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Heb jij een coole foto of
een leuke tekening voor Plezand?
Stuur het zeker door:
plezand@koksijde.be

De brochure van Plezand is een
uitgave van het gemeentebestuur Koksijde naar een idee
van de afdeling Vrije Tijd.

Met hulp van talrijke
Koksijdse kids!
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Auto kapot? Geen probleem, team carrosserie lost het op!

Hot items
Plezant verhaaltje
IJzige koude, grommende
ijsberen. Onze plezante vrienden
zitten op de Noordpool. Maar
het is geen plezierreisje.

4-5
Wist je dat?

En verder ...

Koksijde hoog bezoek kreeg?
Nee? Blader dan vlug door naar ons
achtste blad.

Kalender
Plezante Wekker
Kiek-it

10-11
16-17
6-7 & 18-19

8
Hippe tips
Ketnet on ice, een vertelpaleis.
Beeldhouwers en vlottenbouwers.
Met je vingers kijken
of sterren bekijken.

9, 12-13
Kindergemeenteraad
Briek Balduck is de nieuwe kinderburgemeester. Benieuwd wie de andere
raadsleden zijn?

14-15
3

Plezant verhaaltje

Het ijs breekt
Een ijzige wind blaast over het ijs. Een wind die door
elk gaatje in je kleren blaast en zich vastbijt in je huid.
Een wind zo koud dat een glas water in minder dan
twee tellen bevriest. En in die wind, op een reusachtige
ijsvlakte, ploegen onze plezante vrienden voort.

"W... W... wie zijn idee was dit eigenlijk?",
klappertandt Ebbie.
Hij raakt amper nog vooruit, zijn tenen bevriezen
en hij blijft voortdurend aan het ijs kleven.
"Van Jef natuurlijk. Met zijn schitterende ideeën altijd.

De Kerstman gaan bezoeken.

Ik heb nog geen Kerstman gezien en we zijn hopeloos
verdwaald!", moppert Oskaar.
"Niet wanhopen jongens. Het is toch een schitterend
landschap? Bergen in de verte, massa’s sneeuw. Ik kijk
even waar we zitten." Jef vliegt naar boven en op dat
moment zoeft Pablo lachend voorbij. Onder zijn blik
staan ski’s en hij heeft zelfs een kacheltje mee.
Hij is de enige die zich amuseert. Voorlopig.
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"Groooooaaaaar!!!"
"Www... wat... was dat?" Wendy kijkt verschrikt rond.
De wind blaast haar voortdurend heen en weer en ze
klampt zich aan Jef vast om niet weg te vliegen.

"IJsberen!", roept Jef boven de huilende wind uit.

Over de witte vlakte stormen twee ijsberen op hen
af. Reusachtige beesten met openhangende muilen.
Het sein voor de plezante bende om weg te stuiven.
Gelukkig blaast de wind in de goede richting waardoor
ze steeds meer snelheid winnen. En het gaat nog
vlugger wanneer ook het terrein naar beneden helt.

"Ik kannos niet meeros stoppen!"
Pablo verdwijnt langzaam uit het zicht, terwijl ook Ebbie
en Oskaar meer glijden dan rennen. En toch halen de
beren hen in. Iedereen, behalve Pablo die er als een
gek vandoor gaat en ... verdwijnt.
Ebbie rent en glijdt, rent en glijdt, altijd maar sneller. En
Oskaar? Oskaars poten hangen bijna in een knoop, zo
snel gaat die vooruit. En toch is het niet genoeg.

De beren komen alsmaar dichter.

Plezant verhaaltje
"Waar is Pablo?!", vraagt Wendy.
"Weet ik niet. Ik zie hem niet meer!", roept Jef.

"Helpooooooos!"
"Van waar komt dat geluid?", hijgt Ebbie.
"STOPPEN!", tiert Wendy. "Pas op voor die PUT!"
Ebbie en Oskaar stoppen net op tijd. Vlak voor hun
voeten gaapt een enorme scheur in het ijs. Een kloof
voor hen en woeste ijsberen achter hen.
"Wat nu?", vraagt Ebbie.
"Springen!", roept Oskaar.
"Springen? Ben je gek!? Dat is veel te breed en ik heb
geen benen", jammert Ebbie.

"Helpooooooos!"

