 
in BELGIË ook geen nieuwe besmettingen ontstaan dan groter is.  

Aki
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Magie(nolia) 
21 maart. De lente. 

De verjaardag van mijn mama. 

 Zon. Herinneringen. Bomen. Magnolia. Wauw.De magnolia, recht voor ons. Een 
mooie boom met schitterende bloemen, zo roos als het kopje thee naast mij. Deze 
mooie boom bloeit maar 2 weken per jaar. Dat is echt niet lang. Dus je moet er van 
genieten. 

Tijdens het feest van mijn mama heeft hij ons ook gezelschap gebracht, of ja “feest” 
kan je het niet noemen, door corona kon het feest niet door gaan, maar we hebben 
het met ons drietjes heel gezellig gemaakt. Oh met z’n viertjes, Spunky ook want hij 
is met ons gaan wandelen, want ja het zonnetje schijnt dus dan moet je toch gaan 
wandelen.  

Ik herinner mij trouwens nog dat het vandaag een jaar geleden is dat mijn duim 
ge…ge…euhmm…gedeurd is euhm, tussen de deur geraakt is? Fieuw, laten we het 
daar maar niet over hebben. Laten we aan anderen dingen denken van vorig jaar 
zoals met krijt graffiti op de muren schrijven en de marshmallows roosteren. Dat 
doet me denken aan die keer dat Robert jarig werd mijn stiefpapa. Maar dat lieve 
kindertjes, dat is weer een ander verhaal. 

Fia 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ukulele leren van mama 

Het is VRIJDAG namiddag. We gingen naar buiten. Maar daarvoor zei mama nog: 
“als we terug komen zal ik je een beetje UKULELE  leren”. Daar had ik natuurlijk wel 
zin in. Toen we thuis kwamen was het buiten heerlijk warm en wilden we nog even 
buiten zitten. Maar als we naar binnen gingen was het jammer genoeg tijd om te 
gaan eten . En daarna tijd om Jeugdjournaal en Karrewiet te kijken. Om 8u is het al 
tijd om te applaudisseren. In bed mocht ik nog lezen. Maar in de plaats van lezen 
wou ik nog even UKULELE  spelen. En raar genoeg mocht dat! Had ik al verteld 
dat  mama vroeger UKULELE  speelde en in een band zat? Wel, ze maakte haar 
eigen liedjes zoals: „Alles komt goe”. Dat liedje is het makkelijkste. Dus leerde ze 
mij al een klein deel van dat lied. De volgende ochtend was ik zo blij dat ik geen 
les had, maar nog blijer dat ik al een beetje UKULELE  kon spelen.             

MISSCHIEN  neem ik mijn UKULELE wel eens mee naar school !!!!!                                                                                         
                Ik mis jullie heel erg! 
         tot over een maand of langer                   
       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX…20 
       #CORONA groeten Bernadette  
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Thuis 
In het begin was het super tof.  Ik leerde Matto truckjes en sprongen. Toen spraken we af 
in het skatepark met een grote groep vrienden. Het was echt heel leuk. Tot dat ik heel 
stom nieuws kreeg! We mochten niet meer afspreken met vrienden! Want er is een virus! 
 Het Coronavirus is een virus dat je kan krijgen als iemand ziek is en het virus heeft, 
maar  ook als iemand het meedraagt. Je moet in quarantaine als je ziek bent en je andere 
mensen kan besmetten. Quarentaine wilt zeggen dat je thuis moet blijven en niemand 
mag zien. Ik vind het lastig dat we thuis moeten blijven en niet ergens naartoe mogen 
gaan. Ik denk dat thuis blijven voor iedereen al saai is geworden.      
 Ik ga is zeggen hoe mijn dag er uit ziet. Ik begin om 9uur huiswerk te maken, en 
stop om 11uur. Dan ga ik buiten spelen. Daarna ga ik eten.  Om 4uur mogen we 
schermen of gamen. Een half uur! Dan speel ik nog een beetje en gaan we eten. En na 
het eten kijk ik nog een beetje naar Karrewiet en Hoodie. Dan ga ik naar boven en poets 
ik mijn tanden. Ik ga in mijn bed liggen en lees nog wat. Ik heb eigenlijk veel geluk, want 
ik heb nog buren met dezelfde tuin. Wij delen met 4 gezinnen een tuin, een kelder en een 
schapenwei. Wij kunnen nog wel samen spelen. We spelen buiten. En wij hebben hier al 
leuke dingen gedaan!  Omdat ik niet meer kan gaan skaten met mijn vrienden en mijn 
broer hebben papa, Kamil en ik zelf een skateramp gemaakt. We hebben er een hele dag 
aan gewerkt. Toen ze klaar was, ging ik direct skaten. De volgende dag hadden ik, Tinka, 
Kamil en Jolan een clubhuis gemaakt in de kelder!! Super cool. Ik mis mijn klas wel maar 
ik heb een huis en leuke buurkinderen om mee te spelen. 

