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Poetin bombardeert een 

stadspark in Kiev en 

treft meedogenloos een 

speeltuin voor kinderen.

(2022) 

Lichaam van 12-jarige 

Lola wordt teruggevon-

den door een dakloze in 

Parijs. Ze werd ver-

kracht, gefolterd en 

vermoord. (2022) 

Donald Trump, gewezen 

president, wordt door 

zijn opruiende taal ver-

antwoordelijk geacht 

door het hooggerechts-

hof voor de bestorming 

van het capitool. Er vie-

len 5 doden en vele ge-

wonden, waaronder 

138 politieagenten, die 

juist ten dienste staan 

van het volk. (2021) 

Een scholiere te Beveren 

wordt naar spoed afge-

voerd na een vechtpar-

tij tussen tienermeiden. 

Een groot aantal jonge-

ren filmt het gebeuren 

en plaatst het filmpje 

op hun sociale media.

(2022) 

Een 34-jarige man 

doodde vorige week met 

een pistool en een mes 

36 mensen, onder wie 

24 kinderen, in een 

moordpartij die startte 

in een crèche in Na 

Klang. Hij maakte ook 

onderweg naar huis 

slachtoffers en doodde 

thuis zijn vrouw en zijn 

kind, voor hij zichzelf 

van het leven beroofde. 

Hij werd vorig jaar ont-

slagen wegens drugsge-

bruik. (2022)

Meneer  de directeur, 

dit kan niet meer. Leer-

ling X heeft tegen mijn 

zoon gezegd dat hij 

hem dood gaat maken.

(2022) 

Een minderjarige van 

PROVIL Lommel ver-

schijnt voor de jeugd-

rechter nadat hij een 

bommelding lanceerde 

via smartschool. (2022) 

Een leerkracht van Don 

Boscocollege Sint-Denijs

-Westrem wordt in el-

kaar geslagen op de 

speelplaats door enkele 

leerlingen. (2022) 
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Woordje van de directeur:     

geweld is altijd zinloos 

Herfst 2022 

Opvoeding 

is het   

vaccin    

tegen    

geweld. 



 

Vervolg woordje van de directeur  
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Amai ik heb gewonnen tegen de directeur, dat ga ik tegen mijn mama zeg-

gen.”
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Nieuws uit het 4de leerjaar: meester Koen: Herfst 
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Muzisch  
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Als ik 
bang ben, 
kruip ik 
helemaal 
onder de 
dekens.  
 
 

Mijn opa eet 
boterham met 
choco en azijn.  
 

Ik steek mijn  
tong uit als ik  
teken.  
 

Ik eet  
pannenkoeken met 
stokjes en doe dan 
alsof het sushi is.  
.  
 

Als ik thuiskom  
begint mijn hond te 
kreunen van geluk.  
.  
 

Als ik ga    
slapen, steek 
ik één been 
uit bed.  
.  
 
 

Mijn kat 
slaapt in de 
kattenbak.  

Mijn mama  
maakt me  
altijd wakker  
met mijn  
favoriete 
liedje. 
 

     Bij                  
Maltezersnoepjes                     
     eerst het  
        chocolade 
     laagje en dan 
     pas het koekje                              
      opeten.  

.  
 

Wij eten thuis  
met stokjes.  
.  
 
 

Bij het opruimen van 
de speelkamer ge-
bruiken we een kleu-
rendobbelsteen. Als 
we rood gooien, 
ruimen we alle rode 
spullen op enz.. 

 
 

In Polen eten we 
przysmak           
swietojanski.  
 
 

Ik poets mijn 
tanden VOOR 
het eten.  
 
 

Ik neem mijn 
poes mee naar 
het toilet.  

.  
 
 

Ik ga graag naar  
de dokter, want  
zijn toetsenbord  
    klinkt zo leuk. 
 

Als ik ’s 
nachts moet 
plassen, plas 
ik wel eens in             
de douche.  
 
 

Wij noemen     
oliebollen fat cook. 
Wij doen daar ook 
vlees in.  
 

Na het bekijken van Toy 
Story dacht ik dat al 
mijn knuffels levend 
waren. Ik was zo bang 
dat ik ze onder mijn  
deken, aan mijn voeten, 
verstopte.  
 



Proefjes:  

wist je… 

dat je een regenboog kan ma-

ken met een zaklamp, water 

en een spiegel. 

dat je met water en huishoud-

folie een vergrootglas kan na-

bootsen. 

dat water een “onzichtbaar” 

muntstuk weer tevoorschijn 

kan laten komen. 

