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ALLEMAAL GEBEURD

Op donderdagnamiddag 13 oktober werden wij (de 
leerlingen van het observatiejaar) verwacht in de 
lerarenkamer. Daar ging de 3 wijzen-quiz door. De 
jury bestond uit juf Janne (maatschappelijk werker), 
juf Laura (ortho) en juf Saïda (CLB). Meester Jonas 
(de adjunct-directeur) was de presentator van dienst.

De quiz ging over het schoolreglement. Er werden 
veel grappige filmpjes getoond. Na elk fimpje gaven 

3 WIJZEN-QUIZ

CLB = Centrum voor Leerlingbegeleiding

de 3 wijzen een mogelijk antwoord en elk groepje 
moest dan het juiste antwoord zeggen. Tussendoor 
waren er ook taalopdrachten.

Het groepje van juf Leen is gewonnen: Beyza, 
Natalia, Jellen, Ercan en Veysel mochten elk met 
een geschenkmand naar huis. We kregen ook onze 
zelfgemaakte “wijze” placematjes mee.
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Saïda: CLB-medewerkster

Juf Laura: Orthopedagog
e van OV3 

Juf Janne: Maatschappelijk werkster van OV3
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W I E  I S . . . .

Hoe lang werk je al op je onze 
school?
Ik werk hier sinds 1 oktober 2008, 
dat is dus al 8 jaar. 

Wat vind je het leukst aan je 
job? 
Je hebt veel contact met de 
leerlingen en leerkrachten. 
Het is afwisselend werk: er zijn 
verschillende lokalen om te 
poetsen, soms moet ik koffie 
zetten, enzovoort. 

Wat vind je het minst leuk 
aan je job? 
(lacht) Dat je iedere dag terug in 
dezelfde lokalen moet zijn en dat 
het altijd terug een chaos is. Iedere 
dag is het hetzelfde, opnieuw en 
opnieuw.

Wat is het leukste aan werken 
hier op onze school? 
Erbij horen. Als er evenementen 
zijn op school, dan ben ik blij dat 
ik er ook bijhoor.

Heb je veel contact met de 
leerlingen? 
Sommige leerlingen ken ik 
beter dan anderen, van op de 
speelplaats enzo. Maar eigenlijk 
ken ik er weinig bij naam. De 
leerlingen die altijd op straf  zitten 
in de gang, die ken ik natuurlijk 
wel hè! (lachend)

Onze reporter, Lode, heeft een interview afgenomen met Caroline, één van 
de poetsvrouwen van onze school. 
Iedereen kent ze wel van zien, maar kennen we ze echt...? 

Caroline
Hoe ziet je droomreis eruit? 
Oei, mijn droomreis…. Dat is nog niet 
voor direct, denk ik. Eerst nog een beetje 
sparen. Een mooie reis naar IJsland, dat 
zie ik wel zitten. 

Wat zou je doen als je 1 miljoen euro 
zou winnen? 
Oeioeioei, er zoveel mogelijk van genieten. 
En als ik het niet kan opdoen, hier en daar 
iets steunen. 

Zou je dan nog komen poetsen op de 
school?
Neen, dat denk ik niet (lachend).

Welke 3 dingen zou je meenemen 
als je naar een onbewoond eiland 
moest?
Mijn partner natuurlijk, een goed glaasje 
wijn en de rest komt wel vanzelf, denk ik. 
Goed weer. Genieten. Me over niets of  
niemand zorgen maken. 

Wat zou jij veranderen als je 
directeur zou zijn van onze 
school? 
De directie doet zijn best om alles 
te regelen, dat lukt misschien 
niet altijd. Een punt dat ik zou 
veranderen: geen frisdrank 
meer in de klas. Dat is soms een 
plakboeltje als er op de tafels of  op 
de grond gemorst is.  Ik vind wel 
dat jullie tijd genoeg hebben om 
tijdens de pauze iets te drinken. 

Doe je dit jaar terug mee met 
het toneel?
Ik zie het wel zitten om opnieuw  
mee te spelen. Het is ontspannend, 
je leert de leerkrachten kennen op 
een andere manier. Het is altijd 
wel gezellig en fijn.

