
In klas hadden we een wero-thema : 
“Het staat in de krant”.  Naar 
aanleiding daarvan kregen we de 
opdracht van juf om zelf een krantje 
samen te stellen. 
Om dat tot een goed einde te 
brengen leerden we heel wat over 
de krant.  Zo heb je de 
hoofdredacteur, eindredacteurs, 
journalisten en fotografen die voor 
een krant werken.

Onze juf vroeg wie welke taak op 
zich wou nemen.
Wij  zijn superblij dat de kinderen 
uit onze klas ons hebben gekozen 
als hoofdredacteur.
We wilden allebei dolgraag de 
leiding over de krant hebben.  
Dus zijn we allebei hoofdredacteurs 
geworden.  En dat was een 
belangrijke taak.  
Terwijl de journalisten en 
eindredacteurs hun teksten 
voorbereidden, keken wij toe of 
alles vlot verliep.  
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De Hollebollebeek
De krant van het 3de en 4de Leerjaar van donderdag 5 februari 2009.

De papa van Emiel doet een oproep aan alle kinderen op pagina 6 !

We gaven ideeën en tips om de 
artikels mooi te krijgen.
Wij kregen van onze 
eindredacteurs de teksten.  
Die moesten wij nog nazien en 
verbeteren indien nodig. 

In  onze krant zijn er veel pagina's 
zoals : het buitenlands nieuws, het 
binnenlands nieuws,
sport, varia met spelletjes en 
moppen en regionaal nieuws.
We hopen dat je veel plezier 
beleefd aan onze zelfgemaakte 
krant !!!

Het 3de en 4de leerjaar 

Voorwoord door de hoofdredacteurs : Iris Delporte en Viktor Bervoet

Iris & Viktor



Juf. Annie

Juffrouw Annie werkt al in onze 
school vanaf 1982. 
Eerst stond  ze in  het derde en 
vierde leerjaar, daarna verhuisde ze  
naar het vijfde en zesde leerjaar.  In 
2004 stapte ze over naar het eerste 
leerjaar.
Juffrouw komt  iedere dag met haar 
fiets naar school.
Eens fietste ze naar huis en zag dat 
er 3 dode vossen in de gracht lagen.  
En 2 dagen later lagen er nog 2 
dode vossen.  Dat is wel spijtig hé.

In de herfstvakantie ging ze naar 
Limburg.  Daar bezocht ze een 
mooi Middeleeuws kasteel.
Tijdens de vrieskou, afgelopen 
weken, ging juf. Annie met haar 
dochter schaatsen op de vestingen. 
Dat vonden ze heel leuk.
Twee maanden geleden heeft ze een 
botsing gehad met haar auto.  Juf. 
Annie reed achteruit en had niet 
gezien dat daar een auto stond 
geparkeerd.  En ze botste er tegen.  
Dat gaf een harde klap. 
De achterdeur van de auto was 
ingedeukt.
De auto moest één week in de 
garage om te worden hersteld.  
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Maar gelukkig waren er geen 
gewonden bij dit ongeval.  Het is 
dus nog goed afgelopen.
  
Dank je wel juffrouw dat je wou 
meewerken aan dit artikel.

Nieuws uit De Ardennen

Vienna beleefde tijdens een 
vakantie een bangelijk avontuur.
Toen ze samen met haar papa en 
zijn vriendin ging kajakken 
gebeurde er iets ergs.
Aan een overhangende tak stootte 
haar papa zijn hoofd.  De kajak 
kantelde om en Vienna dreef weg 
in de diepe stroming. Gelukkig 
kon Martine, de vriendin haar 
papa, haar nog net redden.  Maar 
ze waren alles kwijt : de 
autosleutels, portefeuille, extra 
kleren en het geld.  Ze moesten 
dan te voet naar het 
vakantiehuisje.  Het was een nare 
gebeurtenis. 

Binnenland door Jolien Ooghe, Vienna Vermeulen en Colin Vanrenterghem



Wij protesteren !

Tijdens het weekend zien we soms 
jagers passeren.  Ze hebben veel 
honden en geweren bij.  Ze trekken 
dan de bossen in op zoek naar 
konijntjes, hazen, fazanten en nog 
andere onschuldige diertjes.

Wij vinden dat de jacht moet 
stoppen want die dieren zijn nuttig.  
Het is ook zo zielig voor die dieren 
als ze zo worden gedood.

Speelplein

Wij willen ook dat er in Hollebeke 
een nieuw speelplein komt.  Er staat 
niet veel meer om te spelen.  Heel 
wat toestellen zijn beschadigd of 
stuk.  Ook de grote kinderen zitten 
daarop, en eigenlijk is dat bedoeld 
voor de kleinere kinderen.  Jammer, 
want zo worden die dure 
speeltuigen vernield en kunnen de 
kleinere kinderen niet meer veilig 
spelen.   

Wij willen aan de burgemeester 
vragen dat hij een kijkje komt 
nemen naar ons speelplein.  Zo zal 
hij zelf kunnen zien dat dit 
speelplein erg onveilig is geworden 
en dat er dringend nieuwe toestellen 
nodig zijn.  Wij willen weer heerlijk 
kunnen ravotten !
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Nieuws uit een andere 
provincie in België. 

