
Ik ben eens gaan rond snuisteren in de lagere school. Daar 

kwam ik de klas van juf Carmen terug tegen. Ik kwam in een 

mooi verlichte hal met allemaal sterretjes en een trap naar 

boven… Wat zou daar allemaal te zien zijn? SPANNEND!!!  

Ik wandelde de trap op en ging naar links helemaal achteraan 

zag ik lichtjes branden … van een KERSTBOOM.   

 

 

 

 

 

 

Ik ben deze week in de klas van juf Bieke in TweeC beland. 

Jaja je leest het goed 2C… niet het toilet natuurlijk. ;-) 

De kinderen waren heel enthousiast om mij te zien. Zo 

enthousiast dat ze er een beetje raar van begonnen te doen.  

Elke dag zagen ze er deze week anders uit.  

Maandag kwamen ze allemaal binnen met een gek dingetje 

op hun hoofd. Ik heb ook zo een dingetje gekregen. Wat vind 

je er van?   

Dinsdag waren het precies allemaal kerstbomen. De kinderen 

hingen helemaal vol met kerstattributen.   

 

 

 

Woensdag was het best gezellig. Bijna 

alle leerlingen droegen een ‘cosy’ 

outfit. Het was precies een 

slaapfeestje in de klas!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donderdag waren ze allemaal naar dezelfde winkel geweest, 

want iedereen was op school met een foute kersttrui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En op vrijdag toen was het DE DAG 

heel de school was in kerstsfeer en 

zo ook in 2C. Ik heb mijn eerste 

kerstfeestje meegemaakt. We 

dronken chocomelk en mijn eitjes 

hadden ze gebruikt voor een 

wafeltjes te maken. Er was ook een 

cadeau met allemaal leuke 

opdrachten. Het was er 

supergezellig! Met dit fijne gevoel 

kan ik de kerstvakantie ingegaan. Ik 

heb het aardig naar mijn zin op 

Scharrel. Hopelijk krijgen de nieuwe 

kindjes van juf Lief ook zo een 

gevoel op deze school, maar daar 

ben ik van overtuigd. Ik ben eigenlijk 

een beetje nieuwsgierig … ik denk 

dat ik daar maar eens binnenspring 

na de kerstvakantie. Maar nu eerst 

genieten van de lekkere graantjes in 

de oven! ;) Fijne feestdagen 

allemaal!!  

 

 

 

 