Welke boodschap zou je graag 
meegeven aan de leerlingen 
van onze school?
Maak het leven zo aangenaam 
mogelijk. Je leeft maar één keer, 
maak er iets van. 

Oké, heel erg bedankt voor 
dit interview!

Lode
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“Sommige leerlingen ken ik beter dan anderen, 
van op de speelplaats enzo. 

De leerlingen die altijd op straf  zitten in de gang, 
die ken ik natuurlijk wel he!”
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VOETBALTOERNOOI
ALLEMAAL GEBEURD

Ook dit jaar hebben een aantal leerlingen van onze school deelgenomen aan het jaarlijks 
voetbaltoernooi. Het toernooi ging door op 11 oktober in Sint-Niklaas. 

Meester Ahmet had de volgende 15 leerlingen geselecteerd: Pablo, Henrique, Mathias, Senne, Alper, 
Ashley, Lorenzo, Mario, Jessie, Sandy, Yoni, Romelio, Rino, Tugay en Jordy.

Jammer genoeg verloren we de wedstrijd met 9-0 tegen het KTA van Sint-Niklaas. 

Meester Ahmet: Het was een wedstrijd om snel te vergeten. Volgend jaar moeten we zeker en vast 
meer trainen. Het was wel een sportieve wedstrijd, deelnemen is belangrijker dan winnen.
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ZOEK DE VERSCHILLEN
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WOORDZOEKER



12

ONDER VUUR: MEESTER AHMET
Hoe lang werk je al op deze school?
AHMET: Sinds 2004, dus het is nu mijn dertiende jaar op 
onze school. 

Wat is het leukste dat je al hebt meegemaakt op deze 
school?
AHMET: Haaa! (lacht) Euuuhmmm, ja, veel verschillende 
momenten hé: leuke feestjes, leuke initiatieven van 
leerlingen, zoals de Rode Neuzen Dag”. Het leukste vind 
ik toch om de leerlingen te zien afstuderen en dan te zien 
dat zij gaan werken. Het is ook altijd leuk als ze nog een 
bezoekje brengen.

Wat is het minst leuke dat je al op deze school hebt 
meegemaakt?
AHMET: Dat weet ik heel goed. Dat was toen we onze 
vriend Diego verloren. Dat was een hele goeie, toffe gast 
waar ik een zeer goeie band mee had. Het was juist voor 
de kerstvakantie. Ik ga nog elk jaar zijn graf bezoeken. 

Wat is je lievelingsklas?
AHMET: Hmmmm, als die andere klassen dat gaan horen, 
die gaan kwaad zijn hè, maar over het algemeen vind ik 
de kwalificatiefases het leukst. Dan zijn ze al een beetje 
volwassener. 

Wat doe je allemaal in je vrije tijd?
AHMET: Veel! Te veel volgens mijn vrouw. Veel met 
voetbal: voetbal is mijn hobby, mijn passie. Ik ben ook 
trainer buiten de school. Ik scout ook veel voetballers 
voor Turkije. Vanavond moet ik weer trainen, morgen 
moet ik naar een match gaan kijken, zo ben ik altijd 
bezig. 

En zijn er naast het voetbal nog dingen die je leuk 
vindt?
AHMET: Klusjes doen thuis. Ik heb bijvoorbeeld een rekje 
gemaakt, daar ben ik fier op. Dingen die veel van de 
leerlingen sneller zouden kunnen dan ik, want ik ben 
geen “handy-man”. Ik doe dat wel graag. Als ik iets 
gemaakt heb en dat staat daar dan, dan kan ik daar 
naar blijven kijken en tegen mijn vrouw nog eens zeggen 
‘kijk eens!’. Voor de rest ga ik graag naar de cinema. Ik 
zie graag thriller- en actiefilms. Ik lees ook graag. Geen 
romans, maar wel interessante artikelen en biografieën. 

Naar welke muziek luister je graag?
AHMET: Turkse muziek, maar ik hoor vanalles graag, 
Behalve van die “boenkmuziek”. Als ik naar school rijd 
met de auto - dat is een rit van een uur - dan luister ik 
altijd naar muziek. Jullie horen me misschien passeren 
dan. 

