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Geniet van een fijne vakantie!! 

Wat kan of  ga jij allemaal doen? (omcirkel) 

Kleur mij 

zwemmen        schilderen       skaten    koken        fietsen       naar het strand       een kamp bouwen        wandelen       knutselen 
 
waterspelletjes        drinken         een museum bezoeken         naar het park gaan         ergens gaan logeren      joggen       
 
vliegen       ravotten       gezelschapsspelen       reizen       lekker eten       speeltuin          gamen         snorkelen      voetballen 
 
Steppen       films kijken           petanque             frisbee        vliegeren         tennissen         klussen        toveren       kwissen 

grappig 

fantastisch 

spa
nne

nd 

Moeilijk 

makkelijk 

SPORTIEF 

interessant 

KUNSTIG 



Kunst in Park Middelheim 

Het konijnenspel 

Onthaal met pop Jules 

knutselen 

Picknicken in het park 

schilderwerken 
Hoeveel vlinders staan 
er op dit blad?  ………… 
Geef ze allemaal een 
andere kleur! 



...samen lezen, samen eten met de buurtklas…. 



 

    Verbind deze woorden met de juiste foto! 
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O pasta e basta 



CARNAVAL IN DE LIBEL  

Topfietsers 
bij ons 
COOLE 
fietsproject 



Dokter Findus Klassen: 

Hoe wast, wast leuk? 

ik vond het leuk in het 

zwembad vond ik het leuk-

ste en ik vond de cinema 

ook leuk en ik von het 

leuk op het springkasteel.  

Ik von het ook leuk met 

het bosspel en ook leuk om 

de leerkrachten na te doen 

en ik  

 

Achraf 

Het was leuk om docter findusje te spelen 

Abigail 

Fijn fietsen, leuk en super zwemmen, 

Evel
ien 

Bij het water was 
er riet maar het 
water was ook 
diep      Arisson 

Zwemmen 
joepie 
elijay 

GO Carts EN Zwemmeuh  

thibaut 

Zwemmen en 
gocarts en 
springkasteel    
Noah 

  De …… was heel  

  rustig geweest 

 
         milan 

Gekke bekken trekken met carnaval 



Leuke dingen doen, schrijf de 

nummer van de foto(s) achter de 

juiste zin: 

Dr. findus met pet 

Bezoek mijntoren    

Karten in Maasmechelen 

Snoepbaby’s 

De torenmeisjes         

De olifantentemmers 

De tanden-onderzoekers 

Tekst ons schooljaar              

Onder de grond 

Klas vol dieren 

Planckendael 

      

Hoeveel raketten staan  helemaal in het 
vierkant? ……………………………... 
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WOORDZOEKER vakantie 



 
Het STRAALJAGER-journaal 

 
Onze vooruitzichten /verwachtingen… 

 
 

Thibe: In de zomer ga ik leren om een fiets volledig uit elkaar te halen 
én terug in elkaar te zetten! Volgend jaar ga ik naar het middelbaar en 
ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar de meisjes ;) … 
 
Louis: In de zomer ga ik naar Frankijk én Griekenland. Volgend jaar 

hoop ik terug bij juf Marjolein te zitten ! 
 
Sabri: Volgend jaar ga ik naar het middelbaar en dat is spannend maar ik 
kijk er naar uit: verschillende leerkrachten, nieuwe vrienden, … super! 
 
Adam: Ik ga op vakantie naar Marokko en daar ga ik op de jet-ski met 
mijn neef, leuk!  
 
Illana: In de zomer word ik eindelijk 12 en kan ik mijn pasgeboren  
broertje zien! Volgend jaar hoop ik eens een jaartje bij juf Olivia te zit-
ten! 
 
Nora: Ik kijk wél en niet uit naar het middelbaar omdat ik Illana moet 
verlaten maar dan zit ik wel op een gewone middelbare school, leuk! 
 
Juf Marjolein: ik kijk ontzettend hard uit naar de zomervakantie: lekker 
ontspannen, doen waar je zin in hebt, met de familie op vakantie gaan, … 
En dan uiteindelijk terug met volle goesting aan nieuw schooljaar  
beginnen! 

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?   

 Het is te ver om te lopen!  

Waarom kunnen lucifers niet goed met elkaar overweg?   

Omdat het zulke heethoofden zijn!  

waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen?  

omdat het gras onder hun okseltjes kietelen  



De sint is 

De schoolverlaters van de Satelliet 

Ik ga mijn vrienden 
missen en mijn juf. Ik 
vond het vrij spel leuk 
en ik voelde mij hier 
goed op school. Ik 

kom zeker nog eens 
langs. 

-Aaron- 

We gaan bijna vertrekken van Ter Elst. 