Oskaar gluurt over de rand. "Dat is Pablo."
"Waar?", vraagt Ebbie.

"Ginder, hij hangt aan dat stuk ijs!"
"O, nee, dit is het einde."
De beren stoppen vlak bij onze vrienden en Ebbie sluit
zijn ogen uit schrik voor de grote tanden die hem gaan
verscheuren. Maar dat gebeurt niet.
Ebbie opent zijn ogen.
"Hebben jullie een probleem?",
vraagt één van de ijsberen.

"Prrr... pro... bleem?", stamert Ebbie.
"Ja, daar." En de grootste beer wijst naar Pablo.

"O ja, dat is onze vriend. Onze onhandige vriend",
roept Oskaar naar beneden.
"Dat is een probleem, hé John?",
zegt de kleinere ijsbeer.
"Hoe lossen we dat op?"
"Dat is niet moeilijk.

We graven een tunnel, hé Karel",
zegt de grootste ijsbeer.
"Da is zeker da, John", bevestigt de kleinste ijsbeer.

"Een tunnel?", roepen Jef en Wendy.

De beren horen het niet. Ze graven een tunnel en dat
gaat bijzonder snel. Grote brokken sneeuw en ijs
vliegen in het rond. In geen tijd staan de beren vlak
boven Pablo, die nog altijd aan een stuk ijs bengelt.
"We zijn er, Karel.”
"Da is zeker da, John.”
"Kom maar naar beneden”, roept grote John. Wendy
en Jef glijden door de tunnel naar beneden.
"Pablo, gaat het?”, vraagt Wendy.
"Si!” Pablo klinkt helemaal niet goed.
"Pak vlug mijn touw en dan trekken we jou naar boven."
Wendy haakt zich vast aan Pablo en Jef sleurt zowel
Wendy als Pablo naar boven.

"Gered!", juicht Ebbie.

"Da is zeker da", knikken de twee ijsberen.

Ze nemen de plezante bende mee naar hun hol waar ze
opwarmen en eten krijgen (rauwe vis, jakkes!). Maar
onze vrienden zijn zo uitgeput dat ze alles zouden eten.
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Kiek-it!

Droge kost, dat vieruurtje.
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6

hon

den

in Ko

Die hond wil mijn lampion
opeten!

ksijd
e.

Kiek-it!
Ben je omcirkeld?
Laat het weten aan
plezand@koksijde.be
en WIN
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plezante
brooddoos!

Dat is hier geen klimop
maar klimnaast.
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Heb je al een plezant
boterhammendoosje?
Maak dan een vriendje
of vriendinnetje happy
en geef het cadeau!
DJ Kla

Mijn lievelingsdier... een egeltje op papier.
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De opvolgers staan klaar.
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Plezante wist-je-datjes

sfoto
Groep 6
p
zie .

Hoog bezoek in de Rozenkrans
in Oostduinkerke
Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, kwam langs om
de nieuwe schoolgebouwen te openen.

Ook hoog bezoek in de
gemeenteschool van
Oostduinkerke
Want daar opende de burgemeester de
nieuwe speelweide. Een groen speelparadijs.
Wilgenhutten, wilgentunnels, zitbanken gemaakt van boomstronken, … Veel groen, veel
natuur en veel plezier. Meer moet dat niet zijn.

Speelplein in het Mariapark wordt tienerpark
Nog hoger bezoek in Hotelschool Ter Duinen
De Hotelschool van Koksijde mag dit jaar 70 kaarsjes blazen! En voor
deze mooie verjaardag kregen de leerlingen Hunne Majesteiten
Koning Filip en Koningin Mathilde op bezoek.

Proef van techniek
in de techniekacademie
Van 18 januari tot 3 mei

Knutsel je graag dingen in elkaar? Wil je zelf iets uitvinden? Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Dan is de techniekclub zeker iets voor jou. Bij de laatste workshop mogen
je ouders komen tijdens een echte diploma-uitreiking
met hapjes en drankjes. Snel zijn, want er zijn maar 20
plaatsen. Inschrijven: www.techniekclub-koksijde.be
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De kindergemeenteraad vond dat er
te weinig speeltoestellen waren voor
grote kinderen. En hop, daar heeft de
gemeente direct iets aan gedaan.
Het klimtoestel staat in de Buylestraat.
Uitproberen dus.

