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Legende

In PleZand worden artikels, 
spelletjes, activiteiten… meestal 
aangeduid met icoontjes die de 
leeftijdsgroepen voorstellen.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester 
en schepenen

Coördinatie en eindredactie:
dienst Communicatie,
Onthaal en Protocol

Hoofdredactie:
Isabelle Deshayes,Thierry Boonefaes

Redactieraad:
Patricia Beddeleem, Ann-Sofie Beun, 
Ilse Chamon, Sharon Coene, 
Nathalie Deschacht, Nathalie Martens, 
Gijs Sohier, Nathalie Vantorre

Foto’s:
Sofhie Legein, Marie Godderis - 
Lokaal Bestuur Koksijde

Ontwerp plezante figuren:
Yassine Elbouazzaoui

Opmaak en druk:
Comsa, Veurne

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

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Met hulp van 
talrijke 

Koksijdse kids!

Het p lezantste Het p lezantste 
p laatjep laatje!!

Verkleedfeestje in De Letterzee Verkleedfeestje in De Letterzee 😊Juf Eline al gezien?Juf Eline al gezien?

ei-coole ideetjes voor al je feestjesei-coole ideetjes voor al je feestjes 
Op zoek naar een leuke verrassing?
Een cadeautje voor een verjaardag?
Of voor moedertjes- en vadertjesdag?

De K-shop is TOP.
Kom dus zeker eens piepen.
Waar? Dienst Toerisme, Zeelaan 303

Zondag 9 mei 

Moedertjesdag 

Zondag 13 jun
i 

Vadertjesdag
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1Plezant verhaaltje
Bloemen van papier en 
schelpen die bijten. 
Een rustig dagje op het strand 
loopt helemaal uit de hand.

4-5

Meneer Origami
daagt je uit  

Hij is de Japanse 
kampioen garnalen 
vouwen uit papier. 
Slaag jij in zijn 
uitdaging? Of doe je 
zelfs beter?

14

Zeg, ken jij de 
schelpenman?
Wij ook niet. Maar Plezand 
zocht – en vond – heel wat 
leuke weetjes over schelpen. 
Wist je dat schelpen ook 
stofzuigen?
 10-11

Speurneuzen...
Trek je wandelschoenen 
aan en zet je speurzintuigen 
op scherp. Ontdek drie 
nieuwe wandelroutes voor 
de prijs van één.
En misschien win je zelfs de 
wedstrijd. 12-13

GEMEENTE: 

Hoeveel keer kom je deze losse obstakels tegen? (zet telkens een streepje)

ingevuld door speurneus:

Noteer hier waar je het obstakel tegenkomt
 

(straat + huisnummer)
zet een kruisje bij het vaste obstakel dat je tegenkomt 

waardoor het voetpad minder dan 1m20 breed is  

illustraties © Femke Cornelis

Leve de

lente!

En verder
 ...



4

Het is een prachtige dag. De zon straalt in een 
staalblauwe hemel, een zuchtje wind streelt het 
strand en de zee kabbelt heen en weer. Het belooft 
een rustige…  
 “Oskaar! Wat doe je?! Ben je gek geworden?”, 
vraagt Wendy.
  “Wat? Ik geef je bloemen water, ze zien er slapjes 
uit”, zegt Oskaar.
 “Domkop. Die zijn van papier en je maakt ze kapot.” 
Wendy is razend. 
 “Van papier? Wie koopt er nu papieren bloemen?” 
Oskaar fronst.
 “Veel mensen. In ruil voor schelpen”, zegt Wendy.
 “Schelpen?” Oskaar trekt een vies gezicht. “Bah, wie 
wil er nu schelpen?“  
 “Mensen die graag mosselen eten”, zegt Jef. “Of 
oesters.”
 “Bah oesters! Slijm in een schelp is nog erger dan 
gewoon een schelp. Hier.” Oskaar geeft Wendy één 
van haar bloemen terug, maar het valt uit elkaar. 
“Oeps.”
 “Daaros. Wat is daddos?” Pablo wijst naar de zee 
waar meer en meer schuimkoppen opduiken.  

