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De zesde editie van onze schrijfwedstrijd met als thema ‘Erfgoeddag maakt school’, was tot ons 
groot genoegen even succesvol als de vorig edities. Uit vier scholen van Groot-Zonnebeke 
ontvingen we van 96 leerlingen uit het zesde leerjaar 79 werkjes. Ook dit jaar maakten de 
corona maatregelen het ons onmogelijk om het project persoonlijk in de scholen te gaan 
voorstellen, zodat we opnieuw onze toevlucht namen tot een video-opname. Dat verliep al bij al 
vrij vlot, te danken aan de leerkrachten die door de ondertussen opgedane ervaring weten wat 
we van hun leerlingen verwachten. Gelukkig zal dit jaar de proclamatie met receptie wel kunnen 
doorgaan, zodat de jonge auteurs de publieke waardering zullen krijgen die hen toekomt. 

Traditiegetrouw spoorden we de leerlingen aan om met het thema zo breed en zo creatief als 
mogelijk om te gaan. Het reglement legde verder een verhaal van één of twee bladzijden op dat 
zich in het verleden en in Groot-Zonnebeke afspeelde. Ook werd hen opgedragen minstens één 
foto in de tekst op te nemen en daar zeker ook de bron van te vermelden. 

We voorzien een prijzenpot van veertien boekenbonnen. Twaalf bonnen van 20 euro, een 
boekenbon van 40 euro voor het beste werkje en een van 30 euro voor de nummer twee, waarbij 
we er voor zorgen dat iedere deelnemende klas minstens drie bonnen krijgt. Dit systeem laat 
geen enkele klas in de kou staan, maar heeft wel een vervelend gevolg, namelijk dat leerlingen 
met een goede score toch buiten de prijzen kunnen vallen. Om dat te temperen binnen de 
mogelijkheden van ons budget, verdeelden we dit jaar bijkomend en voor het eerst veertien 
waardebonnen voor een jaar gratis lidmaatschap van De Zonnebeekse Heemvrienden. 
Leerlingen met een goede score maar die toch buiten de boekenbonnen vielen kunnen die 
bonnen zelf gebruiken of als geschenk aanbieden aan iemand die ze een plezier willen doen. De 
beste inzendingen publiceren we traditiegetrouw nog dit jaar in ons tijdschrift ‘Het Zonneheem’. 

In dit boekje vindt u eerst de elf beste werkjes gerangschikt volgens het behaald resultaat en 
daarna alle andere tekstjes in willekeurige volgorde, onbewerkt zoals we ze ontvingen. Op die 
manier is er een goede balans tussen onze waardering voor alle leerlingen die hun best deden 
om deze moeilijke opdracht tot een goed einde te brengen, en zij die een extra inspanning 
leverden en hun talenten ten volle benutten. Net als verleden jaar kregen we financiële steun 
van het softwarebedrijf Intradev BVBA uit Moorslede, waarvoor onze oprecht dank. Tot slot ook 
veel dank aan de leerkrachten, de directies van de deelnemende scholen en aan onze juryleden. 
Het is enkel dankzij hun medewerking dat een project als dit mogelijk is.  

 
Veel leesgenot! 
Voor De Zonnebeekse Heemvrienden V.Z.W., 
Charles Bayart, voorzitter 
Eddy Lesage, jeugdwerking 
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De volgende 11 werkjes zijn de best geklasseerde op 79 inzendingen 

 

 

1. De eerste jongen      1ste prijs 

Alice Erard 

2. De blauwe kikker      2de prijs 
Lena De Bels 

3. Alle werkende handjes zijn welkom!!   3de plaats 
Aurélie Barbez 

4. Een bewogen klasuitstap    4de plaats 
Leonore Vanhoutte 

5. Te laat op school      5de plaats 
Rhune Demey 

6. Verboden liefde     gedeelde 6de plaats 

Anaïs Coopman en Fiona Chevallier 

7. Niet op de klasfoto    gedeelde 6de plaats 
Jana Vanklooster 

8. Het strafkamp     gedeelde 6de plaats 
Louise Demeyere 

9. De Strenge zuster     gedeelde 9de plaats 
Oona Lernout      

10.  Sint op bezoek      gedeelde 9de plaats 
Clément Lesaffre  

11.  Straf       gedeelde 9de plaats 
 Renée Claus         

 

 

Alle inzendingen die na deze elf in het bundeltje steken zijn op willekeurige volgorde 
gerangschikt.  



 

Bron: fotoalbum Koen Dedecker  
Extra info: Koen Dedecker was echt de enige jongen op de vrije gesubsidieerde lagere 
meisjesschool in Beselare in het schooljaar 1984-1985. Juf Annie was zijn leerkracht. Zuster 
Pascale is ook niet verzonnen. De overige personages en verhaallijnen zijn fictie. 

 

Alice Erard 
 
 

 

 

De eerste jongen 
 

1 september 1984 te Beselare 
 
Dag iedereen, ik ben Koen en mag vandaag voor het eerst naar mijn nieuwe school. Ja, je leest het 
goed. Ik ga naar het tweede leerjaar en verander van school!  
Mijn handjes voelen een beetje klam en ik heb een raar gevoel in mijn buik. Gaan ze niet te veel 
naar mij kijken? Gaan ze veel vragen stellen omdat ik er terug ben? Zullen ze met me spelen? En 
welke spelletjes spelen ze ondertussen? Ik weet het niet, maar daar kom ik zometeen achter! 
 
Ziezo, daar gaan we dan. Mijn zussen en kleinere broers, allemaal mee met mama de auto in. 
Iedereen weer naar dezelfde school… 
Daaaag mama, tot vanavond. Smak. Een zoen op je wang, ik hoop op een leuke dag! 
 
Ik loop door de grote ijzeren poort. Wat een mooie! Op de speelplaats zie ik een klein kapelletje. 
Het is een stenen kapelletje. De bel! Joepie! Ik sta in de rij naast een meisje, Tinne heet ze. Ze 
heeft mooi bruin haar in twee vlechtjes. En haar helderblauwe ogen glinsteren in de late 
zomerzon. Daar komt de juf aan. Juf Annie. Haar kleedje wappert in de wind. En haar glanzende 
zwarte haren  zitten opgestoken met een mooie speld.  
 
In de klas doen we eerst een gebed, het onzevader, daarna stel ik me voor. Alle kindjes staren me 
aan. Ze lachen wanneer ik zeg dat ik van voetballen hou. Want hier doen ze dat helemaal niet. Ik 
voel me al direct op mijn gemak. Het is normaal dat ze dat niet doen. Ik ga zitten naast Delphine. 
Ze is heel slim en draagt een blauw jurkje. De eerste les is wiskunde. We beginnen meteen aan de 
maaltafels, die van één en twee. Samen zeggen we ze op “ één maal één is één, twee maal één is 
twee,.......” Ik roep uit volle borst mee. 
 
Eindelijk! Speeltijd! We lopen allemaal in een rijtje de klas uit. Ze springtouwen allemaal. Geen 
voetbal, jammer. Opeens trekt Evy aan Griet haar haren. “Auuuu!!!”, roept Griet luid. Het is plots 
muisstil op de speelplaats en iedereen staart Evy aan. Evy moet mee met Zuster Pascale. Ze is wel 
heel stout geweest. Nu moet ze samen met zuster Pascale gaan biechten.  
 