Zing je dan ook mee?
AHMET: Ja, als ik alleen ben. Ik kan niet zingen hoor, maar 
ik geneer me daar niet voor.

Heb je huisdieren?
AHMET: Nee, maar mijn mama heeft wel een kat. Telkens 
ik mijn moeder bezoek, roep ik die onmiddellijk. Euh, 
hoe heet die nu weer, Tsjoega! Ik ben er wel allergisch 
aan, maar ik zie wel graag wel katten. Ik ben er ook 
te hygiënisch voor. Ik kan het niet verdragen als er zo 
pluisjes in mijn zetel hangen. 

Wil je later kindjes?
AHMET: Ja, en we hopen dat die er snel komen. Liefst 
drie, ik kom zelf uit een grote familie en ik heb dat graag. 

Wat is je lievelingseten?
AHMET: Ik eet alles graag, maar als ik iets moet kiezen: 
kip met patatjes en champignonsaus! 

Wat is je droomauto?
AHMET: Heb ik niet direct, maar als ik ooit geld heb zou 
ik een Jeep willen, waar ik al mijn voetbalgerief kan 
insteken.  

Wat vind je het leukst aan getrouwd zijn?
AHMET: Haha! Goede vraag! Dat je stabiliteit hebt in je 
leven. Als je single bent doe je veel, maar heb je geen 
stabiliteit in je leven. Nu is alles georganiseerd. 
Mijn vrouw doet ook veel: ik kom thuis, het eten is klaar…  
dat is allemaal leuk. Je hebt een rustiger leven. Vroeger 
was het meer uitgaan en laat thuiskomen. De volgende 
dag was dan een beetje een verloren dag. 
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Wat doe je in het huishouden?
AHMET: (lacht) Ik doe veel. Het mannelijke werk in het 
huishouden is voor mij: het gras maaien, het onderhoud 
van de auto’s, klusjes. Voor de rest was ik zelf mijn 
voetbalgerief. Eum, de vaatwas dat kan ik niet, strijken 
wel, maar zet dat maar tussen haakjes. 

Doe je dat graag? 
AHMET: Ik doe dat graag, maar mijn vrouw doet dat niet 
graag. En ze kan dat niet zo goed, daarom dat ik het doe 
(lacht).

Drink je soms? 
AHMET: Alcohol? Neen. Ooit gedaan? Ja, maar nu niet 
meer. Dat was ook nooit een constante. Een keer op 
vakantie voor de sfeer. Ja, mijn collega’s van het vak 
islam gaan niet content zijn.  

Wat is je beste moment in het voetbal?
AHMET: Ik heb ooit in tweede klasse gevoetbald. Toen 
speelde ik voor 7000 man die dan je naam roepen 
“TURK! TURK! TURK!” Dat was wel leuk. 

Ben je al in aanraking gekomen met racisme?
AHMET: Veel. Zeker in het voetbal. Als je aan het spelen 
bent, durven ze je wel uitmaken voor “bruinen” en noem 
maar op. Nu nog als medetrainer kunnen sommige 
supporters wel nog eens iets roepen, maar ik ben iemand 
die niet die confrontatie opzoekt of daar op in gaat. Dat 
zegt genoeg over die mensen zelf. 

Wat zou je wensen voor de wereld?
AHMET: Vrede. Dat is misschien cliché, maar ik wens dat 
iedereen elkaar accepteert zoals hij is, los van afkomst, 
idee of kleur. Dat iedereen overeen zou komen. 

Wat zou je doen als je 1 miljoen euro zou winnen?
AHMET: Eerst en vooral zou ik een huis willen bouwen 
voor mijn moeder. Zij woont nu in een oud huis en we 
willen dat volledig renoveren zodat ze een mooi zicht 
heeft op haar tuin. Dan zou ik al mijn schulden willen 
afbetalen, een reis rond de wereld maken en een nieuwe 
turnzaal voor de school betalen. Ik denk dat dat geld rap 
zou op zijn bij mij. 

Wat zou je nog willen bereiken in je leven?
AHMET: Ooit wil ik een trainer zijn in eerste klasse. Dat 
is mijn ambitie. Maar dat is ook het belangrijkste van de 
onbelangrijken. Of hoe zeg je dat. Dat moet niet, maar 
als ik een doel vooropstel, dan is het dat. 