 “De zee trekt zich terug”, zegt Wendy.

 “Terugtrekken? Een TSUNAMI ! 
Oskaar graaft met zijn scharen in het zand. 
 “Wat doe je?”, vraagt Jef.
 “Me ingraven”, zegt Oskaar. “Wat anders?”
Aan de horizon verschijnt een muur, een muur van 
water die dichterbij rolt. Razendsnel.
 “We gaan …”
Nog voor Jef zijn zin afmaakt, worden de plezante 
vrienden overspoeld door zeewater. Oskaar proest, 
Wendy schreeuwt, Jef wringt zijn veren uit en Pablo 
schept water uit zijn blik. 
 “Waar is Ebbie?”, vraagt Wendy. “En mijn bloemen?”
Ebbie is nergens te zien. Alsof hij is opgelost in zee, 
samen met de strandbloemen. 
 “Daar!”, zegt Jef.
 “Een nieuwe golf?” Oskaar duikt in elkaar.
“Nee, het is Ebbie. Hij zwemt naar ons toe”, zegt Jef.  
Het water trekt zich terug en waar de zee wijkt, 
verschijnen schelpen in de plaats. Duizenden en 

duizenden. In alle vormen en groottes.   
“Wow, zoveel”, zegt Ebbie. “Misschien 

heeft de zee betaald voor je 
papieren bloemen?”

4

Zeg het met schelpenPlezant

verhaal
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“Ha-ha, grappig hoor”, zegt Wendy.
 “Het is een plaag”, zegt Oskaar. “Heel het strand ligt 
vol met die dingen.” Hij raapt één van de schelpen 
op, gooit die in zee en wil een volgende pakken.

 Auw! Die bijt !  Oskaar danst 
rond met een schelp aan zijn poot. Hoe hard hij ook 
schudt, de schelp laat niet los. “Help mij.
Help mij dan toch.”
Ebbie en Jef sleuren de schelp van hem af.

Domme rotschelp, vloekt Oskaar.
 “Howdy.” De schelp is niet onder de indruk.
 “Dat is een Amerikaanse zwaardschede”, zegt Jef. 
 “Dat is right - juist”, zegt de schelp. “Mijn naam is 
Jim en ik ben op vakantie.”
 “Mooie toerist ben jij”, bromt Oskaar. “Je hebt me 
gebeten. Keer maar terug naar Amerika en neem je 
vrienden mee.” 

 “Die schelpen? Dat zijn mijn 
vrienden niet. Ze zijn boring 

- saai, ze zeggen geen 
woord.”

 “Niet moeilijk”, fluistert Ebbie. “Dat zijn dode 
schelpen.”
 “Daar, dat zijn mijn friends - vrienden.” 
Een heleboel zwaardschedes steken hun kop boven 
water. Ze komen aan land terwijl ze door elkaar 
praten. “Nice.” “Terrific.” “Great.” En hoe meer ze praten, 
hoe meer hun schelpen open en dicht klappen.
 “Oei, oei”, zegt Wendy. “Ze gaan ons aanvallen.” 
Wendy stuift weg. Oskaar steekt zijn kop in het zand 
en Ebbie duikt in het water.
 “No, no. Niet aanvallen. We zijn op vakantie”, zegt 
Jim. “Waar zijn we?”.
 “In Koksijde”, zegt Jef. 
 “Kok-zijde?”, vraagt Jim. 
“Uhuh.” Jef knikt. 
“We houden niet van kokkels. Die zijn gemeen”, zegt 
Jim. 
“Hier zijn geen kokkels”, zegt Jef.
 “Mooi. Waar kunnen we iets eten?”, vraagt Jim.
 “Iets eten? Met zoveel?”
 “Yes. We houden van algen.”
 “Algos? Ik weetos. Kom.” Pablo neemt Jim mee naar 
één van de golfbrekers en de langwerpige schelpen 
storten zich in het water. 
Pablo en Jef glippen stilletjes weg, want die 
zwaardschedes zien er toch gevaarlijk uit. En Oskaar? 
Die zit nog altijd met zijn kop in het zand. “Ik haat 
schelpen. En papieren bloemen ook.” 