Na de speeltijd moeten we zingen en breien. Alle meisjes zijn blij, maar ik doe dat helemaal niet 
graag. Ik kan er eigenlijk helemaal niets van! Ik brei een sjaal met gaten en sokken zonder einde! 
En van het zingen bak ik ook niet veel. Ik zing veel te laag volgens de juf.  Maar daar is de bel 
alweer, het is tijd om te eten. De refter is ingericht met lange tafels waar we allemaal dicht bij 
elkaar zitten. Amai, wat kunnen die meisjes kwebbelen. Maar daar is de zuster al met haar grote 
bel. Dat is nog meer lawaai! Ik hou mijn handen over mijn oren.  
 



 

Bron: fotoalbum Koen Dedecker  
Extra info: Koen Dedecker was echt de enige jongen op de vrije gesubsidieerde lagere 
meisjesschool in Beselare in het schooljaar 1984-1985. Juf Annie was zijn leerkracht. Zuster 
Pascale is ook niet verzonnen. De overige personages en verhaallijnen zijn fictie. 

We eten erwtjes en worteltjes, aardappelen en rundsvlees. Mmmm, dat is lekker! En hier vliegen 
de erwtjes niet zo in het rond als op mijn school vorig jaar. Het meisje naast mij vindt het niet zo 
lekker, ik zie dat ze de erwtjes onder haar bord verstopt. Ze moet zorgen dat de zuster dat niet ziet 
of ze vliegt ook mee naar de biecht. 
 
Na het eten leer ik Delphine en Tinne knikkeren. “Morgen maken we er een wedstrijdje van”, zegt 
Delphine. Ik ben er zeker van dat ik zal winnen! Evy is al terug op school en zuster Pascale is weer 
blij.  
 
Terug in de klas moeten we hoofdletters leren schrijven. Het is heel belangrijk dat je goed kan 
schrijven, zegt juf Annie. Ik doe mijn best zodat mama trots op me kan zijn. Maar toch begin ik me 
een beetje te vervelen en ik stuur een briefje naar Delphine. “Doen jullie elke dag hetzelfde?”, 
schreef ik. Delphine antwoordt snel en schrijft: “Nee, we leren ook nog over God en over de 
wereld maar dat komt later.” Opeens roept juf Annie mijn naam: “Koen!” Ik schrik me een bult.  Ik 
moet de hoofdletter i aan het krijtbord gaan schrijven. Oef! Ze heeft niets gemerkt van onze 
briefjes, ook niet dat mijn hand wat trilde. 
Nu is het Godsdienst. We leren over het scheppingsverhaal met  Adam en Eva. Ik vind het een 
mooi verhaal. Morgen leren we er verder over. En dan maken we ook een knutselwerkje. 
De bel! Joepie! We ruimen alles op en haasten ons naar buiten. Daar staat mama ons al op te 
wachten aan de schoolpoort. Wat was het een mooie dag! In de auto vertel ik honderduit aan mijn 
mama. Over Evy, over knikkeren en over de lessen. Maar over de briefjes dat houd ik nog even 
geheim denk ik ;-).  
 

 
 
Eigenlijk ben ik wel blij dat ik terug op de meisjesschool zit. Ik ben er wel de enige jongen in gans 
het lager, maar daar zal nog wel verandering in komen. Misschien niet dit jaar, maar zeker de 
volgende jaren.  
En ondertussen blijf ik juffrouw vragen naar een bal om de meisjes te leren voetballen! Maar 
vanavond ga ik toch aan mijn grote zus vragen om eens samen te springtouwen, dan kan ik 
morgen misschien meespringen met de meisjes. 
 
Liefs, Koen. 



 

  

 

Lena De Bels 

               
De blauwe kikker 

 
Robert was op zolder. Dat was het enige plekje op de boerderij in Zonnebeke waar hij niet 
gestoord werd. Zijn broers konden hem nooit met rust laten. Maar hij was niet de enige op zolder. 
Aan de zolderbalk hing een kleine, zwarte vleermuis ondersteboven. Robert kwam dichterbij en 
kreeg een lumineus idee… 
 

Het was tijd om te vertrekken naar school. Moeder wachtte al buiten op hen. 
Ze bracht Robert en zijn twee broers altijd op de brommer naar school. Zijn 
broers zaten nog in de kleuterklas. Zij gingen dus naar de meisjesschool. Toen 
iedereen eindelijk buiten was, konden ze vertrekken. Met vier gingen ze op de 
brommer. Eén van zijn kleine broers zat op het stuur, de andere op moeders 
schoot. Robert zat achteraan. BOEM! De voorkant van de brommer schoot in 
brand!  Er verscheen veel rook! Allemaal stapten ze snel af. ‘Tja…’, zei moeder. 
‘Dan gaan jullie maar te voet naar school…’ Zo vertrok Robert dus. Hij stapte 

vlug naar school, want hij wilde absoluut niet te laat zijn. Niet dat de meester erg streng was. Als 
meester Frans geen zin had om les te geven, zei hij altijd: ‘Ga maar buiten spelen!’ Dan speelden 
ze ‘’tussen twee vuren’’.  

Hij kwam aan op de jongensschool. ‘Zo!’, zei een zuster die vooraan in de klas stond. ‘Meester 
Frans zal er de komende twee dagen niet zijn!’, zei ze luid en streng. ‘De luierik…’, voegde ze er 
nog stilletjes aan toe. ‘Goed dan, ik ben zuster Renata!’ Robert had zijn boekentas naast zijn bank 
gezet. Hij deelde de bank met Marcel, de buurjongen. Zij hadden ook een boerderij. Robert 
noemde Marcel altijd: Sille. Robert deed zijn tas open. Er vloog een vleermuis uit. 
‘Aaaaaaaaaaaaaah!’, tierde zuster Renata. ‘Iedereen naar buiten!’, piepte ze. ‘Goed gedaan, 
Bert’n’, fluisterde Marcel buiten. ‘Ja hè?! Nu hebben we extra pauze’, zei Robert terug. Zuster 
Renata wist niet wie de vleermuis liet vliegen, maar ze had wel gedreigd dat als het ooit uit zou 
komen dat ze die persoon aan de muur zou spijkeren! De school vloog die dag voorbij. Marcel en 
Robert liepen samen naar huis. ‘Wandelen we morgenochtend samen naar school?’, riep Robert 
Marcel nog na. ‘Is goed!’ riep hij terug.  