Onze trampoline is kapot aan het gaan dus hebben wij vergaderd met de kinderen en de 
volwassenen. De uitslag is dat wij een grote trampoline bestellen die we gaan in graven 
vanachter in de tuin. Hij komt één van de dagen aan. Ik kijk er naar uit!! Gelukkig heb ik 
ook een konijn (PIXEL) en een grote tuin om in te spelen. Ons konijn vindt het niet erg dat 
iedereen thuis is, nu wordt ze veel  tammer. Felix 

  

Felix 
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Virus 
Het is de eerste keer dat het coronavirus in België is. Veel mensen  zijn in paniek, 
gaan naar de winkel, kopen zoveel dingen als ze kunnen.Terwijl de regering 
zegt dat dat helemaal niet nodig is. Door het coronavirus is er in de winkels veel 
drukte. Het coronavirus is een griep maar dan straffer. Ik ben ook wel een 
beetje bezorgd. Ik hoop dat het virus snel voorbij is. Het geeft me wel een beetje 
een eng gevoel. Omdat er al zoveel slachtoffers zijn overleden, durf ik zelfs niet naar 
buiten te gaan. Mijn weekend was wel een beetje saai heel de dag binnen blijven is 
wel vermoeiend. Een beetje aan het school werken spelen, slapen. Ik heb wel meer 
zin in shool dan heel de dag thuis blijven 
Het is een saaie week ik verveel me rot. Ik kan niks doen. Ik probeer alles te 
doen wat ik leuk vind maar niks lukt. Ik ben ook niet de enigste. Er zijn ook andere 
mensen die zich vervelen. Soms is het wel leuk. Ik speel een keer uno met mijn 
gezin of ik kijk een beetje tv. Ik hoop dat ik weer snel naar school mag want ik dacht 
dat school saai was maar dat is het niet. Ik vind school veel leuker dan gewoon thuis 
blijven. Ik snap wel dat we binnen moeten blijven  voor onze veiligheid anders 
springt het coronavirus misschien op ons. 

Ismail 

corona vakantie 

In de corona vakantie heb je niet zo veel te doen want je mag niet naar buiten en je 
mag niet met vrienden/vriendinnen afspreken. 

Dus hebben wij een schema gemaakt. Op de schooldagen volgen we het schema 
en in het weekend doen we ons ding. In ons schema staat er ook 2 uren project.Dan 
maken we (kunst) werkjes. Ik heb al 2 dingen gemaakt: Een meisje met een 
paddenstoelhoofd en een schilderij. 

Voor de rest doen we ook nog sporten. En 
meestal (bijna altijd) ping pong, beachbal of 
badminton. Ik mis mijn vriendinnen heel erg 
maar gelukkig kan ik met ze chatten via 
Microsoft Teams. 