5

Zeg het met schelpen
Plezantverhaal
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welkom!

6

Skateplaza: nieuwe 
verlichting voor de skaters
Jiihaaa…gedaan met skaten in het donker. Let’s roll met 
de lichten aan. Die branden tijdens de wintermaanden 
vanaf zonsondergang tot en met 22 uur. Dan doven ze 
automatisch.

Strandbloemen krijgen 
bescherming 
Knutsel jij ook papieren strandbloemen om ze te 
verkopen in ruil voor schelpen? Dat is een mooie 
traditie.
Een wat? Een traditie? 
Dat is iets dat vroeger werd gedaan en 
doorgegeven aan de kinderen of kleinkinderen. 
Zoals de kerstboom zetten, verjaardagskaarsen 
uitblazen of paaseieren verven. 
Papieren bloemen maken, is dus ook een traditie, 
want dat wordt al jaren gedaan. En het blijft 
supercool. Wist je dat de papieren strandbloemen 
door Vlaanderen erkend zijn als immaterieel 
erfgoed? …euh wat?

Een andere naam voor immaterieel erfgoed is 
levend erfgoed. Dat zijn tradities die mensen 
willen doorgeven aan de toekomst. Zo heeft 
Vlaanderen beslist om de traditie van de papieren 
bloemen te beschermen en voort te zetten. Geef jij 
het ook door aan jouw kinderen? 

Bloemen te koop! 
Om een succesvolle strandbloemenhandelaar te worden, heb je kleurrijke papieren bloemen 
nodig en een mooie, aantrekkelijke winkel. Volg dit stappenplan en word een topverkoper!

Plezante

nieuwsjes

welkom!

Stap 1
Zoek een mooi en 

goed zichtbaar plaatsje 

in het mulle zand.

Stap 4
Prik je bloemen zorgvuldig 

in de toonbank en versier 

je winkel met schelpen, 

vlaggetjes of andere 

creatieve spullen.

Stap 5
Verwelkom je klanten met een bordje waarop je de naam vanje winkel of een andere aanlokkelijke boodschap schrijft.

Stap 2
Graaf een grote put, en werk deze af met een zitbankje. Zo heb je als bloemenverkoper een comfortabele plek.

Stap 3
Gebruik het uitgegraven zand om een afgeplatte 
berg te maken om je bloemen in te etaleren.
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Sla je slag in Koksijde Golf ter Hille
Wil je eens proeven van golfen? Benieuwd of je een hole-in-one kunt 
slaan? Probeer deze hippe sport eens uit tijdens een initiatie. Dan weet je 
direct of het iets voor jou is.  
Volg één van de initiaties (voor jongeren vanaf 7 jaar):
⚪  dinsdag 6 en 13 april van 10.30 tot 11.30 uur
⚪  woensdag 7 en 14 april van 14.30 tot 15.30 uur
⚪  zaterdag 10 en 17 april van 14.30 tot 15.30 uur

Reserveer nu je plaats via golfsecretariaat@koksijde.be – kostprijs 5 euro. 
Meer info vind je op www.koksijdegolfterhille.be of bel: 058 53 27 10.

Nog meer fun?
De sportdienst geeft je speltips
Ballon tennis: Hou de ballon in de lucht met je vliegenmepper. 

Dit kan ook met een ander voorwerp zoals een plastieken 
spatel. 

Ringwerpen: Maar dan met een grote keukenrol 
en ringen van papieren bordjes. De leuke 
knutselactiviteit krijg je er zomaar bij.