Hippe tips
Foto Phile Deprez

Studio Orka – Carrara

(7+)

zo. 22 januari 2017 I 14 & 17 u.
c.c. CasinoKoksijde (kids € 6)
Beeldhouwers ... Waar dromen ze? Waar slapen ze?
En waar werken ze? Bah! Stof op de vloer, stof onder
hun nagels en stof in hun haar. Ze beginnen met een
steen en daarna? Kloppen, kappen en slaan …
tot er opeens een mooi beeld verschijnt. Wauw!
Studio ORKA (wat een grappige naam)
maakte een voorstelling
over beeldhouwers.
Boek snel je plaatsje: www.casinokoksijde.be

Kinderfilms
Zootropolis
di. 3 januari I 14.30 u.
De PIT
Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. De stad bestaat uit verschillende
wijken zoals de chique Sahara Square en het ijskoude Tundratown. Een mengelmoes van dieren uit verschillende
omgevingen leven samen. Het maakt niet uit wie of wat je
bent, de grootste olifant of de kleinste spitsmuis.
Reserveer nu al je plekje:
jeugddienst@koksijde.be
Prijs: € 2,50

Robinson Crusoe
di. 28 februari I 14.30 u.
De PIT
Papegaai Dinsdag woont op een paradijselijk eiland. Maar
toch droomt hij ervan om de rest van de wereld te ontdekken. Na een woeste storm spoelt een vreemd wezen op zijn
eiland aan: Robinson Crusoe. Robinson bouwt het ene na
het andere vreemde bouwwerk. Misschien is dit de kans
voor Dinsdag om van het eiland te raken …
Reserveer nu al je plekje:
jeugddienst@koksijde.be
Prijs: € 2,50
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Kalender

Zie artikel
p. 12

Schaatsplezier
Van 17 december t.e.m. 8 januari
Theaterplein, Koksijde-Bad
Za. 17 tot vr. 23 december: 14 - 21.30 u.
Za. 24 tot vr. 31 december: 10 - 17.30 u.
Zo. 25 dec. tot zo 8 januari: 10 - 21.30 u.
Kinderen: € 2 / volwassenen (16 +): € 4
Huur schaatsen: € 2 / handschoenen verplicht.

December
Zaterdag 24 december
• 11.30 u. I strand Oostduinkerke
Opening bos van Commerce

Maandag 26 december
• 11 u. I strand Oostduinkerke
Stieneke het bellenelfje vertelt
+ Piñata slaan
• 13-17 u. I strand Oostduinkerke
Highland Games,
the Christmas edition

Expeditie

Noordpool
Van 24 december tot 8 januari
Koksijde-Bad I 11 tot 17 u.
IJsklimmuur (€ 2), ijspegels vangen (€ 2),
3D-avontuur op de Noordpool (€ 2),
fotobooth in de sneeuw (gratis).

Donderdag 29 december
• 11 u. I strand Oostduinkerke
Stieneke het bellenelfje vertelt
• 14 u. I strand Oostduinkerke
Piñata workshop
Inschrijven: Toerisme Oostduinkerke, € 5
• 15 u. I Theaterplein, Koksijde-Bad
Ketnetband on ice I p.12

Vrijdag 30 december
• 14 u. I strand Oostduinkerke
Stieneke het bellenelfje maakt toverstokjes
+ Piñata slaan

Dinsdag 27 december

• 16 u. I strand Oostduinkerke
Fakkeltocht en Sylvestervuren

• 11.30 u.
Moppen tappen in het lachebos

• 18 u. I strand Oostduinkerke
Vuurwerk

• 14 u. I strand Oostduinkerke
Notenslingers maken

• 14-18 u. I Abdijmuseum Ten Duinen
Vertelfestival I p.13

Woensdag 28 december
• 14 u. I strand Oostduinkerke
Stieneke het bellenelfje maakt
elfjes en trollen
+ Piñata slaan
• 14.30 u. I Abdijmuseum Ten Duinen
Tekenworkshop
Skel & de Etten I p.13
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• 14.30 u. I Navigo, Oostduinkerke-Dorp
Maak je eigen visserswenskaart I p.13