De dag erna liepen Robert en Marcel naar school. Dichtbij de school was een poel. Omdat ze veel 
te vroeg waren, en ook de pest hadden aan zuster Renata, stopten ze daar nog even. 
 ‘Zullen we pekkel’n?’ vroeg Robert. ‘Ja!’ zei Marcel enthousiast. Ze speelden het spelletje en plots 
zat er iets groen naast Marcel. ‘Aaaaaaaaaaaaaah!’ riep hij. ‘Die kikker ziet er glibberig uit’, zei 
Robert kalm. ‘Kom! We nemen hem mee!’, besloot hij vastberaden. ‘Waarvoor?!’, piepte Marcel. 
Het kwam er moeizaam uit. Hij keek nog steeds naar de kikker. ‘Ik heb een idee!’, zei Robert. ‘Heb 
je weer een plan, Bert’n?’, vroeg Marcel met een grijns op zijn gezicht. ‘Ja! Ik stop de kikker in mijn 
kannasière!’, zei Robert die de kikker aandachtig bekeek. Even keek Marcel Robert raar aan, maar 
dan haalde hij zijn schouders op. Marcel en Robert wandelden verder naar school. Alle andere 
leerlingen slenterden de school binnen, terwijl Robert en Marcel vastberaden door de schoolpoort 
wandelden.  
‘Bert’n en Sille zijn weer wat van plan! Je ziet het!’, fluisterde Patrick in het oor van zijn vriend 
Hector. Zij zaten op de bank naast Marcel en Robert. ‘Inderdaad! Weet jij wat Patt'n?’, fluisterde 
Hector terug. ‘Geen idee, Torre.’ Patrick en Hector wandelden naar Marcel en Robert. ‘Dag Sille! 



 

  

Dag Bert’n! Wat ben je van plan, Bert’n’?’ vroeg Patrick stilletjes. ‘Dat zal je wel zien! Je lacht je 
dood! Heus!’, beloofde Robert met een grote grijns op zijn gezicht. Marcel gniffelde.  

Zuster Renata kwam op de speelplaats met een bel in haar hand. Ze rinkelde luid. 
‘Klingelingeling!!!’, klonk het. Iedereen ging naar binnen. Ze hadden die ochtend al veel gewerkt 
en het was speeltijd. Marcel, Robert, Patrick en Hector speelden met hun marbels en algauw stond 
zuster Renata weer met haar bel op de speelplaats. ‘Maar de speeltijd is nog niet gedaan!’, 
jammerde Patrick. Juf Renata keek hem streng aan en zei: ‘Jullie moeten maar wat harder werken! 
Vandaag doen we dubbel zoveel als gisteren!’ Patrick en Hector zuchtten diep. 

Na veel en hard werken was de school bijna gedaan. Zuster Renata zei: ’Ik ben even weg! Als ik 
terug kom en ik zie iemand die praat of niet op zijn plaats zit, dan zul je wat meemaken! Zowaar ik 
Renata Wauters heet! Dat beloof ik jullie!’ Het klonk luid en streng. Haar stem donderde door de 
klas. Ze kneep haar ogen tot spleetjes en keek de leerlingen allemaal één voor één aan. Hector 
stak zijn hand op. ‘Jij daar! Wat is er?!’, vroeg juf Renata luid. ‘Waar gaat u naartoe, mevrouw 
Renata?’, vroeg Hector. Zuster Renata stapte naar Hector toe en bij iedere stap zakte Hector meer 
weg onder zijn bank. Patrick keek haar angstig aan. De strenge zuster plaatste zich voor Hector en 
zei: ‘Dat gaat jou niets aan!’ Daarna liep ze met grote passen de deur uit. Hector veegde met zijn 
mouw wat zweet op zijn voorhoofd weg. 

Dit is het moment, spookte het door het hoofd van Robert. Hij boog zich voorover naar zijn 
boekentas en haalde de kikker eruit die hij bij de poel vond. Daarna stapte hij naar het bureau van 
zuster Renata. Zijn stappen klonken luid in de muisstille klas. Veel andere leerlingen keken hem 
met grote ogen aan. Op de bank van zuster Renata stond een grote pot inkt waarmee ze de 
kleinere potjes inkt op de banken van de leerlingen aanvulde. Robert keek de pot aan. Hij wreef 
met zijn ene hand over het koude houten bureau, in zijn andere hand had hij de kikker vast. 
Langzaam draaide hij de grote pot open, zijn hand trilde een beetje. Zijn hand was wat blauw maar 
hij veegde het vlug af aan zijn broek. Je kon een speld horen vallen in de klas. De pot was open en 
Robert bracht de hand met de kikker dichter bij de pot met inkt. Daarna stopte hij de kikker in de 
pot en draaide de pot maar half dicht. Op de gang hoorde je de voetstappen van juf Renata 
naderen. ‘Bert’n! Vlug!’, fluister-schreeuwde Marcel die nog op zijn bank zat. Robert rende op de 
toppen van zijn tenen terug naar zijn bank. Net op tijd, want zuster Renata kwam binnen.  Ze 
smeet de deur open.  Robert slaakte een zucht van opluchting, want hij had geen seconde later 
terug moeten keren! Zuster Renata ging met snelle passen terug naar haar bureau. Eenmaal ze 
daar was aangekomen, ging ze naast haar bank staan met haar benen op schouderbreedte. De klas 
was nog steeds ongelooflijk stil. ‘Hm…’, zei juf Renata stilletjes met een goedkeurend knikje. ‘Nu 
wordt het lachen!’, fluisterde Robert naar Marcel. Marcel giechelde stil. Juf Renata keek op. Haar 
strenge donkere ogen keken kwaad in de richting van Marcel. Hij keek weg van zuster Renata. Als 
hij haar zou aankijken, zou Marcel alleen maar bang worden. Dat besefte hij zelf heel goed. ‘Neem 
jullie boek Schoonschrift!’, zei juf Renata. Ze nam een krijtje en schreef groot ‘’Schoonschrift’’ op 
het bord. Dan draaide ze de pot inkt open. De kikker, blauw van de inkt, sprong uit de inktpot, 
recht op het gewaad van zuster Renata. Er zaten blauwe vlekken op haar kledij en spetters op haar 
gezicht. Ze gilde het uit! ‘Wie deed dat?! Maakt niet uit! De hele klas… gestraft!!’, tierde ze. Maar 
toen verscheen zuster Emerence op de speelplaats. Ze rinkelde met haar bel. De leerlingen 
verlieten snel de klas en zuster Renata bleef maar gillen. ‘Kom terug! Iedereen! Kom terug!’, 
hoorden ze haar schreeuwen. Buiten vroeg Marcel: ‘Ze gaat ons morgen toch straffen?’  

‘Nee hoor! Morgen is meester Frans toch alweer terug!’, antwoordde Robert zelfvoldaan. 

Zo kan een kikker dus een klas op stelten zetten! 

foto: familiealbum 



 

Aurélie Barbez 
 
 
 
 
 

 

Alle werkende handjes zijn welkom!! 
 

“Nog twee uur en tien minuten” , denk ik terwijl ik lig te piekeren in mijn bed, ik ril van de kou. 

Ondertussen blaas ik de warme lucht uit mijn mond en zie ik mijn peter voor mij terwijl hij aan het 

roken is. Hij kan zo genieten van zijn pijp.  En daar hoor ik dan de haan, ja het is zover  ik trek  mijn 

broek en hemd aan en ren naar de kippenstal.  

Als ik bij de kippenstal aankom pak ik een emmer en ga ik naar binnen.   

 

“ Ik mag waarschijnlijk weer kippenkak aan 

mijn botten verwachten” , zeg ik tegen 

mezelf.  

“ Goeiemorgen!” , hoor ik ma uit de deur 

roepen. “ Goeiemorgen “, zeg ik slaperig 

terug.  “ Raap je al de eieren uit, Bernice en 

Marie- Christine zijn ook bezig?” , vraagt 

ma.      “ Ja… maar de meeste kippen zitten 

nog op het nest”  zeg ik terug.  “ Dan raap 

je ze maar vanmiddag uit!” , roept mama 

iets feller.  Als ik klaar ben met de eieren uit 

te rapen, zet ik de emmer  in de schuur en 

slenter ik naar binnen.  

