Vers van de pers

De visitekaartjes van onze
redactie in actie

Baal – 1/12/2020

Hier zijn we dan met onze
eindejaarskrant! Onze
leerlingenraad kwam met het
idee om een schoolkrant te
maken en enkele leerlingen
uit het vijfde en zesde
leerjaar vormden een echte
redactie en werkten er keihard aan. Meteen ook een
bedankje aan alle klassen
en kinderen die ons een
artikel of tekening stuurden.
En hier is dan het resultaat.
We zijn er behoorlijk trots
op. We stellen nog even
onze redactie aan u voor.
Veel lees- en kijkplezier
namens de leerlingenraad.

Ana Sueters
Hoi ik ben Ana en ik ga mij voorstellen!
Ik zit zelf in 5a en heb ook een broer Arthur die zit
in het derde leerjaar.
Mijn lievelingsdier is een paard! Maar ik heb zelf ook
huisdieren hoor ik heb een hond Poppy, 2 konijnen
Snoepie en Blackie, kippen, ganzen en nog een pony
Charlie!
Ik hou heel veel van dansen atletiek en paardrijden!
Het liefst loop ik ook rond in paardrijkleren!!!
En als ik elke avond zou mogen kiezen wat we gingen
eten, dan waren dat frietjes met een lekkere Bickyburger en een ice tea erbij.
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Fien Salaets 5B
Hallo,
Ik ben Fien en ik werk mee aan de
schoolkrant,
Nu ga ik mezelf even voorstellen!
Lievelingskleur: pastel roos
Dier: een olifant
Eten: lasagne
Drinken: ice tea green
Kleding: kleedjes
Huisdier: Rozie, onze poes!
BFF: FLO!!!!!
Verjaardag: 23 februari
DAAAAAAAAG! -x-
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374 kinderen!
Interview met meester Bob (de directeur)
Hoe ben je directeur geworden?
Eerst was ik meester zoals juf Jana en alle andere juffen en meesters. Toen de directeur van
toen vroeg of ik directeur wilde worden zei ik natuurlijk ja!
Hoelang ben jij al directeur?
Dit is mijn 7 de jaar!
Heb jij kids?
Ja 3 kids: 1 meisje en 2 jongens.
Wat wilde jij vroeger worden?
Ik wilde al van jongs af aan meester worden
Vind jij directeur zijn leuk?
Soms. Een directeur moet heel veel moeilijke beslissingen nemen.
Ken jij alle namen van de kinderen op onze school?
Ik ken er heel veel , maar niet allemaal, wel vooral van de lagere school
Weet jij hoeveel kinderen er op onze school zitten?
Ja , we zijn in totaal met 374 kinderen op school!
Dankjewel voor je tijd meester Bob!
Ana & Fien

Wie lost deze veilige rebus op?

Thomas T.
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SAS in de klas!
Kijk jij even mee wat er zoal op school te beleven viel?

De avonturen van IB
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1A snoezelt
1A is naar de snoezelzolder geweest.

In 1A leerden ze over zintuigen, daarom gingen ze naar de snoezelzolder.
Daar konden ze zachte dingen voelen, mooie lichtjes zien en naar rustige muziek
luisteren!
Als afsluiter leerden ze masseren! Iedereen koos een vriendje/vriendinnetje en
die masseerde die dan.
Juf Wendy heeft hen dat geleerd omdat zij HEEL GOED kan masseren!

Ze vonden het TOP!

Groetjes 1A!
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De masked lezer
…
Met de kinderen van het 2de leerjaar
lezen vinden we fijn. We helpen
kinderen om beter te lezen en dat geeft
ons een goed gevoel, want iemand iets
leren is altijd tof!
Maar … toen stopte het tandemlezen
door corona. Dat vonden we minder tof.
Hopelijk mogen we snel weer
tandemlezen.
Op de Nationale voorleesdag zijn we
begonnen met ‘de masked lezer’. We
mochten ons verkleden en onherkenbaar
lezen voor het 2de leerjaar. Het is de
bedoeling dat de kinderen van 2B raden,
wie er achter het masker zit. Nadien
vallen de maskers af

2B, Lien en Gus van 4B
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Griezelquiz in 2B
Een leuke griezelquiz!
De kinderen van 2B oefenden
vandaag hun kennis over de herfst
en Halloween.
De kinderen werden in teams
verdeeld. Elk team kreeg een
buzzer. Hiermee konden ze antwoorden op de vragen. De kinderen
moesten op de juiste kleur drukken om te antwoorden.
De 8 teams namen het tegen elkaar op. Het was spannend want de
kinderen wisten heel veel over Halloween maar er waren natuurlijk
ook andere vragen zoals rekenvragen, vragen over de herfst, over
dieren en nog veel meer. Een dikke bravo aan alle teams. Iedereen
heeft echt hun best gedaan.