Ben je bang voor iets?
AHMET: Ja, ik ben bang om iemand te verliezen uit m’n 
familie. Onze familie wordt groter en groter en als er veel 
mensen je nauw aan het hart liggen dan denk je daar 
soms aan. Maar voor de rest, niet direct. 

Waar zie je jezelf over 30 jaar?
AHMET: Dan ben ik 66. Ergens in Turkije, denk ik. Een 
huis, aan het strand zijn, rust hebben, genieten van het 
zonnetje, familie op bezoek. Vooral genieten. 

Het interview is gedaan, bedankt meester! 
AHMET: Is het gedaan? Ah, ik zou zo kunnen blijven 
babbelen. 

Sandor / Ebuzer
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DE MODE VAN VANDAAG

In deze rubriek laten we twee leerlingen meer uitleg 
geven over hun stijl en shopgedrag. Deze keer laten 

we Zehra en Maria uit 4 WH aan het woord. 

Hoe oud waren jullie toen jullie zelf naar de 
winkel mochten gaan om kleren te kopen?
Z: Ik was veertien jaar. 
M: Ik was elf jaar. 

Hoe zouden jullie je stijl omschrijven?
Z: Mijn stijl is meestal casual en ik vind 
zwart de mooiste kleur dat bij me past. 
M: Bij mij is het vaak een jeansbroek 
gecombineerd met donkere kleuren. 

Wat is jullie favoriete winkel?
Z: Bershka en Zara.
M: Bershka. 

Gaan jullie ook samen shopppen?
M: Ja, dat gebeurt wel dikwijls. Soms na 
school of in het weekend. Om de twee 
weken ongeveer. 

Wie is jullie grote voorbeeld op vlak van 
mode?
Z: Manon Tilstra, een Nederlandse vlogster. 
Zij zet filmpjes op Youtube met tips over 
beauty, make-up en mode. Zij probeert 
alles uit. Ik haal vaak inspiratie uit haar 
posts.
M: Kylie Jenner, dat is een vlogster naar 
wie ik opkijk. 

Sta je ’s morgens lang voor de spiegel?
Z/M: Ja, ongeveer een kwartiertje. 

Hebben jullie ouders al ooit eens tegen 
jullie gezegd ‘zo ga je niet naar buiten!!’
Z/M: JAAAA!!! 
Z: Op jongere leeftijd vaker, maar nu niet 
meer. Als ik iets te kort aan had, gaf mijn 
mama daar wel commentaar op. 

Wat is een absolute afrader om te 
combineren?
Z: Iets klassiek met iets sportiefs 
combineren, flashy dingen combineren 
met zwart of zomerse kleren dragen 
tijdens de winter. 
M: Een legging met een kleedje.

Maken de kleren de man volgens jullie?
Z/M: JA! Maar enkel als het over je lief zou 
gaan, niet over vrienden. Dan maken de 
kleren die ze dragen weinig uit. 
Z: Met je lief ga je uit, je familie moet 
die leren kennen en je mama en papa 
willen toch liefst een deftig iemand. Een 
hangende broek tot op de knieën (bij wijze 
van spreken) vind ik echt afschuwelijk. Een 
beetje hangen mag, maar niet te veel. 

Denk je dat je op je 75e nog dezelfde stijl 
zal hebben als vandaag?
Z: Ik denk dat als ik ouder ben, mijn stijl 
meer klassiek zal zijn. 
M: Ik zou me niet te jong kleden. De trui 
die ik nu aanheb zou ik dan niet meer 
dragen. 
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“Wie mooi 
wilt zijn moet 
lijden?” 

Neen, 
iedereen 
doet waar 
hij zich zelf 
goed bij 
voelt. 

Wat is je favoriete kledingstuk?
Z: Schoenen! Dat zijn mijn favorieten! 
M: Bij mij zijn dat truien. 

Vinden jullie het spreekwoord ‘wie mooi wilt zijn, 
moet lijden’ waar?
Z: Neen, iedereen doet waar hij zich zelf goed bij 
voelt. 