 

 

Ik zie pa de boerderij op wandelen  en roep  vlug: “Hé Pa, goeiemorgen.” “Goeiemorgen jongen, doe 

maar goed door!”  Als ik binnenkom, overvalt de warmte van de kachel mij,  vlug verwarm ik mijn 

handen. Ik zie dat mama de kachel net heeft bijgevuld.  Gelukkig denk ik, anders mag ik straks ook 

weer naar buiten om de bak bij te vullen.  

“Patrick”, hoor ik op de achtergrond:  “Niet treuzelen, ga naar boven en trek andere kleren aan!” Ik 

ren  de trap op. Mijn schoolkleren liggen daar zoals gewoonlijk mooi op mijn stoel.  En als ik klaar ben 

met mijn kleren aan te doen pak ik mijn schort en knoop deze rond mijn middel. “ Vluuuug!” , roept 

mama luidkeels aan de trap. “ Je moet nog een eindje wandelen naar school hé, en het heeft fel 

gesneeuwd.  Marie-Christine en Bernice zijn al vertrokken!”, schreeuwt ze.  Ik gooi wat water in mijn 

gezicht, ga met de kam door mijn haar en ren de trap af.  In de keuken smeer ik snel een boterham en 

weg ben ik.   

 “ Tot vanmiddag!” , roep ik naar mama.  En net of ik had het gedacht, was de overweg van de trein 

gesloten. Brrr, wat een wind.  Er was weinig beweging op straat.  

Hier en daar waren de kasseien op de Zonnebeeksesteenweg een gladdige  plek geworden.  



 

Hé daar heb je Maurice, het ziet ernaar uit dat ook hij te laat is. Samen stappen we goed door. 

Aangekomen op de jongensschool zien we iedereen net de klas binnengaan. Meester merkt ons op.  

Maar hij is niet boos want hij weet dat we van wat verder komen. “Patrick Lafaut, Maurice Saelens, 

steken jullie de kachel maar aan. ” In stilte pakken we de bak met kolen en vullen we de kachel bij. 

Opletten dat onze schort niet vuil wordt, anders  horen we het thuis weer. 

 

 Ondertussen neemt iedereen plaats achter zijn bank.  Meester Spruytte haalt zijn boekje boven en 

kiest het gebed van deze morgen. Brrrr, gelukkig het zal vlug opwarmen in de klas. Vandaag moeten 

we allen ons huiswerk tonen aan meester.  Jules begint te wiebelen op zijn stoel. “Oei” ,denk ik.  Jules 

vergeet nogal vlug zijn huiswerk te maken, of zou het zijn omdat hij thuis zoveel moet helpen?  

Meester is niet blij, hij buldert en  haalt zijn regel naar boven.  En op het moment dat Meester voorbij 

Jules loopt, heeft Meester een tik op de vingers van Jules. Ik voel zelf hoe dit nijpt..   Ik kijk naar 

beneden en zie in mijn ooghoeken de tranen van Jules over zijn wangen lopen. 

En dan uit het niets zie ik  Meester Piet van het 6de lopen naar de bel.   “Joepie , gedaan met les.” 

We stormen naar buiten, het kan niet vlug genoeg gaan. Samen met Jules, Oscar en Maurice vertrek 

ik naar huis. Als ik thuis kom, ruikt het lekker in de keuken. “Mama, wat eten we vandaag?” , vraag ik 

zachtjes. ” We eten worst met aardappelen en wortelen. Roep je mémé, peter en pa?” , vraagt 

mama. Ik ren naar buiten.  Méme en peter zitten binnen, op het ‘einde van het huis’ wonen ze.  Ze 

zijn blij van mij te zien,  pa zit in de hangar, ik hoor hem bezig. “Pa? , mama is klaar met het eten!”, 

roep ik. “ Ik kom!”,  roept pa terug.  Tijdens het eten is het stil, plots staat pa op en gaat naar buiten. 

“Kom dan maar!” , buldert pa hard. Ma kijkt me aan, en ik weet genoeg, vlug naar boven, kleren 

wisselen en naar buiten.  

Ma roept vanuit de deuropening: “ We gaan samen mesten, zoek maar de bak en ik kom af en straks 

vraag ik je catechese op!   

Pfff.  In de koeienstal is het gelukkig niet zo koud  en door het harde werk besef je weinig hoe koud 

het is.   Ma zingt graag de liedjes van de kerk,  best luid  en vals.  Ik moet dan stilletjes lachen.  

Vier uur , we gaan vlug naar binnen, eten een boterham en starten samen aan de volgende taak.  De 

avond valt.   Eens binnen kaarten we samen met mémé, peter en mijn zussen.  Zondagochtend…veel 

verschil maakt het niet, de haan kraait , en terug moeten we vroeg uit bed.  De eieren moeten 

geraapt worden. Deze morgen moet alles wat vlugger gaan. Ons wassen zodat we piekfijn zijn voor 

de mis van 10 uur.  

Mémé gaat samen met ons mee in de auto. Peter gaat met de fiets.  Pa is ook altijd in zijn nopjes op 

zondag want na de kerk blijven peter en pa hangen in ‘t hof van commerce.    Ondertussen bakken 

mémé en  Bernice een taart.  

t is vijf uur,  de koeien die moeten nog gemolken worden. Dus vlug de vuile kleren aan en naar 

buiten.  De avond valt vroeg, je voelt de koude opsteken.  

Bernice heeft de kachel aangestoken en heeft zelf de bak bijgevuld.    Ik ruik de soep die opstaat.  

Mmm, mijn maag knort.  Plots denk ik aan morgen, heb ik al mijn huiswerk gemaakt?  “Nu mag je 

niet meer kijken, Je hebt genoeg tijd gehad”, zegt ma.  Ik weet het echt niet meer,  en dan denk ik 

aan de regel en kijk naar mijn vingers.   Het is 20 uur, bedtijd.  Ik  ga naar boven en kruip in mijn 

koude bed.  Wat is het ijzig, ik trek mij in een bolletje, en blaas terug blaasjes. Stilletjes aan voel ik 

me moe worden en denk ik aan morgen: Ik zal die knikker winnen.  Voor ik het weet val ik in een 

diepe slaap.  

 



 

 

Leonore Vanhoutte 
 

 
Een bewogen klasuitstap. 

 
In de zomer van 1951 vertrok in Zonnebeke, Beatrijs met de rode stoomtrein naar Brussel. Het was 
een lange rit. Gelukkig was het een klasuitstap en had ze nog gezelschap van haar vriendinnetje 
Agnes. In de namiddag kwamen ze aan in Brussel. Iedereen nam hun hutkoffertje uit de trein. Ze 
wandelden nog zes kilometer naar het klooster waar ze voor twee nachtjes mochten logeren.  
 