Je vindt nog meer tips op
www.tij-dingen.be/speltips of via de QR-code >

Opvang,Kampen & sport

Waar is dat kampje?
Zin in een avonturenkamp? Of een kunstkamp? Toch liever een 
sportkamp of een golfstage? 
Of gewoon dolle pret in de Speelveugel, de Speelplekke of met 
Summerfun? Het kan allemaal. Check onze splinterNIEUWE 
webpagina: koksijde.be/opvang-en-kampen

En beslis nu al wat jij doet in de paasvakantie.
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De Adidaspolitie
in actie

De pompoensoep is 
bijna klaar

Een eigen koffer 
is toffer

Hello...ik ben kok Kitty

Ik wacht nog op mijn zadel

Een chocostuutje met twee ogen, een neus en een grote mond...lekker gezond

Hey, die zwaait naar mij

Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek it!

Ik leer beer 
bouwen

Klaar voor het 
feestje - nu nog 
een babysit 
vinden

Een wc-bril of een hoedje? 
We twijfelen nog
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fotootje trekken met 
poppetje trek

Gli
mla

ch
jes

 om
 op

 te
 et

en

Knutselen geeft
mij vleugels

Nieuwe promo van het LEGO-duo Tijd voor
een dutje

Kiek it!
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De wist-je-datje
s van 

schelpen e
n zeediere

n

wist je dat…

er drie nieuwe diersoorten ontdekt 
zijn op ons strand? 
Het gaat om drie soorten die vroeger niet in ons land voorkwamen. 
De aard van de beestjes en hun levenswijze doen vermoeden dat ze 
uit een halloweenfilm wegliepen. 

1. Heremietzakje
 Deze nieuwkomer tref je soms op de kleine heremietkreeft 

aan. De larve vestigt zich op zijn gastheer en groeit er als 
een wortelende parasiet* doorheen om voedingsstoffen te 
onttrekken. Uitwendig van de gastheer ontwikkelt zich een 
bruine zak met eieren die in het water worden losgelaten. 

2. Isopode
 Het gaat om een visparasiet die leeft in de mondholte van 

een vis. Eind november bezorgde een kruier enkele kleine 
pietermannen uit zijn net, in de mond van één daarvan zaten 
twee van deze isopodes. Door de klimaatopwarming komt de 
kleine pieterman bij ons vaker voor en nu is deze parasiet, 
die normaal zuidelijker leeft, voor het eerst in de Noordzee 
aangetroffen. 

3. Gladde snavelneut
 In de herfst van vorig jaar werden drie exemplaren van deze 

schelpensoort gevonden aan de Westkust. Storm Odette zette 
de gladde snavelneuten halfweg het strand af. Hun lengte: 
van 4,5 tot 4,8 centimeter. 

*Parasiet: dier of plantje dat leeft op en zich voedt ten koste van 
een ander organisme.

Heremietzakje

Gladde snavelneut

Pieterman met isopode in bek
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Schelpen zijn afkomstig van weekdieren die zich voor de kust ingraven in het losse zand of zich vasthechten aan een harde ondergrond. Veel schelpdieren wonen in een tweekleppig schelpenhuisje en hebben twee slangetjes. Eén slangetje dient om voedsel uit zeewater te stofzuigen.Met het andere stuwen ze het gefilterde water terug in zee

Kok
ke

l

Amerikaanse 

zwaardschede

H
alfgeknotte 

strandschelp

Nonnetje

Mossel
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TIP

1

4

3

5

2

Wist je dat...

de vijf toppers onder de schelpen
Welke soorten worden bij ons het meest gevonden? Uit cijfers van 
de vorige schelpenteldagen konden we deze top vijf samenstellen:

De kokkel 
De kokkel of hartschelp leeft 
ondiep ingegraven in zandige 
bodems van onze kust.

Het nonnetje  
Deze schelp herken je 
aan de kenmerkende 
bolle en spitse kant 
en de mooie kleuren.

De mossel    
Voor mosselen moet je op de 
strandhoofden en havenmuren 
zijn. Daar hechten ze zich 
met hun baarddraden vast.