(Dank u Frank om dat te installeren) 

Lyra 
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Corona vakantie 

Het is corona vakantie. Iedereen is in zijn kot aan het wachten tot het voorbij gaat. 
We deden  leuke dingen maar ook minder leuke dingen. Els, Noan, Sid en ik 
maakten er het beste van. Noan en ik schilderen en knutselen en tekenen echt veel 
meer vooral cadeautjes voor mensen die wij lief vinden. Wij klappen elke dag om 8 
u mee. In onze straat wordt er niet alleen geklapt maar ook muziek gemaakt en een 
keer zelfs gedanst. Ik heb ook nieuwe talentjes in mij gevonden die ik heb 
uitgeprobeerd.  We koken soms samen. We sporten elke dag om fit te blijven. Een 
week terug soms in het park maar nu niet meer. Er waren ook minder leuke dingen 
zoals geïrriteerd zijn door elkaar of niet buiten te kunnen. Studeren was niet altijd 
even leuk zeker als ik me niet kan concentreren. Voor de rest is alles leuk. Ik ben 
vaak blij maar soms boos of verdrietig. Wat er ook is, ik luister muziek dat helpt 
altijd.  

Ik heb geen idee hoe het met jullie 
gaat maar ik hoop goed!   
Imani   

 ` 
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Kamperen in de tuin. 
Donderdag: nadat Matto weg was verveelde ik me een beetje. Maar dan kwam 
Marthe met een fantastisch idee : kamperen in de tuin. Jeanne en ik stemde ermee 
in. In een paar minuutjes  was de tuin al mega gezellig met gekleurde lampjes. Ik 
kreeg er een warm gevoel van en zin om te gaan slapen. Na het eten, een slaatje 
met berloumi en vlees, hebben Renee, Jeanne, Marthe en ik de Hungergames in de 
tent gekeken. Het lag nogal opgepropt met ons viertjes in die tent. Na de film heb 
ik zeer lekker geslapen. Soms wel een koude trilling ... vlug terug onder het deken. 

Ik denk en ik hoop dat we nog een paar nachten in de tent gaan slapen, want het is 
een leuke afwisseling in deze saaie tijden.  Het zou nog leuker zijn als ook Renee, 
Mama en Papa een tentje op zouden zetten. 

Groetjes, hou jullie goed. 

Henri 
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Corona hier, corona daar 

Ik moet het weer hebben over, je raad het al........juist Corona. Overal hoor je: “Er zijn weer 
mensen gestorven” en anderen dingen over het corona. Ik wil je niet langer moe laten 
worden, dus ik ga over iets positiever beginnen. Dus ik  ga nu echt beginnen. 

Vandaag ben ik een vliegje voor een dag en mijn eren gast is Pitú.  

Eens kijken hoe het daar gaat. Zij dacht: “oh nee quarantaine, ik ga me dood vervelen”. 
Maar dat is niet zo. Ze heeft  zo veel dingen die leuk zijn, dus ze  verveelt zich geen minuut. 
Ze heeft altijd wel iets de doen. Oooo ze  slaapt  lang uit tot 9u, lekker!! Dan ontbijten en 
daarna doet ze met mama yoga oefeningen. Daarna zie ik haar  huiswerk maken. In de 
namiddag heeft ze vrije tijd: Ze verzette haar meubels in haar kamer, ze  maakte lekkere 
quiche en zuurdesembrood voor de hele familie . Ze werkte met klei tot mijn handen rood 
zagen. Soms belt ze haar vrienden en  vriendinnen met de ipad  , en zie ik haar heel hard 
lachen . Ik zag ook hoe ze haar nieuw bureau aan het maken was met haar papa.Ik zie ook 
hoe goed ze de  band aan het versterken zijn met zijn vieren. 

Lekker toch. Zo, ik ga nu terug mens worden. Hihihi “plop”. Zo een vlieg 
zijn is toch vermoeiend. Phou phou. 

Verder wil ik een hart onder de riem steken voor Frank (de papa van Luna)Griet 
, Lut en Bart : Frank omdat hij al het technische heeft in orde gemaakt, Griet en 
Lut omdat zij er veel tijd en liefde in steken en Bart omdat hij bij alles paraat 
staat . 