Vind je het belangrijk dat andere mensen je mooi 
vinden?
Z: Ik vind het belangrijk dat ze mijn karakter mooi 
vinden. Mijn lief moet mijn uiterlijk wel mooi vinden, 
maar wat de andere mensen van ons denken 
trekken we ons niet zo aan. 

Zijn jullie beïnvloedbaar door reclames of door 
andere mensen uit je omgeving?

Z/M: Ja! Door meisjes op reclame of die vloggers op 
Youtube. 

Vind je dat vervelend?
Z: Soms vind ik dat wel vervelend, want dan wil je er 
ook zo uitzien maar dan ben je jezelf niet meer. 

Vinden jullie dat jullie jezelf zijn?
Z/M: JA! 

Vlogger: iemand die video’s post op Youtube. 
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DOOLHOF
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KLEURPLAAT
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Brandjes Blussen
Maandag 18 oktober was een belangrijke dag voor veel leerlingen. Er was namelijk geen les! De 
leerkrachten moesten wel naar school, want het was pedagogische studiedag. Hieronder in het 
verslagje van meester Karel kan je lezen wat sommige leerkrachten die dag gedaan hebben.

ALLEMAAL GEBEURD

De pedagogische studiedag begon met een 
filmpje dat verder niets met de rest van de 
dag te maken had. Meester Jörge liet ons 
kennismaken met een echte YouTube hit: Pen 
Pineapple Apple Pen.

Geslaagd in zijn opzet, want alle juffen en 
meesters zaten meteen met een gezicht vol 
verwondering op de schoolbanken!

We kregen uitleg over wat te doen bij een kleine 
brand en wat te doen bij een brandalarm. Niet 
enkel op school, maar ook thuis is het erg 
belangrijk om je voorzorgen te nemen.

Vervolgens werden ons verschillende 
manieren van blussen uitgelegd: dit kan met 
water, zand, poeder, schuim, CO2 en zelfs met 
een deken. Een speciaal blusdeken dan wel te 
verstaan!

Na de pauze konden we zelf aan de slag. 
Meester Yvan, de pyromaan van dienst, mocht 
brandjes aansteken. De juffen en meesters 
mochten blussen. Ondanks de professionele 
uitleg van brandweerman Jörge ging dat 
blussen niet bij alle leerkrachten even vlot. 
Vooral bij het blussen van een brandende 
frietketel zat de schrik er toch wat in. Een 
blusdeken op een rustige manier erover leggen 
was nochtans voldoende om het gevaar te 
stoppen.

De vele gelukte pogingen om te blussen, maar 
ook het geknoei hier en daar, zorgden in ieder 
geval voor een erg leerrijke dag.
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Pyromaan: iemand met de onweerstaanbare drang om brand te stichten.

Zorg voor rookmelders in je huis
Zet de computer en de tv altijd helemaal uit
Zorg voor een schone filter in de droogkast

Laat je C.V. eenmaal per jaar schoonmaken en controleren
Veeg de schoorsteen minimaal 1x per jaar

Zorg dat lucifers en aanstekers uit de buurt van kinderen liggen
Zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen

Laat een strijkijzer nooit onbeheerd achter
Blijf in de keuken als je kookt

Zet spuitbussen nooit in de zon
Wees voorzichtig met licht ontvlambare materialen, zoals benzine of spiritus

GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND: TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN
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Omdat de leerlingen van SD goed hebben meegewerkt aan “SOS schilder op school” 
mochten zij op zaterdag 15 oktober een dag naar Plopsaland. 

S O S 
schilder op school

ALLEMAAL GEBEURD

“Met SD naar Plopsaland gaan was grappig. We hebben eigenlijk heel 
veel gelachen en plezier gemaakt. Het was ook leuk om de leerkrachten eens op een 

andere manier te zien: ontspannen en niet streng.” 
Thomas

SOS Schilder Op School is een orgasisatie die 
het vak 'schilderen/decoratie' in de verf wil 
zetten. Secundaire scholen gaan decoratief 
te werk in basisscholen om zo het vak te 
promoten! Ze willen leerlingen warm maken 
voor het beroep van schilder.

