
PAGINA 9 SMISKENSKRANT 8  

Op 2 en 3 mei zijn we op "poppenwandeling" gegaan door Turnhout. We leerden aan de hand van     
verhalen met de poppenkast over de geschiedenis van Turnhout terwijl we wandelden langs enkele van 
deze historische plaatsen in onze stad. We mochten ons zelfs verkleden, speelden de Slag van Turnhout 
na met speelgoedsoldaatjes, ... Het was een leuke en mooie dag. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het 1ste leerjaar (juf Elke en meester Jef) 
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In alle kleuterklassen werd er gewerkt rond het thema “indianen”.   
Ons project begon met een toneel. Het ging over een indianenmeisje Indi. Zij was jarig en zou super 
graag een hoofdtooi krijgen. Haar papa vond dat een goed plan maar zei haar dat ze de veren zelf moest 
verdienen. Na heel wat avonturen was het haar ook gelukt. 
Ook wij konden net als Indi veren verdienen en als afsluiter hielden we een echt indianenfeest. 

 
 

  
 

 

Nieuws uit K2A (juf Sonja Leys) 
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Nieuws van juf Geertje (turnen) 
Een reis rond de wereld mag uiteraard nooit ontbreken, ook niet tijdens de lessen L.O. 
Springen over een kabbelend riviertje, beklimmen van een steile berg, bengelen aan een touw boven een 
duizelingwekkende afgrond, evenwicht bewaren op een smal bruggetje,...we hebben het allemaal gehad! 
En het slaken van een gil , een stoere kreet of gejodel met een echo, hoort er ook allemaal bij... 
Ook bij het opruimen van de materialen zijn heel wat krachttoeren vereist... 
En of we de wereld gezien hebben...! 
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Nieuws uit 2A (juf Dorien) 
De leerlingen van L2A maakten een knutselwerk voor Moederdag.  
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Nieuws van juf Fanny (kleuterturnen) 
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Met het derde en vierde leerjaar gingen we op safari in de Beekse Bergen. Vol enthousiasme wandelden 
we door het park. Net voor het eten hebben we nog een tocht gedaan met de safaribus. Dit vonden we 
allemaal heel leerrijk. ‘s Middags aten we in het speelland en konden we daar nog een namiddagje ge-
nieten van het mooie weer!  

 

Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda) 
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Knutselen voor MOEDERDAG!  
Om al onze lieve mama’s te bedanken voor alles wat ze voor ons doen, hebben we in onze klas een 
bloempot gemaakt met erg veel liefde!  

 

 
 
Nieuwe dieren in onze klas! 
Deze maand kregen we vissen in onze klas. De juf had 11 kleine Guppy’s gekocht en we zijn er       
helemaal gek op! Samen met onze juf verzorgen we onze vissen.  

 

Nieuws van juf Nathalie (5B) 
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Levend Cluedo 
Als teambuilding voor de leraren hebben we een levend cluedo                    
georganiseerd. 
Het verhaal was als volgt: 
De VTM heeft aan GO gevraagd om in één van de basisscholen een af-
levering te mogen komen filmen. GO heeft hier De Smiskens voor aan-
gewezen. De Tv-ploeg is gisterenavond op school komen filmen maar 
filmster Hugo Hollywood is dood aangetroffen op de filmset. Hij is ver-
moord met een bezem. Hugo was bezig met de opnames van de nieuwe 
afleveringen van de Luizenmoeder waarin hij de hoofdrol zou spelen. 
Hij is gevonden op de filmset door Stan Ster en Hanna Hollywood.  
 
De leraren werden in groepjes verdeeld en moesten de verdachten ondervragen om zo te 
achterhalen wie de moord had gepleegd. 
 

 
 
 
 
 
 
De verdachten: Betty Brood (kantinedame), 
Fabian Film (regisseur), Stan Ster (acteur), 
Hanna Hollywood (vrouw van Hugo), Carla 
Camera (cameravrouw), Didi Dweil 
(schoonmaakster)  
en Rechercheur Pieter. 
Door het goede speurwerk, kon de avond van 
de moord worden gereconstrueerd. En de 
dader worden gearresteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het was een hele geslaagde avond. Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft              
meegewerkt. 
 
De ouderraad  

Nieuws van de ouderraad 
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Hoe heet je?  
Lotte Struyf 
 
Hoe oud ben je?  
38 
 
Wat voor werk doe je?  
Ik werk in de bibliotheek van Oud-Turnhout 
 
Wat zijn je hobby's?  
Lezen, wandelen, reizen, lekker eten, dansen, afspreken met vrienden 
 
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?  
Een noodgeval. 
En voor heel veel chocolade J 
 
Wat is je lievelings tv-programma of film? 
o.a. de serie Modern Family en de film Pulp fiction. 
 
Wat is je lievelingseten? 
Chocolade, Sushi, Indisch, frietjes, … 
 
Wat lust je absoluut niet? 
Mosselen 
 
Naar welke muziek luister je graag? 
Eigenlijk allerlei… o.a. Coely, Pulp, Lapsley, Charles Bradley, Daft Punk, En nog véél meer… 
 
Hoe lang woon je al in Turnhout? 
+/- 16 jaar. (opgegroeid in Oud-Turnhout, dan 6 jaar in Gent en dan Turnhout) 
 
Nu we je wat beter kennen. Wil ik je nog wat vragen stellen over de ouderraad.  
Sinds wanneer ben je lid van de ouderraad? 
Sinds 2015. Daarvoor was ik lid van de vriendenkring. 
 
Waarom heb je besloten lid te worden? 
Ik wil graag actief meewerken en mee denken voor een school waar zowel ouders als kinderen zich goed voelen.  
 
In welke klas(sen) zit(ten) je kind(eren)? 
Pieter in 5A en Marthe in 3A. 
 
Welke activiteit/realisatie van de ouderraad is je het best bij gebleven en waarom? 
De spelletjesnamiddag, het ontbijt, Cluedo voor het lerarenteam.  
 
Ik kijk al uit naar de Potjebuur op 25/06!  
 
Waar wil je je persoonlijk graag voor inzetten? 
Een school waar iedereen zich thuis voelt.  
 
Wat wil je nog zeggen tegen ouders die na het lezen van dit interview lid willen worden? 
De ouderraad is er voor iedereen. Kom gerust eens naar een vergadering en denk mee na over activiteiten waarbij 
gezellig samenzijn centraal staan of denk mee na over de toekomst van onze school.   
Vragen, tips, ideeën: Ouderraad-smiskens@outlook.be 
 
Aan wie geef je de fakkel door?  
Eddy 
 
 

Nieuws van de ouderraad 


