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Hallo beste lezers
Je hebt hier voor je liggen de leukste coolste mooiste belhamel ooit.
Je wilt daarom ook snel beginnen met lezen dus ik zal het niet te lang houden.
Ik zal niet alles verklappen, het is superleuk dus ga maar gewoon lezen.
Groeten de leukste klas/groep8 ooooit.
Loes, Tijl, Lenne, Gido, Jan,
Rik, Oli4 en Inge

In deze Belhamel vind je:
Mijn droomhuis
* Afscheidspagina’s
*
voor Juf Carolien
Verhalen van groep 4
* Babynamen
*
met Meester Rudolf
Top 10 Disneyliedjes
* Interview
*
Electro school
* Moppenpagina
*
* Puzzelpagina
* Interview met Sam
Tekeningen
* QUIZ OVER GROEP 8 * Verhaal over een Papegaai
* Interview jongste en oudste 			 * Mijn droomleven
* schoolkind
met Sjors over zijn hond
* Interview
Tekenen met de WACOM
*
Wist
je
Dat?
*

HALLO,

ik ben Gido
Ik woon al mijn hele leven in Casteren
Ik ben een keer verhuisd.
Ik vind voetballen leuk en karten ook
Ik kijk elk weekend de formule1

Ik ga nou dit jaar naar de pius x
Mijn niveau is basis kader.

Ik vond het allerleukste op de basisschool de gym

INTERVIEW MET:

Meester Rudolf
Door: Gido en Loes

Hoeveel vriendinnen heb je gehad?
een paar

Waar ben je extreem slecht in?
Nee

Wil je een wedstrijdje rennen doen tegen ons?
ja (Gido heeft gewonnen)
Waar haal je je kleren?
WE

Ben je ooit gepest met je naam?
ja, meer grapjes dan pesten

Ben de gij ooit zat gewist?

ja, met een bruiloft en toen moest ik zelfs overgeven

Heb je ooit aan drugs gedaan?
Nee, nooit

Wat voor apps heb je op je telefoon?
taal app en gewoon appen, google

Wat is de coolste film die je ooit gezien hebt?
Ben Hur, in mijn kindertijd

Kijk je Formule 1?
Nee

Heb je ooit shotjes op?
Ja

Heb je ooit iets gestolen?

Ja, bij een winkel stond zo’n automaat met balletjes met speelgoed erin. Die had
ik gesloopt en de balletjes eruit gehaald. Toen kwam de politie bij ons aan de
deur.

Weet je waarom een politie agent altijd gelijk denkt te hebben?
a.De aanhouder wint.

!

Waarom staat een belg maandag altijd naast zijn stoel?
a.Omdat het weekend erop zit

Wat vraagt een zwerver aan Frans Bauer?
a.‘Heb je eten voor mij?’
Het is warm en ruikt naar banaan ?
a.Apenkots

!
wat is het voordeel van dement worden
a.je kan je eigen paaseieren verstoppen

!

het heeft 2 ogen en 100 tanden
a.een krokodil
het heeft 100 ogen en 2 tanden
a.een bus vol bejaarden
Rik van den Boomen, groep 8

Hallo, ik ben
Jan van de Wijdeven
Ik ben 11 jaar en woon op het 3 huis. Ik woon er samen met 2 puberende
de zussen. En een vader en een moeder. En wat dieren.
2 honden 8 katten en vissen. Volgend jaar ga ik naar gt. Ik wil later bij de
koninklijke marechaussee of politie. Ik drum.

MIJN

DROOMHUIS

Mijn droomhuis
Is hoog groot kan vliegen varen en rijden.
Heeft een zwembad jacuzzi ,bubbelbad
In de schuur . een tuin van honderd bij honderd .
Een rivier van een kilometer lang .
Een jetski en dat is mijn droomhuis.
Dat is mijn droomhuis einde

Luc

De rare papagaai
Door olivier van lieshout

+>#!+>#!+>#!+>#!+>#!+
Verteller: In 2006 was er een vrolijk joch en zijn naam is Jerry.