Kalender

Januari 2017
Maandag 2 januari
• 11 u. I strand Oostduinkerke
Stieneke het bellenelfje vertelt
+ Piñata slaan
• 20 u. I Theaterplein, Koksijde-Bad
Discoschaatsen

Dinsdag 3 januari
• 11 u. I strand Oostduinkerke
Moppentappen in het lachebos
• 14.30 u. I De PIT, Koksijde-Bad
Kinderfilm Zootropolis I p.9

Woensdag 4 januari
• 14 u. I strand Oostduinkerke
Knutselen met Stieneke het bellenelfje
+ Piñata slaan

Bos van Commerce
Van 24 december tot 8 januari
strand Oostduinkerke
Een echt bos op het strand (meer dan 150 bomen), boshut met bosterras en een elfenhuisje.
Elke dag open vanaf 11 uur (kijk in de kalender
voor het volledig programma).

• 14.30 u. I Abdijmuseum Ten Duinen
Een pluim voor schrijven I p.13

Donderdag 5 januari
• 11 u. I strand Oostduinkerke
Zumba
• 14 u. I strand Oostduinkerke
Schminken
• 15 u. I strand Oostduinkerke
Elfjes en trollenbal
• 14 u. I Bezoekerscentrum Doornpanne
Wandeling tussen ezels en pony's

Vrijdag 6 januari
• 14.30 u. I Navigo, Oostduinkerke-Dorp
Kijk met je vingers I p.13

Zaterdag 21 & zondag 22 januari

Februari 2017
Zaterdag 11 februari
• vanaf 11 u. I strand Oostduinkerke
Knuffelduik

Zondag 26 februari
• 14 u. I Oostduinkerk-Bad naar dorp
Carnavalstoet

Dinsdag 28 februari
• 10.30 u. I Bib, Koksijde-Bad
Krokusverhalen in de bib
• 14.30 u. I De PIT, Koksijde-bad
Kinderfilm Robinson Crusoe I p.9

• 11 u. I Koksijde, Ster der Zee tot aan Sint-André
Hondensledeshow

Maart 2017
Zondag 22 januari
• 14 & 17 u. I c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling Carrara I p.9

Woensdag 1 maart
• 14 u. I c.c. CasinoKoksijde
Kindercarnavalstoet + kinderdisco
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Wist je ...

Ijspegels
vangen
€2

Expeditie

foto
booth

Noordpool

in de sneeuw
gratis

Vier ijskoude uitdagingen!
3Davontuur

24 december tot 8 januari van 11 tot 17 u.
bij de ijsbaan op het Theaterplein

op de Noordpool
€2

Durf jij de koude trotseren?
Meer info: toerisme@koksijde.be

Ijsklimmuur
€2

www.visitkoksijde.be/winter

Cursus sterrenkunde
Februari - maart
Duinenhuis Koksijde

Ketnet on ice
do. 29 december I 15 u.
Theaterplein
Doe je dansschaatsen aan, want
de ijsbaan wordt omgetoverd in
een danstempel. Om 15 uur zet
de Ketnetband Koksijde-Bad in
vuur en vlam (hopelijk smelt dat
ijs niet). '100%' en 'De pet op' zijn
hun laatste hits. Kom op 29 december om ze mee te brullen.
Daarna treden ook nog Laura
Lynn, Yves Segers, Jettie Pallettie
en Willy Sommers op. Maar dat is
misschien meer iets voor mama
en papa of zelfs oma en opa.

Altijd al de maan van heeeel dicht willen
zien? Of de poolster? Mars misschien?
Volg dan de cursus sterrenkunde. En leer
alles over de ruimte in zes lessen. Sterren, planeten, een hapje, een drankje
en dan nog eens een geschenk. Bijna te
veel om allemaal te dragen.