Pitú.
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SIMON'S CORONA-VLIEGJE 

Wat doe ik eigenlijk in de Corona-lockdown ? 
• Veel op de trampoline springen. 
• Gaan joggen in het park en tussendoor stretchen. 
• We proberen in de tuin te schuppen waar er geen gras groeit zodat we daar 

zaadjes van planten kunnen zaaien.  
• Rosalie en ik hebben ook de muur geschilderd en het is helemaal mislukt er 

staat nu LOVE YOU in het rood met als achtergrond een gele kloddervlek 
Emil, Rosalie, papa en ik spelen bijna elke dag roleplay en daar wil ik iets over vertellen: 

                                                                

ROLEPLAY-VLIEGJE 
                                                               
Als je roleplayen nog niet kent dan zal je het na deze tekst wel beter begrijpen. 

Mijn papa heeft een heel verhaal opgesteld waar allemaal monsters en andere personages in 
voorkomen. We vechten tegen monsters en daardoor kunnen we levellen. Bij elke level krijg 
je extra's zoals: nieuwe spreuken, extra levens, nieuwe aanvallen. Er staat dan meestal een 
constructie op tafel: een toren waar een draak in ligt, allemaal huizen of rotsen en een brug. 
Het is altijd spannend als we roleplayen. Wanneer er een monster onze weg kruist moeten we 
zorgen dat we hoog genoeg gooien om schade te kunnen aanrichten. 

Soms vindt Emil dat Rosalie iets verkeerds doet en dan doodt hij met opzet een beer die 
Rosalie heeft opgeroepen. Dan wordt ze heel verdrietig. Als ik boos ben blijf ik gewoon 
liggen op de trampoline tot dat ze mij beginnen te vertroetelen. 

Nu ga ik een stukje uit het verhaal schrijven vanuit het standpunt van mijn personage Elion. 
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Onze helden zitten lekker in de herberg midden in het stadje triboar te eten tot ze 
een bekend geluid horen. 
Wapengekletter, geschreeuw. Mensen sluiten hun deuren en ramen. Huizen vliegen 
in brand. Wat is er aan het gebeuren? Er zijn  monsters in het dorp. Orks en kleine 
vuurmannetjes. De helden weten wat hun te doen staat. Krovar en Elora doen hun 
zet. Elora roept twee grote witte bergkatten op naast haar. Krovar gooit een vuurbal 
naar de orks en de kleine vuurmonstertjes maar de kleine monstertjes blijken 
immuun?! Na een lang gevecht blijft er maar één winnaar over: De helden.  

Maar het is nog niet gedaan ! Nu komen er twee vuurreuzen met nog een groep 
orks die op een soort van struisvogels rijden. Na een hard gevecht kunnen de 
helden en een paar vrienden de vuurreuzen wegjagen en de orks met hun rijdieren 
naar de onderwereld sturen. De helden hebben veel levens gered en ze worden 
rijkelijk beloond. 

Simon 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Toch nog even wandelen 

Amina
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Vliegje in de klas. 

Ik verveel me echt niet. Ik heb al bloemetjes gezaaid, wentelteefjes gemaakt, 
geknutseld, gewerkt voor school en nog andere dingen. 
Het leukste vond ik de bloemetjes zaaien. Het was heel mooi weer buiten en onze 
oude bloemen waren toch al verwelkt. Eerst moest ik alle oude bloemen eruit 
trekken en dan de aarde weer wat gelijk maken.  Daarna deed ik er natuurlijk de 
zaadjes in. Dat was wel een werkje. Het was bijna klaar, alleen moest ik de 
vensterbank nog proper maken want die was echt HEEL vuil! 
De bloembak zag er nog zo saai uit dus heb ik er een oud maar mooi bloemetje 
ingestoken om het wat op te fleuren. 
Als knutselwerkje had ik een tekening gemaakt zoals Silvia het ons leerde. Ik had 
echt zin om iets te tekenen omdat ik van onze overbuurvrouw een koffer kreeg met 
allemaal tekenspullen in zoals : wasco’s, tekenpotloden, verf, kleurpotloden en een 
soort schuurpapier om je wasco tekening gladder te maken. Van het resultaat was ik 
best tevreden, alleen dacht ik dat het vetkrijtjes waren maar het was een ander 
soort dus kon ik de wasco  niet uitwrijven. 
Ik ben nu bezig in het boek Kruistocht in spijkerbroek, het is wel een leuk boek maar 
ik weet niet altijd waarover het gaat want er staan veel moeilijke woorden in die ik 
nog niet begrijp. Ik ben dat boek aan het lezen omdat het boek mij aantrok na de 
boekbespreking van Aki en Fia. 