4A interview met Kato & Julie
van onze redactie
KnUtSeLeN:
4A heeft geknutseld! Ze hebben een glazen pot gemaakt met heel speciaal
papier met krimpapier en dan met zwarte stift er iets griezeligs op getekend voor
Halloween en en .... als je er dan een kaarsje instopte dan dan ….

foto: Fien

BOE

Kato & Julie hebben nog iets GeKnUtSeLd,
Eerst kregen ze een dik wit blad dan gingen ze het blad helemaal verven met
alle herfstkleuren toen moesten ze wachten tot het opgedroogd was. Als het
opgedroogd was gingen ze met een zwarte stift er een boomstam op tekenen.
Daarna moesten ze er takken/krullen aan tekenen en toen was het een echte ….

HERFSTBOOM
De Saskrant
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5A Juf Jana’s verjaardagstaart

CORONA,WAT IS ME DAT

En trouwens…. Wij zijn tegen corona!

CORONA, WAT IS ME DAT?
IEDEREEN IS HET NU WEL ZAT!
TOEN GING ALLES DICHT .
DE HERFST BEGON ER WAS GEEN
LICHT.
GELUKKIG BEN IK EEN LICHTJE
VOOR JOU.
OMDAT IK ZOVEEL VAN JE HOU!
ELISABETH TRUYEN 4A

SAS
Samen tegen corona!
De Saskrant
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Wie stond er op ons dak?
Hij kwam en Hij zag dat we weer braaf zijn geweest!

Interview met de pieten!
Hoe oud ben jij?
Gele piet: Zeeeeeeer oud, 100den jaren!
Rode piet: Zeeeeeeer oud, 100den jaren!
Welke piet ben jij?
Gele piet: ik kan goed turnen, dansen, hoogspringen.
Rode piet: Ik ben de verzorger van het paard.
Gele piet: zwarte piet.
Rode piet: moppen piet. (HAHAHA)
Is de Sint streng tegen jullie?
Gele piet: Hij is een hele goede baas soms is hij wel eens streng maar vooral bezorgd.
Rode piet: Hij is een hele goede baas soms is hij wel eens streng maar vooral bezorgd.
Hoe ben jij bij de sint gekomen?
Gele piet: Ik was stout en zat en moest in de zak.
Rode piet: Ik weet dat niet meer, dat is al 100den jaren geleden.
Hoelang ben jij al piet?
Gele piet: 100den jaren zeeeeer lang.
Rode piet: 100den jaren zeeeeer lang.
Hoeveel pieten zijn er?
Gele piet: honderden !!!!!!!!
Rode piet: honderden !!!!!!!!
En kent de Sint alle pieten?
Gele piet: Ja, allemaaal!
Rode piet: Ja, allemaaal!
Vind jij het leuk in Belgie?
Gele piet: heeeeel leuk!
Rode piet: heeeeel leuk !
Wanneer vertrek jij terug naar Spanje?
Gele piet: 7/12, normaal gezien zijn we dan helemaal klaar.
Rode piet: 7/12, normaal gezien zijn we dan helemaal klaar.
Heb jij een liefje?
Gele piet: Nee, dat mag niet en we hebben daar ook geen tijd voor!
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Interview met Sinterklaas
Sinterklaas is heel blij dat hij weer hier op school mag zijn!
Alle kindjes zijn braaf geweest! Maar soms wel een paar kapoentjes hè!
De juffen zijn ook heel flink geweest heeft Sinterklaas gezegd.
Iedereen wil weten hoe oud hij is maar dat wil hij liever niet vertellen.
Hij zit 3 weken lang op de stoomboot met zijn hoofdpiet…
Dat is ook zijn lievelingspiet.
Sinterklaas heeft in totaal 300 pieten ,maar 250 pieten komen mee naar België!
De andere 50 pieten blijven in Spanje om al speelgoed te maken voor het volgende jaar!
Wat hij het lekkerste vindt is speculaas!