Planeet Mars

Alleen voor wie al 11 of 12 jaar is.
Februari – maart in Duinenhuis Koksijde. Prijs: € 25.
Inschrijven vóór 31 januari 2017 via www.desterrenjutters.be/cursus

Voor kleuters van het 2de en 3de kleuter
van 9 januari tot de paasvakantie
(11 lessen, niet in de krokusvakantie)

Info: dienst Toerisme,
Zeelaan 303
of 058 51 29 10

Samen met Moovie leer je springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen
en nog veel meer. Zo ben je helemaal klaar om een echte sportclub te kiezen!
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens van 16.30 tot 17.15 u.
Inschrijven via www.koksijde.be/multimove
Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be
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Hippe tips

Vertelfestival
vr. 30 december I 14 tot 18 u.
Abdijmuseum Ten Duinen
De beste verhalen vind je in het Abdijmuseum,
voor één dag omgetoverd in een echt vertelpaleis.
Het is ijskoud buiten. De wind loeit tegen het raam. Kruip
dicht bij elkaar en luister naar een goed verhaal. Gezellig
toch? Natuurlijk en dat vinden ze in het Abdijmuseum ook.
Vier fantastische vertellers brengen boeiende en onverwachte verhalen. Met animatie tijdens de pauzes. Laat je
schminken in een stoere ridder of beeldschone prinses.
Prijs: € 6 (als je je verkleedt, mag je gratis binnen!)
Info: www.tenduinen.be

Pluim voor schrijven

Tekenworkshop

wo. 4 januari I 14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen
Hoe schreven monniken vroeger die prachtige boeken? Ze hadden geen ipads, laptops
of ouderwetse typmachines. Nee, alles gebeurde met de hand. Zelfs die schitterende
tekeningen. Hoe deden ze dat dan wel? Ja,
hoe? Ontdek het tijdens ‘Pluim voor schrijven’.

Prijs: € 2
(9 t.e.m. 12 jaar)
Schrijf je nu in:
abdijmuseum@koksijde.be
of 058 53 39 50,
want er zijn
maar 25 plaatsen.
Info: www.tenduinen.be

wo. 28 december I 14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen
Skel is een superheld. En niet zomaar een superheld. Skel is jouw
superheld, want je leert zelf Skel teenen. Ook zijn aapje en zijn eeuwige vijanden ‘de Etten’ tover
jij tot leven met je potlood. Om een beetje op te warmen,
krijg je een rondleiding langs echte beenderen en schedels.
Griezelig. Daarna leert een striptekenaar (die van Urbanus)
hoe je een skelet tekent.
Prijs: € 5 (8 t.e.m. 13 jaar)
Schrijf je nu in: abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50

TIP! Bezoek ook de expo ‘Z. Idesbald en de 1000
skeletten’ van het Abdijmuseum.

Vrijdag doedag in het NAVIGO-museum
Maak je eigen visserswenskaart

Kijk met je vingers!

Vr. 30 december I 14.30 tot 16 u.

Vr. 6 januari I 14.30 tot 16 u.

Verstuur je beste wensen voor 2017. En niet met een gewone wenskaart. Wel met je zelfgemaakte wenskaart.

Maak een winterse collage.
Een collage die je niet alleen ziet, maar ook voelt.

Heb je gevoelige vingers? Kom dan zeker af!
Prijs: € 2 (6 tot 12 jaar). Inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.

TIP!

Laat mama of papa op hetzelfde moment een rondleiding volgen.
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Nieuws

De Kindergemeenteraad
En de winnaar is .... Grote vreugde en blijdschap bij Briek! En ook een beetje teleurstelling bij Axelle, de andere kandidate. "Dju toch." Maar Briek krijgt geen tijd om daar lang bij stil te staan. Foto’s, interviews, handen schudden, lachen, nog
meer handen schudden. En glimlachen. Zeker niet vergeten te glimlachen. Burgemeester zijn ... het is niet gemakkelijk.
Plezand stelt de leden van de kindergemeenteraad aan jou voor. We beginnen natuurlijk met de kinderburgemeester.
Briek zit in de vrije basisschool van Oostduinkerke.
Zijn broer Warre heeft hem overtuigd om zich kandidaat te stellen. Met succes.
Plezand: Hoe voelt het om de titel van kinderburgemeester te dragen?
Een grote opluchting. Ik ben echt superblij en wil
iedereen op school bedanken om te stemmen
voor mij.
Wat was de reactie thuis?
Toen ik thuis kwam kon mijn papa niet geloven dat
ik kinderburgemeester was. Mijn mama was super
blij, zij wist al dat ik kinderburgemeester was, want
zij volgde het live mee op haar werk. Mijn broer Flor
was trots op mij. Mijn andere broer Warre hebben
we opgebeld, ook hij reageerde heel enthousiast.