Anna Lina 
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Dag iedereen! 

Hopelijk hebben jullie je nog niet te hard verveeld!!!  

Ik heb al veel gedaan in de corona ( vakantie ). Zoals wandelen, fietsen, bakken, 
knutselen, huiswerk maken….Maar wat ik jullie wil laten zien zijn mijn kleiwerkjes en 
mijn havermoutkoekjes. Ik heb  een paar ideeën van het internet gehaald en dingen 
zelfbedacht voor mijn kleiwerkjes. Ik heb een appeltje gemaakt voor op een tas 
( Jolan had dit gemaakt met een koekje en ik vond het super schattig ) . Dan heb ik 
nog een potje gemaakt en een donutje ( Imani ik reken er op dat je hem niet 
opeet ). Verder heb ik nog een nep slakje gemaakt en… Die rare goudklomp was 
een groot stuk versteende klei en ik heb hem maar goud geverfd!!!) De kleiwerkjes 
waren echt leuk om te maken en het is een goede aanrader tegen verveling!!!Dan 
heb je de havermoutkoekjes nog! Het recept was niet zo moeilijk maar toen ik de 
koekjes in de oven zette, begonnen ze uit elkaar te lopen en werd het één grote 
koek!!! Nadien is het gelukkig toch goed afgelopen, ik sneed de grote koek in 
stukjes en….. voilà havermoutkoekjes! Ze zijn super lekker.  

En… je niet vervelen hè!  

Flore

Vliegje uit de 6de klas, Pagina �16



’t Speelscholeke 
1 april 2020

Zo zien mijn dagen eruit in de kazerne 
tijdens het corona virus 

Het voelt gek om op een schoolweek thuis te zijn! Milou is ziek maar we weten niet 
of het Corona is of niet, dat is best spannend want wij (iedereen van de kazerne) 
kunnen het sneller door geven! Mag Max nu nog wel met Ferre spelen? Wij hebben 
ook wel geluk want wij hebben nog een grote tuin en vrienden! Wanneer ik wakker 
word ga ik naar beneden dan gaan we ont bijten, na het eten begin ik meteen aan 
mijn werk voor school. Na het school werk eten wij. Dan speel ik meestal in de tuin 
bijvoorbeeld: op de trampoline, springtouwen, tikkertje, aan de boomhut werken of 
iets anders. In het tuintje van Rico had Mathias een duif die niet meer kon vliegen 
gevonden. De duif had al lang niet meer gegeten. Daarom gaf Mathias hem/haar 
aan ons. Het was een super mooie duif! Samen bedachten wij een naam: Napoleon. 
Wij hadden een binnen en buiten hokje gemaakt. Dan ontdekte Johnny een plakker 
rond een vleugel. Daarom kon hij niet vliegen! We gaven de duif veel eten en 
drinken. Ik vond het jammer dat we hem/haar moesten vrij laten want hij kon weer 
vliegen, maar ik was wel blij voor hem. Toen we ze vrij lieten bleef Napoleon nog 
even in de buurt en dan vloog hij weg. In de klas kan ik mij beter concentreren want 
hier thuis gebeuren er constant dingen rond me heen, in de klas niet. Soms weet 
niet welk werk ik eerst moet doen. Gelukkig is MS teams er nog dan kunnen we 
soms verbeteren! Ik ben wel een beetje bezorgd over het toneel en het Semois 
kamp of het allemaal wel door gaat! Ik hoop het heel hard! Ik mis iedereen wel!  
Jolan  