We gaan elke juf en meester missen 

omdat we ze nooit meer gaan zien. Ik 

vond het leukste vak rekenen. Ik ben in 

deze school super blij geweest en er 

waren zoveel leuke dingen zoals sport-

klassen. Ik kom zeker nog eens langs 

als ik tijd heb. Ik vond het tof dat jullie 

me hielpen en ga iedereen missen. 

-Yasmina- Ik vond het hier super tof! Ik zal jullie 

allemaal missen. Jullie hebben me 

altijd geholpen. Ik zal jullie nooit ver-

geten. Zoals ze zeggen aan elke ver-

haal komt een eind. Ik hoop dat alle 

kinderen hun best doen. Dank aan alle 

juffen en meesters. 
-Jordy- 

Het is een heel leuke school. 

Ik ga het missen. De school, 

de uitstappen, de lessen en 

vooral… mijn vrienden en de 

juf. 

Wat ik ga missen is juf 

Olivia, de voetbal en de 

kinderen. Ik voelde me 

hier wel goed. Buiten als 

ik boos was. Ik weet nog 

niet of ik kan langsko-

men, maar ik ga mijn 

best doen. 

-Jens- 

 

Ik ga het missen op de school Ter Elst. 

Juf Olivia ga ik missen en de andere juf-

fen en meesters ook. Ik ga de voetbal ook 

missen. Ik kom zeker nog eens langs! 

-Ruben- 

Er waren veel leuke momenten, ook mindere, 

maar ik kom zeker nog eens langs. Ik voelde 

me goed in de groep. Ik ga al mijn vriendjes 

missen en juf Olivia zeker! 

-Iki- 

 

Het was een super leuke school. Ik ga deze school echt hard 

missen. Het was misschien soms zever, maar deze school 

zorgt altijd voor je. Ook na de zever. Ze proberen altijd je 

problemen op te lossen. En de leukste juf vond ik juf 

Olivia. Omdat het mijn juf was. Ik zal jullie missen. 

-Lee- 



 

We zijn naar het GTI in Duffel gegaan. We 

deden daar techniek. We kregen les van twee 

meesters. We bouwden een schilderrobot van 

een borstel, een motortje, batterij en een 

batterijhouder. Daarna gingen we naar een 

lokaal waar Aaron, Jens, Ruben en ik gingen 

voelen aan elektriciteit.  

-Hamza- 

De Satelliet speelt journalist 

We speelden met de klas ‘binnen de mi-

nuut’. We moesten opdrachten doen en 

konden hiermee een prijs winnen. Het was 

super leuk. Het was binnen en buiten. Het 

was veel te leuk om ooit te vergeten. 

-Rayson- 

 

De sportdag. Het was heel leuk. Er was een springkasteel 

en een touw waarop je moest lopen en een pijl en boog 

waar je moest mee schieten. Er waren ook grote ballen 

waar je in moet gaan en dan ga je voetballen. Het was 

allemaal op Ter Elst Duffel en het was heel leuk. 

-Matheo- 
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  Maak  zelf  een aardbeien ijsje...njammie 

 
Wat heb je nodig: 

 6 eetlepels suiker 

 1 glas sinasappelsap 

 1 doosje aardbeien 
 
 

  Hoe maak je het: 
1. Prak de aardbeien met een vork tot moes. 

2. Roer de suiker en het sinaasappelsap door de moes. 

3. Laat de moes in een bakje bevriezen. 

4. Roer het ijs elk half uur even door. 

Maak er een spetterende vakantie van,  
we zien jullie terug op maandag 2 september 

Tips om je te beschermen tegen de zon: Veel leerplezier  

in het middelbaar 
 

Thibe 
Alexander 

Nora 

Kyan 
Noah 

Elijah 
Sabri 

Donche 
Jasmina 

Arisson 

Iki  
Lee 

Jordy 
Ruben 

Milan 

Aaron 
 
 

…. De mini-moppen-trommel:    

Midden in de nacht dolen twee spoken rond. Zegt de 
een tegen de ander: 'Je verliest je zakdoek.' Het andere 
spook antwoordt: 'Dat is mijn zakdoek niet. Dat is mijn 
zoon.'  

De juf neemt de klas mee naar de tandarts.                                                                      
Vooraf kregen ze les over de mond. '                                                                          
Zo, jongens en meisjes,' zegt de tandarts. '                                                                   
Wie weet het? Welke tanden krijgt de mens het laatst?                                              
' 'Ik weet het,' juicht Floor. 'Valse tanden.'  

Twee mussen zitten op een tak. Er vliegt een straalja-
ger voorbij. Zegt de ene mus tegen de andere: 'Zo, die 
maakt veel lawaai!' Waarop de tweede mus antwoordt: 
'Wat zou jij doen dan als je staart in brand stond?'  

De meester vraagt aan Ruben: "Waar stierf Napoleon?" 
Ruben: "Op bladzijde 72 van het geschiedenisboek."  

https://schoolterelst.wixsite.com/schoolterelstduffel