En op school?
We (de directeur, Jules uit het vijfde leerjaar en ik) zijn naar elke
klas geweest om het goeie nieuws te vertellen. Ze waren allemaal enthousiast. In mijn eigen klas heb ik een applaus gekregen, zij hebben de verkiezing ook live gevolgd op de website
van Koksijde.
Wat vind jij tof aan onze gemeente?
Het strand met dat supermooie zand. Ook de speelpleinen zijn
leuk, zeker als die voor grotere kinderen bedoeld zijn. Ook het
zwembad en het openluchtzwembad vind ik top.
Wat zijn jouw wensen en plannen als nieuwe burgemeester?
Koksijde nog veiliger maken. Zeker voor kinderen. Een speelplein in Oostduinkerke-Dorp. Bij het trapveld naast het sportpark is nog plaats.

Xenia Mahieu

Leer ook de andere
leden van de kindergemeenteraad kennen:

Robbie Vandenplassche

5de leerjaar, de Ark
Hobby’s:
dansen (vooral thuis)
Lievelingsfiguurtje: Pablo,
dat is gewoon een tof figuurtje.
Grootste wens voor Koksijde:
heb ik nog niet, ik sta open voor
alle ideeën.

Elise Pieters

6de leerjaar, de Ark
Hobby’s:
turnen, tennis en scouts
Lievelingsfiguurtje: Wendy,
omdat ik ook graag vlieg.
Grootste wens voor Koksijde:
dat alle kinderen van alle scholen
blij zijn.
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de Strandloper
Hobby’s:
zwemmen, fietsen, dansen
Lievelingsfiguurtje: Wendy,
ze is leuk en grappig.
Grootste wens voor Koksijde:
nog meer speelpleinen.

Lisa Lhoir

de Strandloper
Hobby’s:
zingen en dansen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie,
soms grappig en zot.
Grootste wens voor Koksijde:
voor mij ook meer speelpleinen.

Jules Devos

5de leerjaar, vrije basisschool
Oostduinkerke
Hobby’s:
Tennis en voetbal
Lievelingsfiguurtje: Jef,
speelt veel en is verstandig.
Grootste wens voor Koksijde:
dat alle kinderen gelukkig zijn,
veel plezier maken en hun
dromen kunnen waarmaken.

Nieuws

Proficiat Briek!
Sam Vandenberghe

5 leerjaar, de Letterzee
Hobby’s:
sterren kijken en zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Jef,
want die vind ik cool.
Grootste wens voor Koksijde:
alle kinderen van Koksijde moeten
naar sterren kunnen kijken.
de

Bjarne Counye

Lotte Morel

6de leerjaar, gemeenteschool
Oostduinkerke
Hobby’s:
zwemmen, atletiek
en de jeugdbeweging
Lievelingsfiguurtje: Ebbie,
die is lekker blubberig.
Grootste wens voor Koksijde:
van Koksijde een pretpark maken.

Xander Biebuyck

6de leerjaar, de Letterzee
Hobby’s:
voetbal, atletiek en zeescouts
Lievelingsfiguurtje: Jef,
vind ik de coolste.
Grootste wens voor Koksijde:
minder afval en een veilige
gemeente.

6de leerjaar, gemeenteschool
Oostduinkerke
Hobby’s:
voetbal, tennis,
alle gevechtssporten
Lievelingsfiguurtje: Oskaar,
door zijn band met de zee.
Grootste wens voor Koksijde:
coole ontmoetingsplaatsen
in Koksijde creëren.

Marie-Julie Debaets

Jason Deceuninck

5de leerjaar,
gemeenteschool Koksijde
Hobby’s:
turnen, piano en dictie
Grootste wens voor Koksijde:
meer themagebonden
evenementen (carnaval, pasen,
halloween).

Axelle Clarysse

6de leerjaar,
gemeenteschool koksijde
Hobby’s:
dictie, piano, zwemmen,
paardrijden en basket
Lievelingsfiguurtje: Jef,
ik ben fan van alle vogels.
Grootste wens voor Koksijde:
alle scholen blij maken en een
adventure-park in Koksijde.

de Viertorre
Hobby’s:
voetbal, zingen en dansen
(doet mee aan de Voice Kids)
Lievelingsfiguurtje: Oskaar,
meer voor de oudere en het is
een mooi figuurtje.
Grootste wens voor Koksijde:
een infomoment voor veilig
internetgebruik op maat van
kinderen.