 
 
Na anderhalf uur goed doorstappen kwamen ze aan op hun bestemming. Iedereen was onder de 
indruk van het imposante gebouw. Het had mooie gouden ramen en deuren. Er kwam een zuster 
aan gewandeld met een gladgestreken lange habijt aan. Ze zei: ‘Dag lieve kindertjes, ik ben zuster 
Ursula.’ Iedereen wandelde vol bewondering naar binnen. In de inkomhal hingen allemaal oude en 
heel waardevolle schilderijen aan de muren. De zuster vroeg hen hun jassen af te doen en in de 
grote houten kast te hangen. Daarna wandelden ze drie lange trappen omhoog. Ze kwamen 
uiteindelijk aan bij een grote slaapzaal met wel 30 stapelbedden in. De meisjes liepen direct 
allemaal naar een bed, en begonnen erop te springen. De zuster schraapte haar keel en zei: 
‘Allemaal voor mij in een rij! NU!’ Agnes viel van het bed, ze was zo hard geschrokken. Maar 
gelukkig had ze geen pijn. De zuster zag er kwaad uit. Ze daalden de drie trappen af, gingen naar 
links en stapten dan door een gigantische glazen deur.  
Ze kwamen aan in een heel grote eetzaal. Aan de muren stonden telkens, op exact drie meter 
afstand, een kacheltje. Ze volgden zuster Ursula naar het eind van de eetzaal.  
Iedereen moest een bord nemen en aanschuiven om eten te halen. Het zag er heerlijk uit. Het was 
stamppot. Velen lustten dat echter niet. Maar de stamppot van het klooster had echt iets 



 

speciaals! Na het eten moesten ze al direct naar hun bed. Voor het slapen gaan moesten ze naast 
hun bed zitten en een kort gebedje opzeggen. Dan kropen ze onder de veren.  
 
De volgende ochtend wekte zuster Ursula hen met een belletje. Ze zei: ‘Meisjes opstaan! Was 
jullie allemaal en doe jullie kleren aan! Kom dan naar de eetzaal. Er wacht daar een heerlijk ontbijt 
op jullie.’ Ze deden wat zuster Ursula hun vroeg en renden vlug naar  de eetzaal. Daar zagen ze  
tafels vol met ontbijtkoeken, boterhammen en fruit liggen. Heerlijk! Iedereen at zijn buikje rond.  
 
Na het eten stapten ze op de bus en reden naar het kleinste warenhuis in Brussel. De voorkant van 
het warenhuis was net zo mooi als het klooster. Het had ook gouden tinten, mooie sierlijke 
versiering in marmer. Een wachter genaamd Edward wees hun de weg naar binnen. Ook, zoals in 
het klooster, moesten ze hun jassen uitdoen. Ze gingen de eerste winkelruimte binnen. Of ja, 
eigenlijk was het een soort klein museumpje. Er stonden allemaal kleine beeldjes met bekende 
dingen van Brussel. Zoals van Villa Looyen… Beatrijs fluisterde tegen Agnes: ‘Agnes, zou ik een 
beeldje van villa Looyen stelen? Ik vind die zo mooi.’ Agnes antwoordde boos: ‘Maar Beatrijs dat is 
wel diefstal hé!’  
Beatrijs trok zich daar niets van aan en nam stiekem een beeldje van villa Looyen. O neeee, 
Beatrijs dacht dat een bewaker haar gezien had. Ze hoopte van niet, want als haar ouders dat 
zouden horen, dan zou ze een zware straf krijgen. Ze zag de bewaker met snelle pas naar de juffen 
stappen. Beatrijs begon helemaal te bibberen. De bewaker vroeg of de juffen mee wilden gaan 
naar zijn bureau.  
De juffen begrepen het niet, maar volgden hem. Daar aangekomen zei de bewaker: ‘Ik vrees dat ik 
slecht nieuws heb voor jullie. Er heeft een meisje een beeldje van villa Looyen gestolen.  
Juf Soraya zei boos:‘Dat kan niet. Niemand heeft iets mee om wat in te steken. Waar zou ze dat 
dan gestoken hebben?’. ‘Kan u misschien een beschrijving geven van dat meisje?’ zei de andere 
juf. 
De bewaker zei: ‘Kom anders even mee, ik zal jullie haar aanwijzen.’ De juffen volgden de bewaker 
terug naar de meisjes. ‘Heu… Het meisje is er niet meer. Ze zal zich verstopt hebben of zo.’ zei de 
bewaker alsof hij er vanaf wou zijn. Juf Soraya kwam op het idee om eens in de toiletten te gaan 
kijken. En ja, daar zat Beatrijs, zo bang als een klein kuikentje in de toiletten te huilen. ‘Wel wel, 
heb jij iets gestolen?’, vroeg juf Soraya. Maar eigenlijk kon ze het niet geloven. Beatrijs was zo’n 
lief meisje. Ze moest mee met de bewaker. De bewaker zag er woedend uit. Beatrijs moest gaan 
zitten op een versleten stoel in zijn kantoor. De bewaker zei: ‘Wat zit er onder je blouse?’ Beatrijs 
antwoordde: ‘Euh…, niets’, stotterde ze. Het meisje werd zo rood als een tomaat. Daarna hakkelde 
ze: ‘Oké, ik heb iets gestolen. Ik vond het zo’n mooie villa. Ik kon het niet laten. En ik heb echt heel 
veel spijt! Vertel het alsjeblieft niet aan mijn ouders, ze zullen woedend zijn.’ De bewaker had wel 
een beetje medelijden. Hij zei: ‘Ik zal het niet aan je ouders vertellen. Maar ik zal het wel moeten 
melden bij de politie.’ ‘Nee alstublieft niet’, smeekte Beatrijs. ‘Oké, voor één keer ga ik het niet 
melden’, gaf de bewaker toe. Beatrijs zuchtte van opluchting. Ze mocht terug naar de juffen gaan. 
Maar eerst moest ze het beeldje van villa Looyen terug geven. 
De twee juffen waren erg ontgoocheld in haar. Gelukkig verliep de rest van de reis zonder erge 
problemen. Beatrijs had wel haar lesje geleerd. Vanaf nu zou ze nooit meer iets stelen. 
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

 

Rhune Demey 

 
 

Te laat op school. 
 
Het is een warme zomerse ochtend in september. Martine ligt nog rustig te slapen in haar bed 
wanneer ze opgeschrikt wordt door haar wekker. Ze draait zich nog even om, maar niet veel later 
staat haar moeder onderaan de trap te roepen dat ze nu echt wel moet opstaan. De 
zomervakantie is helaas voorbij en Martine moet terug naar school. Vandaag mag ze starten in het 
vijfde leerjaar. Martine komt beneden en gaat aan de ontbijttafel zitten. ‘Pfff, moet ik echt naar 
school gaan?’, zucht ze hardop. ‘Ik zal zeker weer bij die vervelende, strenge zuster Ursula zitten. 
Elke keer wanneer ik achter mij kijk om even met mijn beste vriendin te praten, slaat ze op mijn 
vingers of gooit ze een bordenwisser naar mij. Dan moeten we deze terugbrengen en als we dat 
dan op haar bureau leggen, slaat ze ook op onze vingers. ’ Haar moeder zucht. ‘Tjah… Probeer er 
toch maar het beste van te maken. Zuster Ursula is streng, maar daar heb je deugd van’, zegt haar 
moeder. ‘Maar nu moet je wel vertrekken. Want het is al half acht. Straks kom je nog te laat!’, 
reageert ze plots wat nerveus. ‘Maar ik zal vandaag vijf minuutjes later vertrekken’, antwoordt 
Martine onmiddellijk. ‘Waarom?’, vraagt haar vader. Martine moet niet lang nadenken vooraleer 
ze een antwoord geeft op de vraag van haar vader. ‘Ik heb met Eddy afgesproken. Hij gaat naar 
zo’n wijkschool dicht bij mijn school. We gaan samen naar school wandelen.’ Mama spreekt driftig 
tegen papa: ‘Kom, laat ze nu maar vlug verder doen. Straks is ze nog te laat. En daarbij, moet jij 
niet aan het werk zijn?’ Papa fronst. ‘Ik moet gewoon nog mijn eitje opeten en ik vertrek’, 
antwoordt hij wat geïrriteerd. ‘Ah oké, dan is het goed. Maar treuzel wat minder en doe er goed 
aan door’, voegt moeder er nog vlug aan toe.  Martine is ondertussen al klaar om te vertrekken. 
‘Tot vanavond!’ roept ze haar ouders na. ‘Tot vanavond meisje!’, roept mama nog vlug terug 
vanuit de keuken. 
 
