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Nieuws uit de GBS gebracht door de GBS’ertjes van het zesde leerjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste maanden van de lagere-school-carrière van deze bende. Tijd 

om eventjes terug in het verleden te duiken en eens te kijken wat er 

allemaal gebeurde de afgelopen jaren. De leerlingen van 6A en 6B kregen 

enkele weken geleden de opdracht om een krantje te maken over hun 

carrière op de GBS. Dit is het resultaat! Veel leesplezier!!!  
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De geschiedenis van de 

GBS, zo luidt ons thema.  

Om ons thema in een juiste vorm te 

brengen interviewden we MR. RUBENS. 

Hij vond het zeer fijn om te komen en 

hij wou zelfs nog eens terug komen, 

daarom hartelijk bedankt MR. RUBENS.  

Het begon al meteen goed, want het 

eerste wat hij zei, was dat dit nog 

steeds de beste school van Limburg is.  

Het was een uitgebreid verhaal met 

uitbeeldingen erbij.  

Vroeger zag de school er heel anders 

uit, want de speelplaats was van zand en 

de toiletten stonden buiten. Het was 

ook een jongensschool.  

We stelden hem ook enkele vragen:  

We vroegen of je vroeger echt met een 

lat op je vingers getikt werd als je 

stout was.  

Zijn antwoord was: er waren 

leerkrachten die dat deden, maar hij 

vond dat niet de juiste straf. Bij hem 

moesten ze hun naam op het bord 

schrijven en als ze flink waren, ging de 

naam er vanaf (dat doen sommige 

leerkrachten nu nog).  

We vroegen of vroeger de meisjes ook 

al slimmer waren dan de jongens. Zijn 

antwoord was: de meisjes waren 

vroeger wel beter in taal, maar de 

jongens vonden het toch wel moeilijk.  

We vroegen of vroeger de meisjes ook 

naar school gingen? Zijn antwoord was: 

Ja, maar niet op de GBS, zij gingen 

naar de Viejool. En de meeste meisjes 

gingen na de basisschool niet meer naar 

school, maar bleven thuis om hun mama 

te helpen. Zo we komen aan het einde 

van het interview. We hopen dat jullie 

nu wat meer weten over de 

geschiedenis van onze school de GBS.  

 

(Brechje, Lara, 

Britt, Mona en 

Anique)
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Van vroeger tot nu  

We gingen enkele vragen stellen bij een paar leerkrachten over vroeger.  

 

 

 

 

 

We beginnen met juf Kathleen.  

Hoe waren wij als kleuters?                                                                                       

Jullie waren wel braaf. 

Zijn we veel veranderd?                                                                                             

Ja, jullie zijn veel groter geworden. 

Was er vaak ruzie in de klas?                                                                                                

Nee, jullie waren een rustige en brave klas.                                                                                           

Zijn er nog dingen die er veranderd zijn in de klas?                                                   

Ja, eerst gaf ik les in het zomerklasje en nu geef ik les in het 2de kleuterklasje en ik 

zit ook in een ander lokaal. 

Meer wist ze ons niet te vertellen, dus tot zo ver ons interview.  
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We hadden ook een interview met onze nieuwe directeur mr. Chris, wat vroeger onze 

meester van het 1ste leerjaar was.  

Hoe waren wij als leerlingen?                                                                                                

Schatjes. 

Zijn we veel veranderd? 

Ja, jullie zijn heel veel veranderd en jullie zijn ook groter  

geworden en durven al eens apenstreken uit te halen . 

Was er vaak ruzie in de klas? 

Nee, jullie waren schatjes van patatjes. 

Herinnert u zich nog dingen die er gebeurd zijn of zo? 

Nee, eigenlijk niet. 

Zo dit was het interview. Dank je wel, mr. Chris.          

                                                                      

Zo en dan ons laatste interview met juf. Christa. 

Hoe waren wij als leerlingen? 

Jullie waren een leuke klas, en hebben veel 

gelachen, gezongen en gedanst…  

Zijn we veel veranderd? 

Ja, jullie zijn veel groter geworden. 

Was er vaak ruzie in de klas? 

Soms hier en daar, maar jullie waren braaf.    

 

Zo dit waren onze interviews.  We zijn veel te weten gekomen over ons. 