Jens Colette

de Viertorre
Hobby’s:
voetbal, skaten en fietsen
Lievelingsfiguurtje: Jef
Grootste wens voor Koksijde:
een party voor kinderen
van 10 tot 13 jaar.
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Plezante wekker

Plezante wekker

Superveel fantasie in Leefschool De Letterzee. Kleurrijke
kunstwerkjes van formaat. Het heeft onze plezante wekker
zeker gesmaakt! Dikke duim van de plezante redactie!
Adam, grote fan van Pikachu

Kleurr

ijke ha

ndboo
m
va n A
dèle

ar,
y, 11 ja
Lindsa e eft LOL
h

Illanah, 6 de leerjaar

Briljant kunstwerkje
11 ja
Tracy,

ar

Levi, 1
2 jaar

Dat vin

Kmar,
12 jaar
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den w

ij ook

Sam

Klasgroep 3 (1ste & 2de leerjaar)
In het kader van ons project rond ruzie, oorlog en vrede, maakten we deze vredesduif met onze kleurrijke zelfportretten. Want
we zijn net als de kleuren van de regenboog: allemaal anders.
En net dat maakt ons als klas zo mooi!
Juf Sarah & juf Eline

Plezante wekker
Illana

t
Plezan

h, 6 de

hondje

le erja

va n Z o

ar

ë, 11 ja

Yannic

k , 11 ja

ar

ar

PleZand is plezant
vindt Storm, 10 jaar

KP sta

a t vo o

r Kind

erkran

t PleZa

nd - Ja

son

Leve de Pokemons
en leve Bjorne

PleZand heeft er nog een fan bij: Charlotte, 11 jaar
De aa

Aisha

rm on
unstvo
u we k
t!
s
ie
n
n
u
n
ee
epperk
he eft
genm
Yasmin
de vlie

, 11 ja

rde vo

lgens

Celine

ar

tdek t,

Mir the

Denzel

Gedichtje van Lotte:
Emma Dewaele, 12 jaar
Mijn oma is heel lief,
ze is een echte hartendief.
Mijn opa is een zotte meneer, hij plaagt me elke keer.
Opa kan ook leuk vertellen en oma goed kokkerellen.
Oh wat ben ik blij met die opa en opa van mij.
Voor jullie een geschenkje en een leuke kaart,
want jullie zijn het zeker waard!
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Kiek-it!

Die pompoen is niet van joen.

Sturen
zegge
maar
n ze,
ik heb
ge en
stuur?

Dok te
r, dok te
ik voel
r,
mij nie
t zo go
ed.

Dit is geen ei, maar een ...

Ik zal S
interkla
as van
met m
gen
ijn spe
ciale h
engel.

Er sta

r in
at wate

elder.
onze k

Tegen plastiek in de zee
zeggen we nee!
Euh... werkt dat licht nog?

Zijn sc

hedel
nu de was lekker,
rest no
g.
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Kiek-it!
Ben je omcirkeld?
Laat het weten aan
plezand@koksijde.be
en WIN

een

plezante
brooddoos!

Hihihih

ihiiiiiiiii.

Ik sta in de file.

Heb je al een plezant
boterhammendoosje?
Maak dan een vriendje
of vriendinnetje happy
en geef het cadeau!
Ik heb schuintevrees.
Twee voor de prijs van één.

Denke
nz
daaro e nu echt d
at ik
ver za
l sprin
gen?

Kleuterklas
op boswandeling.
Mijn kle

ig is d
Gelukk

e gron

in

r raa
r ziet e
e broe

r uit.

d plat.
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Knus
Koksijde!

17/12 - 08/01 IJsbaan
24/12 - 08/01 Bos van Commerce
24/12 - 08/01 Expeditie Noordpool
26/12 Highland Games
29/12 Schlager on Ice
30/12 Winterwandeldag
30/12 Vertelfestival Abdijmuseum Ten Duinen
30/12 Sylvestervuren & vuurwerk
31/12 Oudejaarshappening & vuurwerk
www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke
@gem_Koksijde
Koksijde_oostduinkerke