Wanneer Martine op de hoek van de straat komt, ziet ze Eddy al op het bankje zitten. ‘Hoi Eddy!’, 
roept Martine luid vanaf het moment ze hem ziet. ‘Hoi Martine! Je bent een  beetje laat... Hoe 
komt dat?’, reageert Eddy, terwijl hij naar de kerkklok kijkt. ‘Ik leg het onderweg wel uit’, 
antwoordt de jongedame. Terwijl ze de weg naar school afstappen, legt Martine hem de hele 
ochtend in geuren en kleuren uit. Plots horen ze de bel wat verder al rinkelen. Martine had er 
even niet bij stilgestaan dat haar school wat vroeger begint dan de wijkschool waar Eddy naartoe 
gaat. Ze haast zich naar de schoolpoort en zwaait nog vlug naar Eddy. ‘Tot vanavond!’ roept ze 
hem nog na, maar Eddy is al te ver weg om het nog te kunnen horen. Martine stapt wat aarzelend 
de schoolpoort binnen en ziet zuster Ursula staan. Met haar armen gekruist en met een boze blik 
staat ze Martine op te wachten. ‘Wie was dat bij jou?’, vraagt de zuster heel kordaat. ‘Dit was 
zeker en vast niet één van je broers’, antwoordt ze zelf, zonder het antwoord van Martine af te 
wachten. Martine stond wat bedeesd en met rode wangen naar de grond te staren. ‘Waarom was 
die jongen bij jou? Je weet toch dat dit verboden is?’ De zuster spreekt op een heel strenge 
manier. ‘Maar…’, begint Martine. Maar ze kan haar zin helaas niet afmaken. Zuster Ursula zet haar 
preek onmiddellijk verder: ‘Geen gemaar! Dat is één uur nablijven, en dit al voor de eerste 
schooldag!’ 
 



 

Met een heel slecht gevoel gaat Martine het schoolgebouw binnen, naar de klas. ‘Wat zullen ze 
thuis hiervan zeggen?’, denkt ze bij zichzelf terwijl ze plaats neemt aan haar bank. Ze doet haar 
boekentas open om haar pen uit te halen en ziet een klein briefje in haar boekentas zitten. Ze 
haalt het briefje voorzichtig uit en leest het stiekem onder haar bank. Ze leest het stilletjes in haar 
hoofd: 
 

Hallo!  
Wil de eigenaar van dit briefje afspreken 

om 18:30 uur bij het bankje op de hoek van de straat? 
 
Zo vlug als ze kan steekt ze het briefje in haar broekzak en probeert ze de lessen en uitleg te 
volgen. Zuster Ursula bleef de rest van de dag kwaad op Martine. Maar Martine trok zich er niet 
meer veel van aan. Haar gedachten bleven maar afdwalen naar de geheime zender van het briefje.  
 
Zoals elk jaar, is het op de eerste schooldag altijd het moment om nieuwe schoolfoto’s te nemen 
van alle leerlingen. Terwijl Martine in de rij staat te wachten tot het haar beurt is om op de foto te 
staan, kan ze even met haar beste vriendin Marleen praten. Zuster Ursula was ook reeds op haar 
boos geweest en ze moet deze avond ook nablijven. Martine kijkt even rond. De kust is veilig. 
Zuster Ursula is even aan het helpen met de kleintjes. Martine haalt snel het geheimzinnige briefje 
die ze vanmorgen in haar boekentas vond uit haar zak en toont het aan haar vriendin. Zo vlug als 
ze kan, leest Marleen wat er op staat. ‘Van wie komt het?’, vraagt ze heel nieuwsgierig. ‘Ik denk 
dat het van Eddy komt’, antwoordt Martine fluisterend. ‘Weet je al wat je gaat doen?’ Marleen 
kijkt vragend naar Martine. Martine kijkt twijfelend terug. ‘Ik weet het nog niet’, fluistert ze. ‘Ik 
moet al nablijven. Ik denk dat mijn ouders heel boos zullen zijn. Misschien dat ik even met één van 
mijn broers nog zogezegd even kan gaan wandelen. Ik vraag het hen straks eens.’ ‘Goed idee!’, 
zegt Marleen. ‘Vertel mij morgen alles! Ik wil weten wie er met jou wil afspreken!’ 
 
De rest van de dag verloopt rustig. Martine haar ouders worden op de hoogte gebracht dat ze 
moet nablijven. Na het nablijven staat Martine haar oudere broer haar al aan de schoolpoort op te 
wachten. Zuster Ursula knikt goedkeurend en samen gaan ze naar huis. Gelukkig ziet ze eerst haar 
vader zitten. Ze legt uit wat er allemaal gebeurd is op de eerste schooldag en waarom ze moest 
nablijven, maar ook van de schoolfoto met de pony die genomen werd. Haar vader kan er toch wel 
stiekem wat mee lachen. ‘Mag ik vanavond nog even met Johan wat gaan wandelen, papa?’, 
vraagt ze heel voorzichtig. ‘Ik heb nog geen 
huiswerk. En het is tenslotte toch mooi weer. We 
blijven in de buurt! Ik beloof het!’ Martine 
probeert haar vader te overtuigen. Gelukkig 
heeft haar vader niet veel nodig en mag ze straks 
nog even met haar oudere broer gaan wandelen. 
‘Maar op één voorwaarde…’, zegt haar vader. 
Martine kijkt hem vragend aan. ‘Dat je naar je 
broer luistert en tegen zeven uur deze avond 
terug thuis bent.’ ‘Zeker, papa!’ zegt Martine 
opgelucht. Het wordt alvast een onvergetelijke 
eerste schooldag! Martine is heel benieuwd wie 
ze straks zal zien aan het bankje. Wat zal ze 
morgen veel te vertellen hebben aan haar beste 
vriendin! 