Jerry wou een hond op een dag zij zijn moeder haal jij vis bij de visboer
Jerry: moet ik nou helemaal naar de visboer lopen dat is 500 stapen

gedachten: mama altijd mij hebben
Verteller: na 500 stappen was Jerry er
Jerry: eindelijk ik ben er
Visboer: 1+1=gratis oh Jerry lang geleden gezien
Jerry: hallo jaap visboer 2 haring en 3 bakjes kibbeling en 3 zalm
Visboer: komt voor de bakker...oo ik bedoel komt voor de visboer
Jerry: bedankt doei
Verteller: Jerry ziet een busje waar op staat [voor 5 euro hond]
Jerry: wow een 5 euro hond dit is de kans die ik moet pakken maar

dit is wel een vreemd mysterieus busje
Verteller: Jerry loopt binnen maar dat was niet slim dat busje is

raar
Jerry: h h h hallo he he heb een hond
Verkoper: )#^$#Y*%#@%&(

+>#!+>#!+>#!+>#!+>#!+

IK BEN

Rik van den Boomen
Ik ben 11 ik word op 5 augustus 12
Mijn hobby’s zijn: vissen, voetbal en tennis

Ik heb 3 broertjes en 1 zusje: Teun(13), Bram(10), Joep(9), en Anne(1,5)

Ik ga naar PiusX college daar ga ik naar VWO

Ik heb veel huisdieren
2 agapornis taranta’s(papegaai)
2 lorie’s van de blauwe bergen(papegaai)
6 konijnen,
9 tuimelaars(duiven) en kippen

Ik sta voor PSV. Ik heb ooit met Guardado de line-up gelopen.
Wij (papa Teun ome Pierre en ik) hebben ook 2 seizoenskaarten

Kort interview
met
SAM
Door: Tijl van Gerwen (groep 8)

Vraag 1 wat is jouw naam?
Sam van der Linden
Vraag 2 waarom ben jij bij de Belhamel vandaag?
Ik moest mee van papa
Vraag 3 zit jij hier op school?
Ja in groep 2
Vraag 4 hoe oud ben jij ?
5
Vraag 5 wat is je favoriete film?
Harry potter
Vraag 6 wie is jouw favoriete personage uit harry potter?
Hermelien

Electro School

Door joep van den Boomen

Mijn droomschool is een school met 400 computers/laptops, 3 liften en een
glijbaan. We hebben alle dagen gym, rekenen, tussendoor hebben we spelletjes en alles mag wat je maar wil. Aan de buitenkant zitten allemaal lichtjes.
Je mag zelf weten wat je maakt tijdens de lessen en de juffrouw is een robot.
De school vliegt als iedereen binnen is en als de bel gaat dan valt de school
omlaag en ook als de deurbel gaat valt de school omlaag. De school gaat uit om
3 uur dan mag iedereen naar huis! Op vrijdag hoef je niet naar school jippie!

Groep 8: Tekenen met de Wacom

WAT IS EEN LEUKE NAAM
voor de baby van

Anna		
Inge de Brouwer
Bella 		
Doris Hendrikx
Bertha
Kyan Reijnhard
Britt		
Tess Roest
Buters		
Loek van Erven
Carolien 4.0 Sven de Laat
Debby
Bram van den Boomen
Dyon		
Liam van Hoof
Eef		
Carlijn Vrijsen, Josje Stassen
Elise
Evi Roest			
Elle		
Joep van den Boomen
Evi 		
Jens Lavrijsen
Faber		
Faber Maas
Fien		
Saar Smits
Finn		
Thijs van Beers
Fleur		
Tijl van Gerwen, Manouk Einsing,
		
Evi Geerts, Fleur Bierens,
		Fleur Methorst
Floor(tje)
Marrit Jansen, Lara da Silva,
		Floor Schoenmakers
Freddy
Luc Geerts
Gijs		
Lizzy Dirks, Ties Lavrijsen		
Henk(ie)
David Naczynski, Sjors Verbaant
Ida		
Roos Hessels
Ise		
Ise Lathouwers
Jantje
Jort Tijssen
Jerry		
Olivier van Lieshout
Joep		
Giel Somers
Joey		
Joey van de Vijfeijke
Jos		
Siem Corstiaans
Josje 		
Lott van Gompel
Juul		
Tess van Gompel
Kay		
Dries Brokke
Leen		
Abdulsamad Alfashtaki
Lenn 		
Lenn van de Ven
Levi		
Neele Jansen
Liam		
Dyon van de Vijfeijke, Dani Jansen
Lieve 		
Mees Bierens		
Lilli		
Sanne van Dal
Linna		
Elin Jansen
Liv		
Tuur van Erven, Liv Maas