Juf Stefanie: Het was een leuke, zonnige 
dag en er waren nog heel veel andere 
scholen aanwezig. De leerkrachten hebben 
hun grenzen verlegd en gingen mee in de 
achtbaan overkop! Meester Jurgen en zijn 
vrouw hadden lekkere wafels gebakken als 
vieruurtje.
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Fruitmobiel en dierenwinkel
De leerlingen van winkelhulp hebben op 21 oktober een fruitpersmobiel en een 
dierenwinkel bezocht. 

Lode: De fruitpersmobiel stond op een boerderij. We hebben gezien hoe je appels moet persen 
(zeer interessant). Na een uurtje in de stank van koeienvlaaien de zijn we naar de dierenwinkel Baele 
geweest. Daar hebben we leuke dingen gedaan. We hebben hondjes, vissen en vogels gezien.

ALLEMAAL GEBEURD
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Zeeklas 2016: Goed fout!!!
NOVEMBER - De zeeklas werd ook 
dit schooljaar een toffe editie! We 
vertrokken met een enthousiaste 
groep leerlingen van het 
observatiejaar en 4-5 LA. Ook de 
begeleidende leerkrachten zagen 
het helemaal zitten.

Na een vlotte treinreis kwamen 
we toe in De Panne waar we onze 
eerste activiteit hadden. Het was 

daar tof, ondanks de kou en later 
ook wat regen. Daarna namen we 
de tram richting St-Idesbald waar 
iedereen zich kon uitleven op het 
strand. Dit hebben we nog meer 
gedaan tijdens deze vierdaagse!
Bij aankomst in ons mooie hotel 
waren de leerlingen blij eindelijk 
hun kamer te kunnen zien. Alleen 
maar blije gezichten over de 
kamergenootjes; ook al waren ze 
goed fout ; ) !

De volgende dagen zaten 
boordevol leuke en leerrijke 
activiteiten. We brachten onder 
andere een bezoek aan de 
Doornpanne, het Abdijmuseum en 
het Waterbedrijf. Ook de zoektocht 
die de leerlingen van LA hadden 
georganiseerd was tof. Toppertjes 
waren natuurlijk de Casino-avond, 
gaan bowlen en de fuif.

ALLEMAAL GEBEURD



23



24

Hoe heb je dat geleerd?
Eigenlijk heb ik die stappen op YouTube 
opgezocht en dan ben ik dat zelf  beginnen doen.
Ik heb mij dan ingeschreven in een dansschool en 
daar heb ik nog een jaar geoefend. Uiteindelijk 
ben ik daarmee gestopt, omdat ik op internaat 
moest. Het was ofwel internaat ofwel dansschool. 

Doe je soms mee aan wedstrijden? 
Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Op de dansschool 
heb ik wel eens meegedaan aan een grote show. 

Welke muziek hoort bij breakdance? 
Hip hop en rap.

VERBORGEN TALENT

We gingen op zoek naar verborgen talent op 
onze school. Algauw werden we getipt door 
verschillende mensen dat we bij Manon 
Vervake aan het juiste adres zouden zijn. 
Zij doet namelijk aan breakdancen. 

Wat is breakdance voor jou? 
Voor mij is breakdance een soort “Streetdance”: 
een beetje zoals vechten, maar het is meer dansen 
eigenlijk. 

Hoe heb je ontdekt dat je dat wou doen? 
Dat is eigenlijk op een rare manier gegaan. Ik 
was fan van een jongen die dat deed. Ik heb dat 
dan zelf  ook eens geprobeerd en dat lag mij wel.  

Hoe oud was je toen je ermee gestart bent? 
Ik was dertien jaar. 

Wat zou je 
zeggen tegen 
mensen die 
dat ook willen 
doen? 
Manon: “Als je 
iets graag doet 
en je oefent veel 
dan lukt het je 
wel!” 
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DOOLHOF
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ALLEMAAL GEBEURD