 De eerste filmavond tijdens Lock down  

  
Het was mama haar beurt om een film te kiezen die we samen gingen kijken.  
Zij koos voor een Turkse drama film Miracle in cel NO. 7. Gelukkig had de film 
Nederlandse ondertiteling. De film gaat over een man met een beperking die een 
zesjarige dochter heeft. Hij heeft dezelfde gedachte als zijn dochter dus waren ze 
beste vrienden. Op een dag was hij op het verkeerde moment op een verkeerde 
plaats. Hij werd vals beschuldigd van moord op de dochter van de generaal. Zo 
belande hij onschuldig in een cel. En werd daar mishandeld. Dat heeft mij zo 
ontroerd dat ik ervan moest huilen. Toen had ik echt medelijden met hem en zijn 
dochter. De film heeft veel indruk op mij gemaakt.  
Aisar 
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Hey Inas hier!

Het is thuis niet heel bijzonder aangezien je niet heel erg veel kan doen. Ik heb 
deze week een paar keer met klasgenootjes gebeld. 

Verder hebben wij elke avond een film gezien op netflix. Tot nu toe is mijn favoriete 
film walk, rodeo. Die gaat over een meisje dat verlamd geraakt en nooit meer paard 
kan rijden maar zij geeft nooit op dus blijft ze oefenen tot ze uiteindelijk toch kan 
rijden met twee verlamde benen. 

Verder heb ik elke dag huiswerk gemaakt. Je gelooft het misschien niet maar ik mis 
school! En ik vind het jammer dat ik nu niet met mijn vrienden kan spelen. 

Mijn doel voor deze weken is dat ik bij de overslag en de flikflak perfect wil kunnen 
landen op de trampoline voor het terug school is want ik heb nu toch genoeg tijd! 
En o ja het is bijna mijn verjaardag daar kijk ik echt naar uit! Verder proberen mijn 
schoonzus, zus en ik elke dag te bewegen. De ene dag gaan we in de tuin sporten, 
de andere dag gaan we fietsen en weer een andere dag maakte mijn broer een 
parcours  dat we moesten afleggen. We hebben ook lekkere cake gemaakt, 
pannenkoeken gebakken en huiswerk gemaakt. Ik heb mijn schoonzus geholpen 
met een super leuke mindmap. Dat was echt een leuke week maar toch wil ik terug 
naar school! 

Ik hoop dat dit corona gezeik snel voorbij gaat!      

Inas xx  
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Frisse Lucht 

Elke middag gaan mama en ik buiten frisbeeën en wandelen. 
Na de gigantisch heftige regenbuien van de afgelopen weken, stond ons hele erf 
onder water. Zo erg was het zelfs dat de brandweer is moeten komen om onze 
kelder leeg te pompen. 
Ondertussen is het alleen nog maar één enkele modderplas. 
Toen de frisbee weer bovengehaald werd, zag ik die laatste modderplas daar zo 
aantrekkelijk liggen. 
Ik besloot: daar moet ik in gaan. Eerst mijn wijsvinger, een tweede en toen mijn 
duim er in zat ben ik naar boven gesprint om een zwembroek aan te trekken. 
Ook mama schoot in actie twee handdoeken en een voetenbadje voor later met 
propere voeten terug naar binnen te gaan en een warm bad te nemen. 
M’n voeten werden ijskoud in die modder maar niet alleen voeten maar ook de rug, 
de benen en vooral de buik. 
De meeste wandelaars in ons domein keken me aan alsof ik een marsmannetje was. 
Gelukkig lachten er ook een paar. Minstens drie emmers warm water waren nodig 
om alleen mijn voeten te wassen (een beetje waterverspilling dus). 
Heh! Wat kan een beetje frisse lucht toch goed doen. 

Lenn 
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