 

De evolutie van het licht:  

door juf Annick weten we nu … 

dat het eerste vuur ontstaan 

is door blikseminslag. 

hoe een vuurboor werkt. 

dat we steeds betere manie-

ren uitvinden om licht te ma-

ken. 

dat er filmpjes zijn die ons la-

ten zien hoe je een kaars kan 

maken. 

 

Lichtvervuiling:  

door juf Carine weten we nu … 

dat dieren last hebben van 

ons licht en minder last heb-

ben van oranje licht. 

dat er een nacht van de duis-

ternis bestaat. 

dat licht dieren kan lokken die 

dan in gevaarlijke situaties 

terecht kunnen komen. 

 

 

Het oog wil ook wat:  

door juf Inge weten we nu … 

dat alle beelden op ons net-

vlies omgekeerd staan maar 

dat onze hersenen dit snel 

omdraaien. Hiervoor is er een 

verbinding van het oog naar 

de hersenen; de oogzenuw. 

dat de pupil een gaatje is en 

geen zwart vlekje. 

dat onze wenkbrauwen 

zweetdruppels tegenhouden 

en je wimpers stofjes om on-

ze ogen te beschermen. 

dat we niet altijd kunnen ge-

loven wat we denken te zien. 

Creatieve verwerking: opti-

sche illusie 

 

 

 

   

 

  

Nieuws uit het 5de leerjaar: Licht in de kijker (W.O.) 
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Nieuws uit het 1ste leerjaar: Leuke wist-je-datjes 
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Nieuws uit het 3 de leerjaar: juf Patty: Herfstwandeling 
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“Ik heb paardgereden en ben gaan zwemmen.”  

Ik heb een jeep wedstrijd gedaan en ben op de eerste plek beland.” 

“Hoe was jouw weekend juf?” 

“Alles ging goed. Ik heb een wandeltocht gedaan en heb elke dag lekker geslapen.” 

“Juf je ziet er wel uit als een clown in die jurk.”

Zeg zeg, ik heb me net verslapen

“Maar dat maakt niet uit juf want je bent jarig vandaag!” 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria,  

in de glooriaaaa. Hieperdepiep hoera, hieperdepiep hoera, hieper de pieper de piep hoeraaaaa! En hier 

het geschenk, een nieuwe rode pen!” 

“Oh dankje dankje, oh jullie zijn zo lief”, 

: “Mijn rode pen is gestolen!”

“Wat, hoe, wie heeft het gedaan?”

Dat weet ik niet, maar daar gaan wij vandaag nog achter komen.”

“Hmmm er staan 3 onbekende 

vingerafdrukken op”, 

“Waar waren jullie gisteravond?”

Ik was op school nog tot 20.00 u.”

Nieuws uit het 6de leerjaar: L6B Juf Marijke en de 

verdwenen pen  
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JUF MARIJKE EN DE VERDWENEN PEN 



“Ik was naar de mis in de kerk.”

: “Ik was ziek en lag de hele dag ziek op de bank.”

1… er was gisteren geen mis dus je liegt. 2… alle juffen en meesters moeten om 18.00 u. al weg 

zijn! En juf Lene dankjewel dat je eerlijk bent.” 

“Sorry dat ik loog, maar ik was in de avond bij de geboorte van mijn neefje. Hier een geboorte-

kaartje.” 

“Dus jij juf Tanja, jij was het, jij leugenaar! Geef de rode pen nu.”

: “Oke, als je me kunt pakken!”
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THE END 

Nieuws uit L.O.-hoek: meester Koen Boonen 



Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplicht-

onderwijs. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. ICT-competente 

leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen. 

Nieuws van de I.C.T.-coördinator: meester Toon 
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TE KOOP 

PC 

17 inch scherm 

Toetsenbord 

Muis 

€ 50  



Nieuws uit het 2de leerjaar: L2B (juf Sam) Herfstwandeling 
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Belangrijke data schooljaar 2022-2023 

www.derobbert.be 

sportief en eigentijds 
sterk in ICT       

muzisch 
bewogen team 

 
 
 
 
 

zorgzaam  
 

groot in kleine dingen 
 

Kloosterstraat 6 

3930 Hamont-Achel 

0032 11 44 55 61 

secretariaat@derobbert.be 

HANG MIJ ZICHTBAAR OP IN HUIS 