juf Carolien

Livia 		
Natalia Naczynski
Lot(te)		
Tygo Tijssen, Sjors van Herk
Luca		
Luca Sonnemans
Lyla 		
Sanne Jansen
Marlijn
Maud Somers
Martin		
Lana van Luffelen
Maud		
Olivia Rombouts
Micha		
Froukje Daniëls
Miepje		
Milan Jansen
Mies		
Imke van Dingenen,
		Fenne Verschuijten
Neele		
Neele van den Borne
Nikki(e)		
Gido Kuijpers, Loes van Gerwen
Nina		
Eline Swaanen
Nine		
Noor van Gompel,
		Annabelle Rombouts
Noor 		
Lucas verschuijten
Nora 		
Jolie Houbraken, Senna Corstiaans
Noud		
Pien Teurlings, Tjeu Teurlings,
		Kaat Smits
Pien		
Roy Gijsbers
Pim		
Lenne Verbaant
Poepje		
Sam van Herk
Reusje
Julia Swaanen
Roosje
Suze Blakenburg
Rosa 		
Lynn de Punder
Rosy		
Sem Stassen
Saartje
Gijs Hessels
Sanne		
Cas van Dingenen
Sjaantje
Arthur Leermakers
Sjors		
Eef van de Ven
Slof		
Jan van de Wijdeven
Sosjo		
Belle Hendrikx
Stan		
Tuur Hendrikx
Stuiter
Pieter Gijsbers
Teun		
Teun Schilders
Ties		
Gus Brokke, Lex Wigman
Tijn		
Jurre van den Borne
Tom		
Pien Gunneman
Thom 		
Aiden van Hoof

Hoi,

ik ben

TIJL

En Ik hou van games

En films
En ook van iron maiden

Deze zomer ga ik op vakantie naar Zuid Afrika en Kaapstad daar heb ik
heel veel zin in vooral om de nijlpaarden te zien

Ik woon in Casteren
Met papa mama Lieve en Loes
Mijn favorieten vak is gym omdat ik dan energie kwijtraak

Dag

INTERVIEW

met Sjors

over zijn hond

Verbaant

Hoe heet jouw hond?
Max
Wat voor ras is je hond?
Engelse springer spaniël.
Is het een jongen of een meisje?
Jongen
Is je hond wel eens ondeugend en wat doet ie dan?
Ja, hij rent soms zomaar de straat over. Als ie moet volgen, dan loopt
ie gewoon naar voren.
Toen ie klein was, heeft ie toen ooit over je heen geplast?
Ja, over mijn hand, over mijn schoenen, mijn broek, mijn t-shirt. Hij
plast nog steeds over me heen als ie blij is. Of als ie straf krijgt.
Hoe oud is hij?
1 jaar. Hij is in januari jarig.
Wat doe je met je hond?
Je kunt er lekker mee knuffelen en wandelen. Het leukste vind ik om
met mijn hond buiten te spelen. Dan gooi ik een bal weg.
Brengt hij die ook terug?
Ja.
Wie vind hij het liefste bij jullie thuis?
Mij! Want ons pap geeft hem teveel straf.
Heb je nog een wens voor je hond?
Mijn wens is dat ik nog een keer met mijn hond op vakantie kan
gaan. En dat die in de tractor kan springen en dan mee kan gaan.
Waar halen jullie je voer? En krijgt hij nog voor lekkere dingen?
We halen ons voer bij De Mulder. Ik weet niet wat hij het lekkerste
vind, want dat kan ik hem niet vragen. Hij houdt van Denta sticks en
mergpijpjes.

mijn

DROOM...

...huis

Een groot huis met een grote tuin. In de tuin een zwemvijver, in de grage staan alle fietsen.
Binnen in de keuken kun je eten maken en een kraan en een
aanrecht en een tafel om te eten. In de woonkamer staat een grote zwarte bank
en een kleine tafeltje en een grote tv met een xbox. In de gang is een deur met een wc en
een wifi kast en een kelder kast en je hebt een trap. Dan ga je naar boven daar staat een
wasmachine. En in de andere kamer is de logeerkamer.
Verder in de andere kamer is een groot bed met een witte muur. In de badkamer is een
douche en een jacuzzi en een wc en een wasbak en een verwarming.
Op de zolder is nog een logeerkamer.
Gemaakt door Aiden van Hoof

...planeet is ?