De halfgeknotte 
strandschelp   
Deze strandschelp leeft in 
de zandbodem en vormt 
een belangrijke bron van 
voedsel voor zeevogels en 
platvissen zoals schol.

De Amerikaanse 
zwaardschede    
Pas sinds de jaren 1980 
leeft deze schelp in de 
Noordzee. Sindsdien is het 
een van de meest talrijke 
diepgravende schelpdieren.

Kijk op www.tij-dingen.be/
schelpen-wie-is-wie
en ontdek welke 

schelpen er allemaal 
zijn. Of scan de QR-code. De naam Koksijde komt vanaf 1150 in geschreven 

documenten voor als Coxhyde. Voor deze naam zijn 

er een aantal verklaringen. Cox zou verwijzen naar de 

kokkel en Yde staat voor ankerplaats of kreek. Volgens 

anderen gaat het om een belangrijke inwoner met de 

naam Cok.

Fo
to
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: 
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wist je dat…
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Hippe

tips

Ging jij vorig jaar op berenjacht? Viel het jou ook op dat het 
voetpad er niet altijd goed bij ligt? Soms heb je te weinig plaats 
om met twee te wandelen of de tegels liggen scheef waardoor je 
struikelt. Gevaarlijk dus… Vereniging Samana wil daar iets aan 
doen. En jij kunt helpen! 

Word een echte speurneus en bezorg 
iedereen een fijne wandeling

Zet je speurdersbril op, neem een lintmeter en ga op stap. 
Controleer tijdens je wandeling of het voetpad overal 1,20 
meter breed is, zonder een obstakel zoals een losse tegel, een 
vuilnisbak of een verkeersbord. Kom je een obstakel tegen 
waardoor je geen 1,20 meter meer vrij hebt? Noteer dit dan op 
je speurneusformulier. (zie p. 13 hiernaast) 

Stop je ingevuld speurneusformulier in een CM-brievenbus. 
Zij bundelen alle opmerkingen en geven die door aan onze 
burgemeester. Veel speurplezier.

Ga met je bubbel op wandel. Met de nieuwe 3-in-1 zoektocht. 
Ben je sportief? Kies dan de wandeling van 8 km en herken 22 
foto’s in het straatbeeld. 
Korter kan ook: 5km en 16 foto’s. En er is ook een gezinsroute 
van 3,4 km met 10 foto’s.
Drie zoektochten voor de prijs van 1 (4 euro)😊
Haal je zoektochtmap bij de toerismekantoren van Koksijde.
Dat kan tot 15 september. Elke deelnemer die het antwoordblad 
indient, wint een prijs.

Meer info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 
Koksijde - 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

12

word jij een superspeurneus?

3-in-1 zoeKtocht
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GEMEENTE: 

Hoeveel keer kom je deze losse obstakels tegen? (zet telkens een streepje)

ingevuld door speurneus:

Noteer hier waar je het obstakel tegenkomt
 

(straat + huisnummer)
zet een kruisje bij het vaste obstakel dat je tegenkomt 
waardoor het voetpad minder dan 1m20 breed is  

illustraties © Femke Cornelis



Maak je eigen garnaal. Of voor de 
strevers, een garnalencocktail. 
Vouw een garnaal uit een blad papier. 
Hoe? Dat leer je op
www.tij-dingen.be/origamigarnaal
of scan de QR-code in.

Is jouw vangst groot? Maak dan een 
garnalencocktail en gebruik verschillende 
kleuren. 

Deel jouw garnaal via @navigomuseum 
op Instagram of Facebook

Ga een nieuwe uitdaging aan in het Abdijmuseum. Je krijgt verschillende 
opdrachten om foto’s te nemen in het museum en buiten tussen de 

muren van de abdijruïne… met een smartphone! 
Zeg je van jezelf, “ik kan dat wel, coole foto’s nemen 
met een gsm?” Of nog beter: “ik ben daar de beste 
in?” Dan willen wij bewijsmateriaal.