Op een avond zijn er dieven uit 
Gent uit de cel gekomen.  Er werd 
tijdens het proces een fout 
gemaakt en zo moesten die dieven 
hun celstraf niet uitzitten.  
Toen ze uit de cel mochten, 
stonden ze te lachen van 
blijdschap en ze vonden het leuk 
om te worden gefotografeerd.  
Men denkt dat de dieven weer 
terug zullen kunnen gaan stelen.  
Dus mensen uit Gent, hier een 
goede raad van onze redacteurs : 
sluit maar goed jullie deuren !

Binnenland door Jolien Ooghe, Vienna Vermeulen en Colin Vanrenterghem

Jolien, Vienna & Colin

Louise, Ellen & Camille



Matéo is geboren !

Groot nieuws uit onze klas.  Matéo 
is het broertje van Marlies en 
Larissa.  Hij is geboren op dinsdag 
13 januari 2009.  Bij de geboorte 
woog hij 3kg 930g en had hij een 
lengte van 53 cm.  Marlies is heel 
blij met haar broertje.  Matéo moet 
om de 4 uur melk krijgen.  Vaste 
voeding krijgt hij natuurlijk nog 
niet.  Hij heeft nog geen tandjes en 
bovendien is hij daar veel te klein 
voor.  Later als hij wat groter wordt, 
krijgt hij fruitpap en groentepapjes.  
Wie weet, misschien lust ik dat ook 
wel graag ?  In klas maakten we een 
mooie tekening voor Matéo.  Alle 
tekeningen werden 
samengebundeld in een boekje.  Zo 
heeft Matéo een mooie herinnering 
van onze klas.  Wij kregen een 
leuke bloemetjespotlood met 
lekkere chocoladesnoepjes.  Dat 
vonden we heel leuk.
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Interview met juf. Aline

Juf. Aline gaf een tijdje les in het 2de 
leerjaar.  Sedert dit schooljaar is ze 
overgestapt naar de kleuterklas.

Vond je het erg het 2de leerjaar te 
verlaten ?
Nee want ik vind het leuk om een eigen 
klasje te hebben.

Zou je het liefst in het 2de leerjaar les 
geven of in het 2de en 3de kleuter les 
geven ?
Ik vind het leuker om in het 2de en 3de 
kleuter les geven.

Wat vind je het leukste aan je werk ?
Dat ik de kinderen nog veel kan leren.

Wat is je lievelingskleur?
Vroeger blauw en nu grijs.

Wat is je lievelingsmuziek ?
Gabriel Rios.

Met wie zou jij het liefst trouwen ?
Met een huisman.

Wat is je droom met de kinderen van je 
klas ?
Ik zou graag met de kinderen naar zee 
gaan. 

Dank je wel juf. Aline, dat je de tijd nam 
voor dit interview.

Regionaal door Célestine Feys, Marlies Blondeel en Léontine Bocksoen

Célestine, Marlies 

               
 & Léontine

Juffrouw Aline



De oorlog stopt niet !

De oorlog tussen Israël en Hamas in 
de Gazastrook blijft duren.  Ze 
blijven bombarderen.  Er zijn meer 
dan 1000 doden gevallen.  De 
bevolking van Gaza is nergens nog 
veilig.  Terwijl de soldaten er nu 
zowat overal vechten, dienen 
scholen van de verenigde naties als 
toevluchtsoord voor wie uit zijn 
huis is verjaagd.  Bij de Israëlische 
bombardementen op de Gazastrook 
zijn zaterdag minstens 200 
Palestijnen omgekomen.  Zal de 
oorlog tussen Israël en Gaza blijven 
doorgaan ?  We hopen maar dat er 
zo rap mogelijk een wapenstilstand 
komt.

Oekraïne blokkeert gas !

Na Rusland blokkeert Oekraïne nu 
de gastoevoer voor Europa.  
Rusland draaide de gaskraan terug 
open maar Oekraïne gaat niet 
akkoord met de prijs van het gas.

Hopelijk duurt dat niet te lang, want 
wij zouden wel eens in de 
problemen kunnen raken.  Tijdens 
de winter verwarmen veel mensen 
hun huizen op gas.  En als er geen
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gas meer wordt aangebracht, 
zouden we het wel eens heel erg 
koud kunnen hebben deze winter.

Nieuws uit Amerika

We konden het bijna zelf niet 
geloven maar het is echt waar.  
Een vrouw uit Amerika is bevallen 
van een achtling.  Alle kindjes zijn 
levend geboren en moeten nu nog 
een tijdje in een couveuse omdat 
ze nog veel te klein zijn en nog 
veel te weinig wegen.  De baby's 
moeten nog enkele weken in het 
ziekenhuis blijven.  Uit een goede 
bron hebben we vernomen dat de 
vrouw reeds 6 kinderen had.  Alle 
kinderen zijn jonger dan 8 jaar.  
Dat betekent dat er in dat gezin nu 
14 kinderen zijn.  Dat vinden wij 
wel een beetje erg veel.