Hoi, op mijn droomplaneet zijn er heel veel planeten zoals: Bonbongi , Hapzili , Bloesemland, Lekkerland,
Chocoderland en Candyland. Wij kunnen er alleen niet komen.
Waarom? Nou, om door de ozonlaag heen te gaan moet je allemaal codes invoeren je moet de goede gezichtsherkenning hebben, de goede vingerafdruk, de lettercode en de cijfercode. Alle mensen kunnen daar: Bonbongisch,
Hapziliaans, Bloesemlands, Lekkerlands, Chocoderlands en Candylands. De mensen daar zijn altijd aardig en
hebben nooit conflicten. Ook kunnen ze van kleur veranderen en iedereen kent elkaar.
De huizen zijn bol en omdat de mensen slim zijn zit er een laboratorium onder waar ze kunnen experimenteren.
De Kinps* kunnen: zweven, varen, duiken en rijden .De planten zijn: groen, rood, bruin, geel, roze en regenboog.
Er zijn ook schuilplanten om te schuilen als er dieven zijn die alle codes weten.
In Chocoderland regent het chocolade en als het onweert valt er chocomel uit de lucht.
Met een flopflopper kan je door de lucht vliegen in Chocoderland en er kunnen honderden mensjes in.
Flopfloppers vliegen als een vogel en zien er als een vogel uit. Het heet een Flopflopper want Flopje Flipflop
heeft ze bedacht. Als je botst dan vlieg je uit de Flopflopper en dan krijg je een jetpack op je rug waarmee je naar
huis kan vliegen. Alles is gratis zelfs huizen en Kinps. Het is normaal dat er gezinnen van 100 mensen zijn. Daarom zijn er ook Flopfloppers. Je kan zelfs drieenzeventiglingen krijgen. Nou, zo ziet mijn droomplaneet eruit.
EINDE ☺

Puzzelpagina
Door: Inge de Brouwer

Kleur van de
duisternis

Soort boom
zonder N

Zonder ben
ik te laat

Ik ben
warm, stink
en begin
met de
letter P
Als je niet
luistert
krijg je
billen…

Hallo
Halloikikben
benOlivier
Olivier

Twee katten Bob en pluisje
Twee honden IVY en Pia
Twee raten Gizmo en Snuitje.
Ik zit op scouting jubam
duizel ik ga naar
Pius X mijn niveau is
basis kader.

Ik heb een vader naam Joost een
moederNaam Anneke een broer
naam Felix twee zussen naam
Isabelle en Mathilde

Ik hou ook heel erg van memes
-•-•-•-•-•-•-•-•
Ik vind het leuk om verhalen te bedenke

Mijn favoriete game
OVERWATCH
Mijn favoriete hobby is
films kijken vooral actie ik
kijk ook veel youtube

Z
I
QU
over

groep 8

1. Wat is Tijl zijn favoriete band?

5. Wat is Olivier zijn favoriete game?

A Imagine Dragons
B Iron Maiden
C ACDC

A Fortnite
B Minecraft
C Overwatch

2. Waar gaat Loes op vakantie?

6. Naar welk niveau gaat Gido?

A Amerika
B Zuid-Afrika
C Frankrijk

A gemengd theoretisch
B Basis Kader
C Havo

3. Naar welk niveau gaat Rik?

7. Hoeveel huisdieren heeft Lenne?

A Basis Kader
B TTO
C Havo/Vwo

A 2
B 1
C geen

4. Hoeveel katten heeft Jan?

8. Waar gaat Inge op Vakantie?

A 8
B 9
C 3

A Nederland
B Noorwegen
C Amerika

Antwoorden: 1. B, 2. B, 3.
C, 4. A, 5. C, 6. B, 7. B, 8. C

HALLO,

ik ben Lenne
Ik woon in Casteren en in kerkeneind 28.
Mijn gezin bestaat uit mijn broer en mijn zus en ons pap ik woon in Casteren.