 

(Jade, Emily, Lenka, Sandra, Famke) 
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Dingen die de kinderen vinden wat hun leerkracht goed 

kan  

Juf An is altijd een lieve juf. 

Juf Ines kan goed koken. 

Meester Rikki is altijd rustig en wordt nooit kwaad. 

Juf Kathleen speelt goed poppenkast. 

Juf Christa doet veel activiteiten met de kinderen. 

Juf Viviane verkleedt zich graag. 

Juf Lydia is altijd lief. 

Juf Sarah zingt veel in de klas, maar ze kan het niet zo goed (zeggen haar leerlingen). 

Juf Liliane kan goed koeken bakken en het hoekenwerk is leuk.  

Meester Mark kan goed vertellen. 

Juf Christa kan goed jodelen.  

Meester Jan zegt dat elke keer als hij boos wordt hij er een grijs haartje bij krijgt. 

Meester Raf is niet behendig met bureaustoelen. 

Juf Gisèle heeft haar voet laten opereren. 

Juf Elly geeft leuke vakken, en is zelf ook leuk!!!   

Juf Goele kan goed lopen en sporten.  

Juf Godelieve kan goed koken en naaien.  

Juf Nicole legt alles heel goed uit.   

Juf Sabine kan goed koken en ze kan goed voorlezen.    

Meester Chris is nu de directeur. 

 

(Loïc, Maxx, Jarne) 
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De tijd van toen...  

Het eerste interview legden we af met juf Kathleen van de 1de kleuterklas. 

HOE VOND JE HET TOEN WIJ ER 

WAREN ? 

Jullie waren altijd leuke kleuters.  

Het was een heel leuke klas! 

HEB JE SLECHTE HERINNERINGEN 

AAN ONS? 

Neenee… het was een leuke klas! 

WAREN WE DRUK? 

Giechelmeisjes en de jongens onder 

elkaar… 

Maar soms waren jullie wel druk!  

HEB JE SPECIALE HERINNERINGEN AAN ONS? 

Jullie waren altijd samen met z’n drieën. 

3 handen op 1 buik… 

Daarna interviewden we juf Christa van de 2de kleuterklas…  

HOE VOND JE HET IN DE KLAS TOEN WIJ ER 

WAREN? 

Ooh, dat vond ik heel leuk, want ik herinner me dat nog goed. 

Jullie waar toen al 3 beste vriendinnen, jullie wilden ook 

altijd alles samen doen.  

Maar Marie was toen eens een keer heel boos geworden en 

toen ging ze achterstevoren op haar stoel zitten. 

HEB JIJ SLECHTE HERINNERINGEN AAN ONS? 

NEE HELEMAAL NIET. HET WAS WEL EEN HEEL DRUKKE KLAS, OMDAT JULLIE MET 27 

WAREN . MAAR HET WAS WEL HEEL FIJN ALTIJD . 

JULLIE WAREN OOK HEEL FIJN, ECHT 3 FIJNE MEISJES . 

HEB JE SPECIALE HERINNERINGEN AAN ONS? 

JA, ZOALS IK AL EERDER GEZEGD HEB; MARIE WAS BOOS OP LORE EN TOEN GING ZE 

ACHTERSTEVOREN OP HAAR STOEL ZITTEN EN ZE WAS TOEN OOK HEEL BOOS OP MIJ, 

MAAR WAAROM WEET IK EIGENLIJK OOK NIET. 
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Tenslotte interviewden we juf Ines van de 3de kleuterklas… 

Hoe was het in de klas toen wij er waren? 

Het was fijn toen jullie er waren en jullie waren 

altijd samen… 

 

Heb je slechte herinneringen aan ons? 

Ik zou het niet direct weten, jullie waren heel 

voorbeeldige kinderen  

 

Waren wij druk? 

Af en toe. Jullie wisten wanneer jullie moesten stoppen en als we een werkje moesten 

doen, stopten jullie ook meteen. 

 

Heb je nog speciale herinneringen aan ons? 

Lore heeft wel eens stiekem met Bram gekust   

Peter had heel erg lang haar. 

En ons Marietje dat wel eens het bazeke wou spelen  

Hanneke was een stilleke, maar alle 3 samen heel voorbeeldig!  