Buitenland door Louise Dewulf, Ellen Devooght en Camille Dekeyser

Louise, Ellen & Camille
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zwemstijlen : schoolslag, crawl, 
rugslag en vlinderslag.  
Als de kinderen goed hun best 
doen, dit wil zeggen, veel oefenen 
zodat ze de zwemstijlen goed 
onder de knie hebben, mogen ze 
competitie zwemmen.  
Ik wil een oproep doen aan alle 
kinderen om meer aan sport te 
doen.  
Het is belangrijk om in beweging 
te zijn en te genieten van je 
geleverde prestaties.

Dank je wel voor dit leerrijke 
gesprek !!

Sport door Emiel Dumolein, Matthew Lenoor en Michiel Cheroutre

Emiel, Matthew & 

                     Michiel

Bernard aan het woord

De papa van Emiel is heel actief op 
sportgebied.  Hij is zwemleraar en 
daar willen we wat meer over 
weten.  We laten Bernard aan het 
woord.
Ik geef les in de Ieperse zwemclub.  
Ik doe dit zeer graag omdat ik zie 
dat de kinderen dan beter 
zwemmen.  Zwemmen is vooral 
goed voor je ademhaling en het 
traint ook je uithoudingsvermogen.  
Zwemmen is zeer goed voor alle 
spieren.  Daarbij kan je zeker geen 
beenbreuk oplopen.  
Ik begin de les altijd met 
opwarmingsoefeningen.  Het is 
belangrijk dat de spieren goed 
opgewarmd zijn.  Aangezien de 
kinderen die in mijn zwemgroep 
zitten reeds kunnen zwemmen, 
werk ik verder op de verbetering 
van hun zwemstijl.  Als ze bezig 
zijn met de schoolslag zal ik er 
altijd op toezien dat ze hun benen 
hard dichtklappen.  
De zwemmers moeten ook goed 
letten op het nemen van het 
keerpunt, altijd met twee handen 
tegen de muur, en een sleutelgat 
beweging bij schoolslag.  
Er zijn verschillende soorten



We wilden graag een interview 
afnemen met meester Reginald over 
sport.  
Hier lezen jullie het verslag van de 
sportieve prestaties van onze 
directeur.

Welke sport doet u graag ?
Ik speel graag mini-voetbal.

En waar speel je die sport ?
Ik speel in Poperinge.

Wanneer ga je trainen ?  
's Avonds na de schooluren.  Om 
21.15 uur moet ik paraat staan.

Waarom om 21.15 uur ?
Omdat dan de match begint 
natuurlijk, of de training.

O ja, dat is waar ook. En pas je veel 
of maak je zelf de doelen ?
Ik scoor zelf heel graag.

OK.  Waar sta je op het veld ?
Ik ben een spits.
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Heb je dit seizoen al veel doelen 
gemaakt ?
Ja, ik heb al tien doelen gemaakt. 

En vind je het erg als je verliest ?
Ik vind het zeer erg als ik verlies. 

In welke ploeg speel je? 
Ik speel in de ploeg :  KFC 
Poperinge, goeie ploeg hoor.

We wensen je nog veel aangename 
sportmomenten en bedankt dat we 
u mochten interviewen.

Sport door Emiel Dumolein, Matthew Lenoor en Michiel Cheroutre

Emiel, Matthew & 

                     Michiel

Meester Reginald



Twee gekken

Er waren eens twee gekken 
ontsnapt  uit het gekkenhuis.  Ze 
rommelden in de vuilnisbakken en 
vonden een geweer.  Eén keek in 
het gat waar de kogel uitkwam en 
de andere deed zijn vinger op de 
klikker.  Hij duwde op de klikker en 
de kogel vloog in het oog van de 
andere.  Die andere zijn oog was er 
uit en de ander zei : “Je hoeft niet 
zo raar te kijken.  Ik ben ook 
geschrokken hoor !”.

Trouwen

Jantje vraagt aan zijn moeder : 
Mama, mag ik met het mooiste 
meisje van de wereld trouwen ? 
Waarop de mama antwoordt :   
Maar jantje, ik ben toch je moeder !

Vliegensvlug

Griet : Wat ben je aan het breien ? 
Miet  : Een trui.                          
Griet : Maar waarom brei je dan zo 
snel ?                                          
Miet : Ik wil de trui afhebben voor 
dat de wol op is !
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Kwaaak kwaaak !
Zoek de zes verschillen tussen deze 
twee kikkers.

Indringers

In elke reeks woorden zit een indringer.  
Schrijf de eerste letter van de indringer 
in het rondje.  Je leest dan van boven 
naar beneden de naam van een 
Belgische rivier.

step  auto  motor  bus
brood   kaas  cola  wafel
merel  vink  mus  hagedis
oog  enkel  neus  wang
Londen  België  Spanje  Italië
tafel  bed  stoel  deur
pruim  kers  erwt  peer

Moppen door Stacey Huysentruyt, Elke Verfaillie en Flore Maricau

Stacey, Elke & Flore

Raadsels


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