Ik ga iets vertellen de naar welke school ik ga:
Naar Pius X. ik hoop dat ik met Gido en Loes naar
de Pius ga. Ik vind het spannend omdat ik bang
ben dat ik ga verdwalen. Ik vind het wel leuk maar
ik ga de oude school ni echt missen maar ik vind de school best leuk hier dus
Ik vond de leukste juffen : juf Astrid en juf Carolien en de leukste stagiaire juf Diana.
Ik vond op de basisschool het leukste gymmen en in groep 1/2 spelen.
Mijn hobby’s zijn voetballen en spelen met vrienden en vriendinnen. Wat ik later wil
worden is: kraamverzorgster
Ik heb een huisdier en dat is een hond en hij heet Dex hij is heel snel en hij is nog
geen 1 hij is 8 augustus jarig en het is een hele lieve speelse hond.
Dit was het verslag over mij

mijn

DROOM...

...LEVEN

in mijn droom leven regent het snoep en kan je zwemmen in een
chocolade zwembad. Je kan kopen wat je wilt. En ik heb oneindig
veel geld. Ik kan nooit dood. En we feesten zo veel als we willen.
Gemaakt door Pieter Gijsbers

...huis is:
Een heel mooi huis waar ik nu in woon. Mijn droom vakantie is:
Een warm land. Mijn droom trekker is: Een Fendt die in mijn tuin past. Mijn droombaan is:
Loonwerker. Mijn droom hond is. Een Engelse spingerspaniel
Einde door Sjors Verbaant.

...leven

Hallo ik ben Maud en ik heb een droom leven.
Ik wil in mijn droom leven heel vaak naar de stad om kleren, speelgoed, schoenen en nog veel
meer. En dat ik dan veel geld heb. En als ik nou ook een panda had als huisdier wand mijn lievelingsdier is ook een panda. En samen met vriendinnen ook heel veel kon doen zoals shoppen,
ijsje eten, naar pretparken, op vakantie, logeren, en zwemmen. Ik zou ook graag op vakantie
willen zoals: Ibiza, curaçao, Griekenland, Frankrijk, Italië en Duitsland. En natuurlijk met vrienden
en familie. En het moet mooi weer zijn. Ik wil ook een droom huis met hele mooie meubels zoals:
een keuken, kamers, poef, bank, stoelen, keukentafel, tv en nog veel meer wat in een huis hoort.
Ook een mooie tuin met bloemen een bankje een tafeltje en denk ik nog wel meer. Een droom
baan dat wil ik ook wel zoals Kapper.
Einde

...huis

Mijn huis is groot en een hele grote tuin. Buiten heb ik een honden hok want ik wil later
een hond. Mijn huiskamer is groot en er staat een tafel in er staat ook een tv in maar er
staat ook een hoekbank in die is grijs. In de gang staat de wc.
Boven heb ik een badkamer en een slaapkamer en een logeerkamer. En op zolder straat
de wasmachine. De zolder heeft twee delen. Als je naar boven loopt dan ben je in de
eerste deel daar staat de wasmachine, het tweede deel is speelkamer
einde
gemaakt door Sjors van Herk

Halloik ben

INGE

Hallo, ik heet Inge de Brouwer, ik ben 12 jaar en zit in groep 8.
Volgend jaar ga ik naar TTO (tweetalig onderwijs) dat is heel leuk.
Wat ik het liefst doe: basketballen, zwemmen in ons zwembad en trampoline springen.
Dit jaar ga ik op vakantie naar Amerika, met eva, papa en mama. Ik hoop dat ik daar
mijn favoriete band zie ( Imagine dragons). Ik ga veel wandelen en natuurparken bezoeken. In Amerika ga ik voor het eerst in een hotel slapen jippie!!!
Wij hebben een nieuw huis in de Zanddries gebouwd. Daar heb ik een grote kamer.