Je hebt natuurlijk wel een mobiele telefoon nodig die 
foto’s neemt. Heb je dit zelf niet? Misschien die van 
mama of papa, broer of zus gebruiken? Als je eens lief 
in hun ogen kijkt tenminste. 😊 

Hoe gaat het in z’n werk?

Beleef de challenge met het hele gezin, in het 
Abdijmuseum Ten Duinen, tijdens de openingsuren 
van het museum. Nog tot eind dit jaar. Reserveer eerst 
online je museumticket via www.tenduinen.be.
Eens je in het museum bent, vraag je naar de 
opdrachten die je kan doen tussen de eeuwenoude 
vondsten van de abdij. De leukste foto’s zet het museum 
ook in de kijker op haar sociale media: post ze dan 
wel zelf eerst op Facebook/Instagram met de hashtag 
#TenDuinenChallenge. 

We zijn benieuwd naar jouw kiekjes. Veel succes!

Hippetips

musea

origami-challenge met

navigo-museum

hoe goed Kan
jij foto’s nemen met 

een smartphone?

14



15

 Tuinieren dat is insecten plezieren
De lente is in het land. Dringend tijd om je tuin of balkon aan te 
pakken. Wil je papa, mama, oma of opa helpen? Kies een leuk 
boek uit in de bib en doe inspiratie op. In de bibliotheek staat een 
hoek met allerlei boeken over tuinieren en kriebelbeestjes.

Buitenspeeldag
Dan trekken we allemaal naar 
buiten. Ben je op zoek naar gekke 
en leuke spelletjes voor buiten? 
Kom tijdens de paasvakantie 
langs in de bibliotheek, ze 
verzamelen heel wat inspiratie 
zodat jij de leukste namiddag van 
het jaar goed kan voorbereiden.

Bunkerdag
> 23 mei
In Koksijde en omstreken vind je 
heel wat coole bunkers. Wil je er 
ook alles over weten? In de bib 
staan een heel pak boeken over 
bunkers. Kom langs en ontdek 
hun geheimen.

BIB
weetjes

Buitenspeeldag

woensdag

21 april 2021

15

Boekstart-dag
> 16 mei
Op boekstart-dag zet de bibliotheek haar 
collectie voor de allerkleinsten in de kijker. 
Misschien heb je een kleine broer of zus aan 
wie je een verhaaltje kan voorlezen? Wie in 
de bib langskomt op boekstart-dag, krijgt een 
kleine attentie. Ontdek het programma op de 
website www.koksijde.bibliotheek.be

Info: 058 53 29 53
jeugdbibliotheek@koksijde.be

Week van de groeilamp 16-23 mei 
Tromgeroffel... een nieuw jasje voor de Week van de Opvoeding. Tijdens 
de week van de groeilamp organiseren veel organisaties en diensten leuke 
activiteiten voor groot en klein. 
Hou zeker de website van de bibliotheek in de gaten koksijde.bibliotheek.be 
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Hippe

tips

16

 Op dinsdag 13 april en zaterdag 24 april 
 telkens van 14 tot 16.30 uur. 
 Deelname 8 euro
 Schrijf je in voor 7 april en voor 20 april 
duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48 17

In het Duinenhuis vinden heel wat wandelingen plaats. 
Spoorneuzen, verassende paaswandelingen, avontuurlijke 
strandwandelingen…

Je vindt ze allemaal op www.koksijde.be/duinenhuis.

Van ons krijg je al deze tip:

Op stap tussen de ezels en pony’s
Samen met de natuurgids ga je op zoek naar de grazers in het 
natuurgebied en ervaar je hoe ze hier leven.
Hoe ga je met deze dieren om? Wanneer ontmoet je ze in de natuur? 
 Dinsdag 6 april om 14 uur
 start aan het Bezoekerscentrum De Doornpanne 

 Info en inschrijven (gratis):
   www.koksijde.be/duinenhuis

worKshop: maaK je

eigen ecozeepjes 

wandel mee langs de zee 

EXTRA T I PEXTRA T I P ::zin in een avonturenkamp 
zin in een avonturenkamp tijdens de paasvakantie, check

tijdens de paasvakantie, checkkoksijde.be/opvang-en-kampen
koksijde.be/opvang-en-kampen
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Dat Koksijde mooi is… dat weten we wel.
We krijgen zelfs vaak TV-ploegen op bezoek. Ze filmen 
vooral op het strand en in de duinen.