 

(Lore, Hanne en Marie) 
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Het volleybalveld  

Met onze redactie 

zijn we op onderzoek 

gegaan naar het 

volleybalveld en 

hebben een paar 

interviews 

afgenomen van onder 

andere de 

schooldirecteur, 

Chris Hermans en 

enkele leerlingen. 

“Chris, wat vind je  

van de beslissing om 

een volleybalveld te 

plaatsen?” vroegen we hem. 

“Ik vind het best wel jammer aangezien 

het niet gebruikt word.” antwoordde 

hij. “We zouden het misschien voor iets 

anders kunnen gebruiken.” vervolgde 

hij. 

“Vindt u het geen geldverspilling?” 

vervolgden we. 

Het antwoord luidde: “Ja eigenlijk wel.” 
Hij heeft ons later laten weten dat hij 

het eventueel zou willen vervangen met 

een vergroting van het voetbalveld.  

Het interview met de leerlingen: 

“Wat vinden jullie van het 

volleybalveld?” vroegen we de 

leerlingen. 

De meisjes antwoordden: “Het is wel 

fijn maar we spelen er eigenlijk niet zo 

vaak op.” 
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De jongens antwoordden: “Het staat 

gewoon in de weg!” 

Toen vroegen we “Waarom wordt het 

niet gebruikt?” 

“Weet ik eigenlijk niet.” zegt Emma. 

Marie zegt: “Er zijn geen lijnen dus dan 

is het niet zo fijn, gewoon op de 

speelplaats passen is eigenlijk fijner.” 

“Ik begrijp het eigenlijk niet, zagen 

voor iets en dan verwaarlozen.” zegt 

Perre. 

Toen vroegen wij: “Vinden jullie het 

geen zonde van het geld?” 

Jongens en meisjes zeiden: “Eigenlijk 

wel.”  

(Tristan, Bram, Peter, Jany) 

 

 

Uitstappen door de jaren heen  

Door de jaren heen hebben we heel wat uitstappen gemaakt. Wij zijn 

eens gaan vragen wat de andere kinderen er van vonden… 

Bosuil 

Het is een leuke belevenis. Je kan er heel veel dingen doen 

b.v. spelen enzovoort. 

Je krijgt er ook elk jaar een lekkernij: een ijsje, een koek of 

fruit. 

 

Er zijn geen opmerkingen over de Bosuil want alles was leuk.  

 

Efteling 

Een groot pretpark met vele attracties je moet wel 

uitkijken of je verdwaald in dat grote pretpark. Je hebt 

er ook veel soorten kraampjes b.v. snoepkraampjes. 
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Pennenzakkenrock 

Super, je kreeg er gratis lego en er treden 

goede bands op. Je kon er hotdogs en soep eten. 

Dus 5de leerjaar: kijk er maar naar uit!!!  

 

Bosklassen 

De kinderen hebben lekker gegeten. En hebben veel 

bijgeleerd. We zijn van de dodenrit gegaan. Het zesde 

heeft een rivier overgestoken en we zijn van een 

steen afgedaald. Het was een hevige rit. Gelukkig is er 

niemand in het water gevallen. We hadden wat 

vertraging door het zesde.  

 

Gaia-dierentuin 

We vonden dit zeer leuk.  

Er waren veel dieren te zien.  

Er was een groot luchtkussen. De opdrachten vielen best mee. 

 

Namen 

We zijn naar de Citadel geweest. 

Het zwemmen was fijn met Wannes, Koen, Senne, Michiel, Antoine, Gaulthier en Leo. 

Het stadsspel was super. We moesten beelden en gebouwen opzoeken. 

“Je comprends tous!!” 

Ook de bowling viel in de smaak! 
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Zeeklassen                                                                                                  

Op zeeklassen was het eten wat minder lekker als op bosklassen,  

maar we hebben ons daar goed geamuseerd en amuseren is het belangrijkste!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was het dan!  

Groetjes van de gbs-schrijvers!            

                                                                                                   

(Koen, Wannes, Daan, Michiel, Senne) 

 

 

 

 

 

 

  

11 



 

Even ontspannen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shane, Wouter, Boy) 
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Enkele spelletjes…  
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