Ik heb geen huisdieren, we krijgen wel nog vissen en misschien kippen.
Ik weet nog niet ik wat later wil worden. Dat zie ik later nog
In Amerika ga ik voor het eerst slapen in een hotel. Jippie!!!!!
Wat ik ga missen op de basisschool: de kleine hoeveelheid huiswerk, de pannenkoekenrekenles, schoolreisje en het kindervakantiewerk.
Gr. Inge

GOED versus SLECHT

VERHALEN

van GROEP

4

Disneyliedjes

----

TOP 10
volgens Tijl van Gerwen

----

10. under the sea: de kleine zeemeermin
9.

wat je van beren leren kan: the jungle book

8.

let it go: Frozen

7.

a whole new world: Alladin

6.

be our guest: beauty and the beast

5.

remember me: Coco

4.

can you feel the love tonight: the lion king

3.

how far i`ll go: moana

2.

circle of live: the lion king

1.

i got friends on the other side:
princes and the frog

mijn

DROOM...

...huis!!!

Mijn droomhuis kan varen en allemaal andere dingen.
Het heeft een chocoladefontein en 100 camera’s.
Ook heeft hij een zwembad met 100 glijbanen!
Het huis staat dicht bij het bos.
Mijn huis ligt op het water en is van hout gemaakt.
En op het dak staat een vliegend skateboard!!!
Dit is mijn droomhuis!!!
Tess van Gompel

...huis

...planeet

welkom op mijn droom planeet. Op mijn droom planeet zijn veel
mensen. En er zijn ook veel en grote speeltuinen. Er zijn ook veel
grote villa’s maar ook veel flats. Maar er zijn ook veel en grote Chocolade winkels lekker. En we maken nooit ruzie en zijn altijd blij. We
kunnen 100 jaar worden oud he. En voor de mensen met stres hebben
we een ontspanning ruimte. Maar ok is onze lucht heel schoon. We
hebben ok veel sporten zoals voetbal, handbal en nog veel meer.
We kunnen snoep zelf planten lekker he. En het regent snoep maar
ok sneeuwt het suikerspin. En elke dag vallen er sterren. Maar ok zijn
er veel achtbanen. Dat was het doei. Groetjes Jort

Mijn droomhuis staat in het bos met de Efteling in de tuin en een kauwgombal pistool
waarmee we elkaar gaan bekogelen en je kunt het lekker opsmikkelen. Heeft een
chocolade zwembad met wel tienduizend chocolade glijbanen met een chocolade
duikplank. En heeft een heliport met een echte helikopter die wel tienduizend kilometer
per uur kan . Het heeft ook een marsmelo pistool waar je buikpijn kan van krijgen. Maar
ook heeft het een cruiseschip met glijbanen en heeft ook een auto die in een boot kan
veranderen heeft een binnen en buiten zwembad met ook glijbanen.
Het heeft ook een privé jet met een tv en een Playstation.
Tuur van Erven

...leven

Door: Sanne Jansen
Een groot huis en een mooie, leuke tuin.
Dat lijkt mij wel wat. En de coolste, liefste, slimste en schattigste Pegasus als
huisdier zou mij fantastisch lijken. Ook zou ik heel graag de beste en populairste youtubester willen worden. Dan ga ik het noemen:
Tigersquad_challeges!
Wat kijk ik daar naar uit. Als dat mijn toekomst is ga ik iedere dag bowlen in
mijn speelkamer. Met vrienden, familie of alleen. Het liefste met het team. Met
Tigergames gaan we gamen, challenges en nog veel meer doen. Na iedere
video gaan we iets leuks doen zoals tennis, bowlen, golven.
Einde

Hoi, ik ben

Loes van Gerwen

Ik ben 12 jaar oud. Dit jaar ga ik naar het Pius X college en ik heb er heel veel zin in, maar het is
natuurlijk wel spannend.
Ik heb ook hobby’s dat zijn korfballen, tekenen en dwarsfluit. In mijn gezin zit een grote zus,
een tweeling broertje maar dat is natuurlijk wel vervelend maar als ik van school afga ben ik er
eindelijk van af jeee maar waar was ik ooJa ik heb een papa en nog een mama.