Zoals de Belgische serie ‘Beau Séjour’. Het werd een 
tijdje geleden op Eén uitgezonden. Met Jasper als jonge 
acteur. Zijn echte naam is Lennard. 
De Vrije Basisschool De Ark weet er alles over, want ze 
kwamen tot in de klas om filmopnames te maken. Hoe 
cool is dat?

Misschien kwam je ook deze 
kameel tegen het lijf? 
Het exotisch dier vergezelde 
een groep muzikanten die de 
hele kustlijn afliep. De tocht 
werd ook op beeld en klank 
vastgelegd.

tv aan zee

Kiek it!

Ben je omcirkeld? Laat het weten aan plezand@koksijde.be  
en WIN een 
plezante brooddoos!Plezante portretten van de Speelplekke

Lezen is… lekker doorzakken!

Spannend…boeken zoeken!

Kom Jef ...we gaan 
een toertje vliegen

Ra ra ra... de plezante 
prijs gaat naar...Jana

Film
weetjes

17Klasopnames in De Ark

Juul mocht even 
dubbelganger spelen van Jasper
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Waar komen al die mooie tekeningen 

vandaan? 

De leerlingen van leefschool De Letterzee 

kregen bezoek van de plezante wekker.

Ze delen met jou hun mooiste creaties.

En wil je weten wat ze allemaal in een 

week beleven? 

Dan moet je blijven lezen…😊

Een week in de Letterzee
In leefschool de Letterzee gebeurt er elke week wel iets 
interessants.
Deze week interviewden we een leerkracht.

Juf Anouk
Juf Anouk was hier maar voor een weekje om in te vallen, 
maar wie is Juf Anouk eigenlijk? Dat komen jullie nu te 
weten. Ze wou al van haar 14de iets met kleuters doen. 
Hier voelde ze zich al meteen welkom. Ze werkt in meerdere 
scholen en heeft geen favoriete school. Haar job vindt ze 
heel leuk.
Donderdag wanneer het gesneeuwd had, hebben ze zelfs een 
sneeuwpop gemaakt en een sneeuwballengevecht gehouden. 

Maandag
Maandag zwom klasgroep 5 voor punten. De meeste 
behaalden goede punten. 

Dinsdag
Dinsdag zijn het 1ste en 2de gestart met het project ruimte. 

Woensdag
Woensdag heeft het 5de in de turnles koprol geoefend.

Donderdag
Donderdag heeft het gesneeuwd en sommige kinderen van 
het 6de leerjaar zijn in de les naar buiten gegaan en in de 
sneeuw gaan lopen. 

Vrijdag
Vrijdag is er een echte basketmatch gespeeld door het 1ste 
leerjaar

Vrijewerktijd
Het 5de leerjaar maakt kennis met de vrije werktijd.
Ze krijgen elke week een schema met wat ze moeten leren. 
De juf geeft daar uitleg over en dan kiezen ze zelf wat ze 
maken. De juf werkt ook met bepaalde kinderen samen die 
wat meer uitleg nodig hebben. 

Plezante

weKKer

Celine 9 jaar

Een tekening van Chloe en haar zus

De toekomstmobil van VictorDe ondergaande zon in Koksijde van Nathan

Een dikke kus van Celine 4B
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Nora is 4 jaar en een 
echte kunstenaar

Nathan is zot van sportwagens

Simon gaat naar zee met pepe

Leve de lente van Kaely

Priscilla

Shelsey

Roosje houdt van 
bloemetjes

Ra...ra...ra...
wie ben ik

Plezante
weKKer

Hartendiefje Julie

Kaat

Jules 8 jaar

Xen en zijn
troetelbeer
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