Wat vind jij het lekkerst wat de Sint voor jou gebracht heeft?

Schrijf hier…………………………………………………………………

Mag je kleuren!
Fien en Flo
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SAS telt af naar Kerst
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Kerst in de Sint- Annaschool
Een mooi kerstverhaal ingezonden door juf Krista

“LICHTPUNTJES”
Marie is wat langer op school gebleven om de juf te helpen de klas gezellig te
maken voor het kerstfeest. Eerst hebben ze zilverkleurige slingers kriskras aan
het plafond bevestigd.
Daarna heeft de juf de lichtjes in de kerstboom gehangen en Marie deed de
kerstballen er één voor één in.
Tevreden kijken de juf en zij er naar. Ze slaakt stilletjes een zucht.
Het is een prachtige boom. Een droomboom.
‘Nu moet je gauw naar huis gaan hoor, Marie, want mama weet niet waar je
blijft. En straks moet je hier
ook alweer snel terug zijn. Maar heel fijn dat je me geholpen hebt.’ zegt de juf.
Marie glundert. Ze vindt het heerlijk om de juf te helpen en zo’n mooie
kerstboom te versieren voor het kerstfeest in de klas. Zeker nu niet, nu ze
thuis…
Het is al bijna donker en de lantaarnpalen springen aan. Marie duikt nog eens
wat dieper in haar sjaal.
Bij een huizenrij gaat ze wat langzamer lopen om daar, waar de gordijnen niet
gesloten zijn, voorzichtig
naar binnen te gluren. Overal branden lichten, ook lichtjes van kerstbomen. Het
ziet er gezellig uit.
Wat is het toch jammer dat zij thuis geen kerstboom hebben…
Een paar weken geleden had ze het al aan mama gevraagd: ‘Wanneer halen we
een boom, mama?’
‘Deze keer komt er geen boom, lieverd. Ik heb er niet genoeg geld voor.’ had
mama geantwoord.
Net toen ze wilde gaan mopperen dat er tegenwoordig nergens meer geld voor
was,
zag ze hoe mama stiekem met de mouw van haar trui een traan wegveegde.
Marie had eens diep gezucht en zei: ‘Dus er komt echt geen boom?’
‘Nee, helaas. Ik weet niet waar ik het van moet betalen nu papa…’ En voor ze
haar zin af kon maken,
gleed er een dikke traan over mama’s wang, gevolgd door nog één en nog veel
meer.
Marie had haar moeder direct een knuffel gegeven.

De Saskrant

17

‘Het geeft niet, echt niet. Misschien volgend jaar wel weer.’ had Marie dapper
gezegd.
Mama had haar een dankbaar lachje geschonken.
Heel diep in haar hart vindt ze het wel erg. Ze houdt zo enorm van kerstbomen
met veel lichtjes.
Het maakt haar blij. Elk jaar kijkt ze er naar uit. En dit jaar helemaal.
Papa is weg en nu is er ook al geen boom met lichtjes.
Dan denkt ze weer aan mama en hoe ze steeds weer haar best doet om voor
haar te zorgen.
Er is eten en kleding, al komt die van de Kringwinkel. Het IS er altijd wel.
Weer neemt ze zich voor om flink te zijn en niets aan mama te laten merken.
Dan denkt ze aan vanavond en het kerstfeest in de klas en de ouders en snel zet
ze er de pas in.
Als Marie die avond met haar moeder de klas in komt, houdt ze haar adem in.
De kaarslichtjes in de geverfde jampotten branden, de zilverkleurige slingers aan
het plafond glinsteren. Maar het allermooiste is de boom. De ballen draaien een
beetje en weerspiegelen de lichtjes; het lijkt wel of het er twee keer zoveel zijn.
‘Dat was een fijne avond,’ zegt mama, als ze weer naar huis lopen.
‘Ja hè, en wat vond je van de kerstboom?’
‘Prachtig, Marie. En hij was ook echt heel mooi versierd. Je hebt goed je best
gedaan.’
Thuis pakt Marie het tasje uit, dat alle kinderen van de juf hebben gekregen. Ze
legt de inhoud bij elkaar:
een mandarijntje, een chocolade kerstman, een boekje en een mooie kaart van
de school.
En daar ligt nog iets, helemaal onderin. Voorzichtig haalt ze het eruit. Het is een
roze kaarsje in een glazen potje en het ruikt lekker naar rozen. Er hangt een
kaartje aan.
Op de voorkant staat in de juf haar sierlijke handschrift: ‘Voor Marie ’.
Ze slaat het kaartje open en daar staat een klein tekstje, speciaal voor haar:

‘Kijk eens wat ik heb gekregen van de juf, mama!’ roept Marie enthousiast.
Trots laat ze het kaartje zien. Mama leest het kaartje en geeft het dan weer
terug aan haar.
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‘Ooh Marie,’ zegt mama en ze klinkt een beetje ontroerd. ‘Dat is echt een
prachtig tekstje. Weet je wel wat het betekent?’
Marie haalt haar schouders op. Eigenlijk weet ze het niet zo goed.
‘Gaat het misschien over de lichtjes in de kerstboom?’
‘Een klein beetje wel. De lichtjes in de kerstboom op school waren erg mooi,
maar je kunt het gedichtje ook op een andere manier lezen. Een lichtpuntje kan
ook iets prettigs betekenen, zoals bijvoorbeeld de kaartjes die we zomaar kregen
voor die voorstelling van vorige week of de fijne kerstfeestviering van vanavond.
Maar ook dat Jezus naar de wereld kwam.’
Marie knikt blij, ja, dat begrijpt ze wel. Dat zijn best heel bijzondere lichtpuntjes.
‘Je kunt zelf ook een lichtpuntje zijn,’ gaat mama verder.
‘Hoe kan dat dan?’
‘Nou, door de juf op school te helpen. Ze vond jouw hulp heel fijn. Of toen je mij
vanmiddag troostte.’
Marie knikt wat verbaasd. ‘Dus toen was ik een lichtpuntje?’
‘Ja, Marie, jij bent een lichtpuntje. Mijn lichtpuntje.’
‘Maar jij bent mijn lichtpuntje, mama! Jij zorgt zo goed voor mij. Jij werkt hard
en jij bent er altijd voor mij.’
roept Marie uit.
Mama glimlacht. ‘Wij zijn lichtpuntjes voor elkaar, lieve meid. En daar ben ik
heel dankbaar om!’
‘Weet je mama,’ zegt Marie, ‘deze lichtpuntjes zijn misschien wel veel mooier
dan alle lichtjes in alle kerstbomen op de hele wereld.’
‘Ik weet het wel zeker,’ zegt mama. ‘Kom eens naast me staan, hier bij het
raam.’
Ze schuift de gordijnen een beetje opzij. Als vanzelf kijken ze omhoog.
Het is een heldere nacht en de lucht is vol sterren.
‘Kijk naar de mooie lichtpuntjes,’ zegt mama zacht. ‘Daar in de hemel, waar
papa woont.’
Ze blijven een poosje naar boven staren, denkend aan hem, die ze zo missen.
Maar dan roept Marie plots opgetogen: ‘Mama! Kijk daar… Daar is ONZE
kerstboom!’
Mama richt haar blik weer naar beneden en dan ziet ze het meteen.
In het parkje dat aan hun achtertuin grenst, rijst de oude statige dennenboom
op, voor de gelegenheid versierd met wel duizend stralende lampjes.
Schitterend… en speciaal voor hen. HUN droomboom!
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Zalig kerstmis
De kerstboom staat al klaar
Met daar onder een mooi gebaar
de cadeautjes zijn al ingepakt
met een strikje er op geplakt
de cadeautjes liggen klaar
want het moment is nu daar
We geven pakjes aan elkaar
We zitten samen voor de haard
smullen van de taart.

Elly Rinckhout
5B
De Saskrant
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Interview met juf Katrien

Juf Katrien is 32jaar. Ze heeft 1
kindje ,Roos en zij is 2 jaar.
Juf Katrien is terug zwanger!
Haar baby, die nog in de buik zit,
is een jongen. Hij wordt geboren
in april!!!!!
Ze wou dat Roos een broertje had
om mee te spelen, omdat ze zelf
alleen was en geen broertje of
zusje had!☹
Ze woont ook samen met haar
vriend Jef in Wijgmaal en daar zijn
ze heel gelukkig!!!!😊Eerst werkte
juf Katrien in Rotselaar. Daar was
ze hulpjuf in het 5de en 3de
leerjaar.
Nu werkt ze hier op school in 3B,
dat vindt ze een toffe klas!😊
Interview: Fien S.

rara …

wie ben ik?