Maar even terug op het Pius X college hier zijn mijn voor en na delen over weg van school gaan.
Voordelen: ik ben eindelijk van mijn tweeling broertje af, ik zit op mijn eigen niveau en ik zit
met veel vriendinnen in de klas. Nadelen: ik vind het heel spannend en ik ga heel veel mensen,
juffen en meesters missen en ik krijg heel veel huiswerk. Ik wil heel graag nog hoger komen dan
basis kader want dan kan ik politie worden. Het is natuurlijk bijna vakantie en daar ga ik hele
leuke dingen doen. Ik ga naar Zuid-Afrika en daar ga ik naar dierenparken dieren spotten. Ik ga
heel veel zwemmen als het lekker weer is (fingers crossed).
Ik ben ook fan van Shawn Mendes, ik ben ook naar een concert van
hem geweest. Mijn lievelings liedje van Shawn Mendes is If I can’t
have you.
Mijn favoriete dier is een uil omdat ik ze heel mooi en intelligent vind.
Mijn lievelings vak op school is rekenen en gym, rekenen is leuk
omdat ik het moeilijk vind dus er veel van leer, Gym omdat je lekker
kunt rennen en schreeuwen dus je energie kwijt raken.
Ik hoop dat jullie veel van mij hebben geleerd, zoals wat ik leuk vind
waar ik heen ga op het Pius X.

- - - - - INTERVIEW MET : - - - - -

DE OUDSTE EN DE JONGSTE
LEERLING OP SCHOOL
DOOR TIJL VAN GERWEN, GROEP 8

Hoe heet je?

• Lenne Verbaant
• Fleur Methorst
Hoe jong ben je?
•
•

Lenne: 12 jaar
Fleur: 4 jaar

In welke groep zit jij ?
•
•

Lenne: groep 8
Fleur: groep 1

Hoe lang zit je al op school?
•
•

Lenne: vanaf dat ik 4 was
Fleur: net

Ben jij ooit verhuisd?
•
•

Lenne: ja, van de Laaibeemden naar het Kerkeneind
Fleur: ja, we woonden eerst
in een wit huis

Vertel eens een goede mop ?
•

Wat is je kleur tandenborstel?
•
•

Lenne: zwart met wit
Fleur: roze

Wat vind je van de Belhamel?
•
•

Lenne: leuk om te doen
Fleur: leuk

Doe je aan sport?
•
•

Lenne: ja, voetbal
Fleur: hardlopen

•

Lenne: Twee Belgen lopen
over treinrails zegt de ene:
“wat een lange trap”, zegt
de andere: “maar de leuning
zit zo laag” ;)
Fleur: Ik heb geen mop

Als je een leeuw als huisdier zou
hebben hoe noem je hem dan?
•
•

Lenne: the King
Fleur: Fleur

mijn

DROOM...

...huis

Op een dag werd Emma uit huis gestuurd. Ze loopt en ze loopt en ze ziet haar droomhuis!
Emma werd er in gestuurd en toen zag ze meteen 200 kamers! Een kamer daarvan was de sportkamer die interesseerde haar niet. Ze ging verder ze zag een game hall die had ze een paar keer
gebruikt maar ze ging verder om iets te vinden en toen ging ze naar buiten zag ze een 1000 meter
tuin met een ingebouwd zwembad toen zag ze dat alles van kristal was ze was zo blij ze wist niet
wat ze moest huilen. En na een tijdje ging ze naar huis en haar ouders waren rijk!
Gr Natalia Naczynska

...school

Mijn droom school is dat je in de groep mag zitten die je wil. En dat er een ijs
kraam is. En een game hal is waar je voor 0,50 2 keer kan spelen. Er zijn een
heleboel restorants je mag elke dag een guiz makken voor de klas. En een van
de leukste wat ik vind is sporten waneer je wil. O ja wat ik ook zoo leuk vind die
snoep automaten. Het is zoo leuk dat de puisX het ook gebruik!
GR. Cas Van Dingenen
Ik hoop dat jullie het leuk vonden

...eiland!

Ik woonde op een piratenboot, de piraten gebruikten mij als slaaf.
Op een dag had ik er genoeg van, ik sprong van de reling
En zwom naar een eiland en dat eiland was mijn droomeiland! Ten eerste was het
strand super mooi en boven op een heuvel zag ik een villa met een hele grote
tuin. Toen ik binnen stapte zag ik ook hele mooie herdershond en een zwembad
vol met geld! Daarna ging ik naar buiten en er was een ingebouwde zwemvijver
met achter de villa een turnzaal waar ik lekker kon turnen en zelfs een privé jet.
Einde door Tobias Leermakers

...vakantie is

Ik wil dat zo graag omdat het daar super mooi en warm is. je kunt er snorkelen en gewoon zwemmen. We slapen daar niet in een caravan of hotel maar in een villa!!! Het
liefst wil ik daar een maand blijven. Dat lijkt mij zo leuk. En Een reis naar de Madedieven
met mijn familie!!!
Ik ga zeker zoeken naar haaien en roggen. Ga zeker veel ijsjes eten en neem alleen maar
zomer kleding mee!! We gaan eerst met het vliegtuig en dan met de boot de reis mag
voor mij heel lang duren!!!