Kerstmarkt
Onze kerstmarkt was ook dit jaar een groot succes. Er waren verschillende standjes waar lekker eten en 
drinken te verkrijgen was en er waren verschillende kraampjes met kerstdecoratie. De bezoekers konden ook 
spelletjes spelen. 
Er waren veel leerlingen, oud-leerlingen, ouders en andere bezoekers, wat zorgde voor een heel gezellige 
sfeer! 
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Even voorstellen … mijn naam is Erwin. 
Erwin, de tweede coolste tuinkabouter 
van Evergem (en ver daarbuiten). 
Enkele jaren geleden nam ik mijn intrek 
in de landelijke vleugel. Ongelofelijk 
wat die kerels en meiden daar voor 
lekkers telen. Tijdens de schooluren kan 
het er hier wel eens druk en luidruchtig 
aan toe gaan, maar eens de schoolbel 
is gegaan heb ik het rijk hier voor 
mij alleen. Frambozen bij de vleet … 
wortelen heb ik zo maar uit de grond 
te trekken, samen met een hele mand 
groenten waarvan ik zelfs de naam niet 
ken. Soms durf ik wel eens op de loer 
liggen, wanneer ze aan het werk zijn. 
Onlangs hoorde ik één van hen plannen 
maken, om hier ook een grasveld vol 
bloemen en planten aan te leggen.  
Perfect voor mij !! Wanneer het mooi 
weer is durf ik mijn ‘homie’* Gaston (de 
coolste tuinkabouter van Evergem en 
omstreken) wel eens uitnodigen. Dan 
‘chillen’** we wat en luisteren we naar 
kabouterdance. Laat maar komen die 
grasmat! Ideaal ook voor een spelletje 
mini-voetbal. Hoe dan ook, veel om 
naar uit te kijken hier in de moestuin. Ik 
hou jullie via deze weg op de hoogte (of 
kom gerust zelf eens een kijkje nemen, 
let enkel op waar je jouw grote voeten 
zet).

*cool woord voor ‘beste vriend’
**cool woord voor  ‘luieren’

Erwin, 
de hippe 

tuinkabouter

COLUMN

Erwin
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WISTJE DATJES
Als je de klinkers weglaat uit het woord ketchup en je zegt 
dit woord snel na elkaar dan ben je aan het beatboxen.

Een pinguïn kan niet vliegen, maar is wel een vogel.

Slakken kunnen 3 jaar slapen.

Bij vrouwen komen er gemiddeld 20.000 woorden per dag 
uit, 10 x zoveel als bij mannen.

Geen enkel woord rijmt op twaalf.

De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier 
kun je het dorpje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob-
wllllantysiliogogogoch vinden. 

Er zijn meer sterren in de ruimte dan er aan zandkorrels zijn 
op alle stranden ter wereld.

Dolfijnen slapen met hun ogen open of alleen met 1 oog 
open.

Het is in IJsland niet toegestaan om een hond als huisdier 
te hebben.

Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, dan wordt 
hij wit.

Water bedekt ongeveer 70 procent van de oppervlakte 
van de hele aarde, maar 97 procent van dat water is 
ondrinkbaar.

De gemiddelde vrouw eet 20 kilogram lipstick in haar leven.

Op de planeet Jupiter regent het diamanten.

Een octopus heeft 3 harten.

Struisvogels kunnen sneller rennen dan paarden.

De olifant is het enige zoogdier op aarde dat niet kan 
springen. 

MOPJE
De leraar kwam het klaslokaal binnen en in een sarcastische bui zei hij:
“Als er hier idioten in de klas aanwezig zijn, willen deze dan rechtstaan?”

Na een lange stilte is er een nieuweling die opstaat.

De leraar vraagt: “Dus jij vindt jezelf een idioot?”

“Eigenlijk niet,” antwoordde de leerling, “maar ik vind het maar zielig als u 
als enige rechtstaat.”
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WEDSTRIJD
Onze reporter Geoffrey ging op zoek naar een plekje op onze school: 
een plekje dat iedereen al wel gezien zal hebben, maar daarom niet 
direct herkent.
 
Als jij weet waar deze foto getrokken is, mag je het antwoord op een 
papiertje in de GOK-brievenbus steken met je naam en klas erbij. Wie 
weet win je wel een leuke prijs! 

CARTOON

GOK-BRIEVENBUS
OP DE EERSTE VERDIEPING AAN M3 
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1. wit   2. zwart  3. oranje  4. blauw  5. lichtblauw

KLEURPLAAT
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HAPPY HOLIDAYS