Mijn lievelingskleur is blauw!
Mijn lievelingseten is macaroni.
Dit is de eerste letter van mijn beste vrienden/vriendinnen hun naam: J/ J/ L
Het liefste draag ik een rok!
Mijn naam begint met de letter A!
Mijn naam is :

Mijn haar kleur is bruin/zwart.
Mijn kleur ogen blauw/grijs/ groen.

…………………………………………..

Ik zit in het 4de leerjaar!!!
...........
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Mijn lievelingskleur is roos!
Mijn lievelingseten zijn frietjes.
Dit is de eerste letter van mijn beste vrienden/vriendinnen hun naam: V/M/N
Het liefste draag ik een kleedje!
Mijn naam begint met de letter M!
Mijn haar kleur is donkerbruin.
Mijn kleur ogen bruin.

Mijn naam is :
…………………………………………..

Ik zit in het 3de leerjaar!!!

Hoi Ik ben….
Mijn lievelingskleur is blauw!
Mijn lievelingseten zijn frietjes.
Dit is de eerste letter van mijn beste vrienden/vriendinnen hun naam: F/C/M
Het liefste draag ik een broek maar toch ben ik een meisje.
Mijn naam begint met de letter E!
Mijn haar kleur is bruin.
Mijn kleur ogen zijn ook bruin.
Ik zit in het 2

de

leerjaar!!!

Mijn naam is :
…………………………………………..

mijn lievelingskleur : paars
mijn lievelingseten : wentelteefjes
de eerste letter van de naam van drie goede vrienden : T/J/M
ik ben: een jongen
ik draag meestal : een lange broek met een coole golf er op
de eerste letter van mijn naam : F
ik zit in : het 6de leerjaar
mijn haarkleur : blond

Mijn naam is :

de kleur van mijn ogen : groen/blauw/grijs
weet je toevallig wie ik ben?
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mijn lievelingskleur : rood/blauw
mijn lievelingseten : spaghetti/frietjes
de eerste letter van de naam van drie goeden vrienden : F/N/L
ik ben : een meisje
ik draag meestal : een lange broek
de eerste letter van mijn naam : J
ik zit in : het 1ste leerjaar
mijn haarkleur : blond

Mijn naam is :

de kleur van mijn ogen : bruin
weet je toevallig wie ik ben?

…………………………………………..

mijn lievelingskleur : groen
mijn lievelingseten : pizza (hawaï)
de eerste letter van de naam van drie goeden vrienden : B/G/M
ik ben : een jongen
ik draag meestal : een jogging
de eerste letter van mijn naam : M
ik zit in : het 5de leerjaar
mijn haarkleur : blond
de kleur van mijn ogen : bruin
weet je toevallig wie ik ben?
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Kruiswoordraadsel
1
Horizontaal

2. samen met juf Ines
3. belangrijk in het donker

2

5. hoofdstad Nederland

3

6. België,NederIand en Luxemburg
7. duurt vier zondagen
8. 2800 jaar geleden

5

4

6
Verticaal

7

1. eerste schoolvrije week
4. is modern

8

Niet vergeten….
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Woordzoeker

De Saskrant

25

Iemand honger ??

Koekjes voor kerst

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de zachte boter met de suiker, het
snuifje zout en de bloem.
2. Klop de eiwitten los. Voeg ze samen met het vanillearoma aan het deeg toe.
Bewerk het deeg en verdeel het in porties, dat werkt makkelijker. Laat in
plasticfolie een halfuurtje opstijven in de koelkast.
3. Rol het deeg per portie uit. Steek er verschillende vormpjes uit (hartje,
ster, kerstboompje...)
4. Versier één derde van de koekjes met de gehakte noga en één derde met
de sinaasappelschilletjes. De overige koekjes laat je voorlopig onversierd.
5. Bak alle koekjes 15 minuten in de voorverwarmde oven.
6. Laat de chocoladedruppels met een klontje boter smelten. Versier de
blanco koekjes met de gesmolten chocolade en suikerparels. Laat opstijven.
Leg de koekjes in een trommel en serveer ze bij de koffie.
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Onze sponsors:
- Meester Bob
- De juffen en meesters
- Alle SAS leerlingen en

Bedankt om onze krant te lezen.
Wat vond je ervan?
Laat het weten aan de redactie via
schoolkrant@sasbaal.be
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