...toekomst
Ik ga jullie vertellen hoe mijn droomtoekomst eruit zou zien.
Veel plezier!
Mijn droomtuin:
Ik wil graag een grote tuin met een bloementuintje en een moestuin.
Mijn droombaan:
Ik denk iets van:
1.
ski-lerares
2.
Kapper
3.
Dansjuf
Pien Gunneman

Mijn droomgezin:
•
Leuke man
•
½ meisjes
•

...kamer

Mijn kamer is dan heel erg mooi met heel veel uniconrs konijnen en een
unicornbed. Mijn droom is geweldig! En een klein rekje langs mijn bed. Een
konijnen robot die mijn eten brengt en huiswerk maakt. Dat zou zo leuk zijn
maar dat is niet in het echte leven.

...land

Groetjes:Ise

Mijn droomland is... Snoepjesland! In Snoepjesland kan alles.
Er is een achtbaan die gaat wel 3X over de kop! En als je blijft zitten zonder te
gillen krijg je een mand vol snoep. Er is een superleuke lichtjes glijbaan.
In de glijbaan zitten snoephandjes. Als je die allemaal aan kunt raken, dan krijg
je ook een snoepjesmand. Er is ook een grote suikerspinvalei met alle kleuren suikerspin die je wil. Natuurlijk moet er ook wat te drinken zijn dus een ranja rivier.
En een snoepjeswensberg daar kan je alle snoep wensen dat je wil.
Dat is Snoepjesland.
Door Olivia Rombouts

...leven

In mijn droom leven heb ik een hele helen grote villa. Die heeft een balkon, ramen waar je van binnen nar buiten kunt
kijken maar van buiten niet naar binnen. En het zijn zwarte ramen. Ik heb 100,000,000,000,000,000, honden oftewel
een honden opvang van veel honden. Een zus een papa en een mama. En ik heb beveiligingen langs mij huis , pijnlijke
beveiliging. Ik heb een zwembad in de tuin van 100 METER! Maar ook hebben we een super grote tuin.
we hebben een grond water pomp. We hebben een grond water pomp voor water uit de grond natuurlijk.
En de muren zijn regenboog kleur. En zo ziet mijn droom huis eruit met een fontein in de voortuin,
Giel Daniëls

over groep 8
WIST JE DAT...
Door: Rik van den Boomen

Wist je dat...
...we dit jaar voor het eerst op kamp zijn geweest?
...we met maar 8 kinderen in groep 8 te zitten?
...2 kinderen (Petrus en Madelief) verhuisd zijn?
...wij in groep 3 naar de nieuwe school verhuisde?
...Tijl van funko pops houdt?
...Rik zijn lievelings vis een karper is?
...pc-muizen op je achterhoofd moeilijk is?
...er een Belhamelouderstekort op school is?
...Jan met Loes verkering heeft?
...Lenne de oudste leerling van de school is?
...Rik de grootste van de leerlingen van de school is?
...Anne 12 jaar en 19 dagen verschilt van Teun?

Groep 3
Weerbericht

GEZOCHT!
---- nieuwe Belhamelouders ---Met heel veel plezier helpen we de kinderen om een Belhamel
te maken waar ze trots op kunnen zijn! Al 43 jaar is de Belhamel
niet meer weg te denken van de St Jansschool. Komend jaar zal de
laatste keer zijn voor een aantal ouders. Dus we zijn heel hard op
zoek naar nieuwe Belhamelouders!
Vanaf komend schooljaar zal de Belhamel nog maar twee keer per
jaar uitkomen.
Vind je het leuk om een paar keer per jaar, een paar uurtjes mee te
helpen? Laat het ons dan even weten via:
belhamelredactie@gmail.com
Groetjes!
Marieke, Amy, Anja, Jetske en Chris