                              bron: familiealbum 



 

 

Anaïs Coopman en Fiona Chevaillier 

 

 

Verboden liefde 

                                                      

Dinsdag ochtend slenterden Sonja en Marie-José naar school. Ze zijn buren en wandelen elke dag 
naar de saaie school. Dit jaar krijgen ze de ergste juf die ze maar konden hebben. Juf Trees. Ze 
noemden haar juf Trezebeze, omdat ze echt een super strenge juf is.  Ze komen aan op school en 
moeten de bordenwissers uitkloppen. Dat is supersaai want dan heb je minder tijd om te spelen. 
Ze doen heel hard hun best om het snel te doen. Er is dit jaar een nieuwe leerling. Ze heet Odette. 
Ze is heel gelovig en gelooft dan ook dat homo’s of lesbi ‘s van de hel komen. Sonja voelde iets 
raars toen Marie-José in de finale zat van het bikkeltoernooi. Sonja denkt dat ze verliefd is. Maar 
dat mag niet, omdat dat niet natuurlijk is, in die oude tijd. Normaal trouwen mannen met 
vrouwen. Dus als ze een koppel gingen zijn moest dat geheim blijven, wat natuurlijk heel moeilijk 
was. Er was groepswerk en Marie-José en Sonja moesten samenwerken. Sonja vond het slim om 
Marie-José uit te nodigen bij haar thuis voor dat leuke groepswerk. In de avond kwam Marie-José 
aan bij Sonja. Sonja moest gewoon zeggen tegen Marie-José dat ze verliefd was. Maar ze durfde 
niet. Ze gaf Marie-José daarom een briefje toen ze wegging.   
Ze schreef:  
 

Liefste Marie-José,  
 

Toen we samen groepswerk, hadden voelde ik plots rare gevoelens. Ik had plots vlinders in mijn 
buik.   
Ik weet dat twee meisjes geen koppel mogen zijn, maar we kunnen het geheim houden.   
Maar nu wil ik nog weten, ben jij ook verliefd op mij? 
  
Groetjes Sonja Titeca  
 

De volgende dag bekeek Marie-José Sonja heel romantisch aan. Sonja kreeg een briefje van Marie-
José.   
Daarop stond:  
 

Liefste Sonja,  
 

Ik ben ook verliefd op jou! Hopelijk lukt het om het geheim te houden.  
 

Groetjes Marie-José  

Privé collectie Westhoek Verbeeldt  

  



 

 

Anaïs Coopman en Fiona Chevaillier 

 

 

De volgende dag mochten ze verder werken aan hun groepswerk met z’n tweeën. Ze glimlachten 
heel de tijd naar elkaar. Odette zag dat en zei plots: ’Ola lala! Misschien zijn ze wel een koppeltje. 
Dan komen ze van de hel!’ Sonja en Marie-José vonden dat ze dat niet mocht zeggen, en trokken 
aan Odette haar haar. Juf Trees stuurde ze allebei uit de klas. Ze moesten 3 toertjes rond het 
schoolgebouw lopen. Maar juf Trees was wel vergeten dat Marie-José en Sonja de beste lopers 
van de klas zijn. Na 5min waren ze al terug. Odette zei dat ze vals hadden gespeeld en er maar 2 
hadden gelopen. Daarom moesten ze naar de directrice. Sonja moest uitleggen aan de directrice 
waarom ze daar stonden. Ze zei dat ze getrokken hadden aan Odette haar haar, en 3 toertjes rond 
het schoolgebouw moesten lopen. Als we terugkeerden dan zei Odette dat we er maar 2 hadden 
gelopen. Maar we hadden er 3 gelopen. Toen zei de directrice dat ze eens met Odette ging praten. 
Na ze met Odette had gepraat, moest ze straf schrijven. In de late avond ging Odette naar Sonja 
haar huis. Odette was echt razend boos! Ze riep:’ Duivel!’ En ging weer naar huis. Toen Odette 
weer thuis was vroegen haar ouders waar ze was. Ze zei dat er twee meisjes op elkaar verliefd 
waren en zij eens een babbeltje heeft gaan slaan met Sonja. Haar ouders zeiden dat ze haar 
oprechte excuses moest gaan aanbieden aan alle twee. Odette was eerst niet helemaal akkoord, 
maar dan deed ze het toch. De volgende ochtend heeft ze naar Sonja en Marie-José gegaan en 
heeft ze haar excuses aangeboden. Ze vroeg ook aan Sonja en Marie-José of ze vriendinnen 
konden worden. Ze antwoordden: ’Natuurlijk! Als wij op elkaar verliefd mogen zijn, en niemand 
het weet.’ Dat vond Odette goed.  
Ze waren nog lang en gelukkig vriendinnen en niemand kwam te weten dat ze op elkaar verliefd 
waren, tot het moment dat je lesbi of homo mocht zijn. Als ze 30 waren zijn ze dan getrouwd.  

 
 
Getekend door Anaïs Coopman  

 

 



 

 

Jana Vanclooster 

 
 Niet op de klasfoto 

 
Marie Thérèse staat in de badkamer, ze wil niet op de klasfoto, ze vindt dat echt niet leuk. 
Maar als ze niet naar school gaat, dan zal de zuster de volgende dag heel kwaad zijn op haar. 
Marie Thérèse besluit dan toch om niet naar school te gaan.  Ze heeft een wreed plannetje.  Ze 
zegt dag tegen haar mama en vertrekt. Maar in plaats van dat ze links afslaat, slaat ze rechts af. Ze 
gaat naar de boerderij van oom Jos. Wanneer ze daar aankomt, vraagt oom Jos meteen waarom ze 
niet op school is. Waarop Marie-Thérèse antwoordt dat ze niet naar school moet vandaag.  
Oom Jos weet meteen dat dat een leugen is en hij vraagt nog een keer waarom ze niet op school 
is. Marie-Thérèse vertelt dan maar de waarheid, en zegt dat ze niet op de pasfoto wil omdat ze dat 
echt stom vindt. Oom Jos snapt het wel maar vraagt toch aan Marie-Thérèse om naar school te 
gaan. Ze probeert hem te overtuigen. Maar Oom Jos zegt dat hij naar haar mama zal gaan. Ze 
houdt hem tegen en vraagt hem om dat alstublieft niet te doen. Ze weet namelijk dat haar mama 
heel kwaad zal zijn als ze dat te horen krijgt. Het meisje belooft meteen dat ze alles wil doen zodat 
hij het niet zegt aan mama. Oom Jos geeft uiteindelijk toe en vraagt haar om de koeien te melken. 
Ze  gaat meteen weg  met de aker in haar hand, en gaat aan de slag. 
 
Nadat Marie Thérèse alle koeien heeft  gemolken, brengt ze de akers één voor één naar oom   
Jos. Oom Jos kijkt op en ziet dat ze alle koeien heeft gemolken. Hij vraagt haar om nu de eieren 
van de kippen te gaan rapen.  Marie Thérèse vraagt eerst of ze even pauze mag nemen, omdat ze 
zoveel pijn aan haar handen heeft. Oom Jos zegt dat ze even pauze mag  nemen bij het kippenhok, 
en dat ze dan direct terug aan de slag moet. Hij had namelijk al een volgend klusje voor haar. Ze 
neemt vlug even pauze, maar ze moet al na twee minuten  terug beginnen van haar oom. Ze vindt 
het niet zo leuk dat ze al het werk alleen moet doen. Marie Thérèse is zo moe dat ze na het 
middagmaal tegen haar oom zegt dat ze toch naar school zal gaan. Maar dat is niet zo want in 
plaats van rechtdoor te gaan, gaat ze naar links. Marie Thérèse gaat  naar haar oma, ze denkt dat 
ze daar misschien niet hoeft te werken.  
 
Maar wat ze niet doorheeft is dat op datzelfde moment de zuster bij haar huis staat om te vragen 
of alles goed gaat met Marie Thérèse. Haar moeder schrikt natuurlijk erg wanneer ze dat te horen 
krijgt van de zuster. Haar mama zegt dat ze die ochtend gewoon vertrokken was naar school. 
Waarop de zuster zegt dat ze er nooit is aangekomen. Marie Thérèse haar mama is erg bang, ze 
denkt natuurlijk dat er onderweg iets is gebeurd. ‘Ik heb alvast niets opgemerkt onderweg naar 
hier’, antwoordt de zuster. Ook zij voelt zich ongerust. 
 
Ondertussen zit Marie Thérèse lekker te zonnen bij haar oma. Tot ze zomaar opeens een aker 
water in haar gezicht krijgt. Marie thérèse schrikt zo hard dat ze van haar stoel valt. ‘Waarom doe 
je dat?’, schreeuwt Marie Thérèse. Haar oma lacht. ‘Het is toch lekker warm, het droogt wel. Ik 
denk dat het tijd wordt voor jou om terug naar huis te gaan. Het is al vier uur’, zegt haar oma. 
‘Echt? Is het al vier uur? Maar  ik vertrek pas om kwart over vier, dus ik heb nog tijd’, antwoordt 
Marie Thérèse. ‘Nee, je gaat nu naar huis. Ik moet nog boodschappen doen. ‘Oké”, zucht Marie 
Thérese. ‘Ik ga al.’  
 



 

Wanneer ze thuis komt, schrikt ze heel hard als ze ziet dat haar moeder aan het praten is met de 
zuster. Haar mama en de zuster reageren eerst heel opgelucht als ze haar zien binnenkomen. 
Maar dan beginnen ze vragen te stellen. ‘Wel Marie Thérèse? Waar was jij?’, vraagt mama. ‘Je 
hebt nu wel de klasfoto gemist’, zegt de zuster. Tegen mama zegt de zuster: ‘Blij dat ze terug thuis 
is. Ik laat jullie verder alleen. Ik hoop dat Marie Thérèse morgen wel op school geraakt.’ Boos kijkt 
ze me nog eens aan voor ze vertrekt. 
Mama tikt met haar voet op de grond en zegt dat ze nog steeds op mijn antwoord wacht. ‘Euh… Ik 
was eerst bij oom Jos om hem te helpen in de boerderij. Dan heb ik een beetje gezond bij oma 
omdat ik moe was van al dat werken in de boerderij’, antwoordt Marie Thérèse een beetje 
beschaamd. ‘Waarom was je niet op school?, zegt mama boos. ‘Oom Jos kan dat toch alleen? Hij 
doet dat al altijd!’ ‘Ja’, antwoordt Marie Thérèse. ‘Maar ik dacht dat hij het fijn zou vinden als ik 
hem eens ging helpen.’ ‘En school?’, zegt mama boos. ‘Daar moest je zijn en niet bij oom Jos en 
oma, als oom Jos hulp nodig heeft  kan hij naar mij komen. Iedereen moet op de klasfoto. je kan 
niet zomaar wegblijven van school omdat jij ergens geen zin in hebt.’ Mama denkt even na over 
haar straf. ‘Ga maar in de hoek gaan staan’, zegt ze ontgoocheld. ‘En vanavond ga je zonder eten 
naar bed.’  
 

De volgende dag wanneer Marie thérèse 
terug op school is, vraagt de zuster of ze 
even naar voren wil gaan. Marie thérèse gaat 
vooraan in de klas staan. De zuster vraagt 
haar waarom ze gisteren niet naar school 
wou komen. Maar Marie thérèse wil niet 
antwoorden. De zuster wordt heel kwaad, en 
haar gezicht wordt zo rood als een tomaat. 
Ze wordt zo kwaad dat ze Marie thérèse met 
haar hoofd in de glazen kast naast haar 
bureau duwt. Zo, dat gebeurt er wanneer je 
ongehoorzaam bent. Marie thérèse heeft zo 
veel pijn dat ze wegloopt uit de klas en naar 
huis slentert. Haar mama vraagt meteen 

waarom ze weent en vol met bloed hangt. Marie-thérèse vertelt alles aan haar mama, en gaat dan 
naar haar kamer. Marie thérèse haar mama gaat meteen achteraan. Marie-thérèse vraagt of ze 
nog naar school moet na dit voorval met de zuster. Marie thérèse haar mama zegt dat ze niet 
meer naar die school moet. Ze zal op zoek gaan naar een andere en betere school. Maar eerst 
doet ze een boos telefoontje naar de directeur van de school.  
Marie thérèse gaat na een week naar haar nieuwe school. Wanneer ze terugkomt, is ze zo blij dat 
ze haar mama een hele dikke knuffel geeft. Vanaf die dag gaat Marie thérèse graag naar school en 
haalt ze met plezier haar mooiste outfit boven voor een klasfoto.  
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

 

Louise Demeyere 

 
Het strafkamp 

 
Januari 1914 
 
Het was een mooie lenteochtend. De wekker ging af en Edgar kroop uit bed. Hij had echter geen 
zin in school. De jongen ging de trap af en zat aan de grote tafel. 
 ‘Goed geslapen?’, vroeg mama.  Hij keek haar slaperig aan en zei: ‘ Dit wordt sowieso een rotdag!’ 
Hij at zijn boterhammen op en ging zich klaar maken. In zijn school droegen ze saaie, zwarte 
uniformen. 
 
Edgar vertrok.  Aan de kerk van Zonnebeke spraken hij en zijn vrienden af . Hij stond daar maar er 
kwam niemand. De pastoor had hem gezien en vroeg: ‘Op wie wacht je?’ Edgar zuchtte even en 
antwoordde dan: ‘Mijn vrienden maar ze gaan niet komen, denk ik…’ Edgar liep dan maar weg. Hij 
was aangekomen op school en ging zitten aan zijn grote houten bank. Er was spanning in de klas, 
iedereen keek elkaar bang aan. Edgar wist niet wat er aan de hand was dus begon hij rond te 
vragen. Maar hij kreeg geen antwoord. Meneer Alfred, de leerkracht, begon met de les. ‘Goede 
morgen, kinderen’, groette hij wat onzeker. Hij leek wel bang. Edgar wist nu zeker dat er iets aan 
de hand was met de meester. Ze gingen verder met de les. Na een paar uur was het speeltijd. 
Edgar zocht zijn vrienden maar ze waren er niet. ‘Waar zouden ze toch zijn? Allemaal ziek? Dat kan 
toch niet?’, dacht hij bij zichzelf. Hij ging naar de meester en vroeg het hem. Hij zei: ‘Je vrienden 
zijn opgepakt door de Duitsers!’ Op dat moment ging de bel. Edgar was bang en tegelijkertijd ook 
boos. Hij ging terug naar het grote klaslokaal. Meester was er nog niet en de kachel stond niet 
meer aan. Het was er koud en donker. Na een tijdje wachten, was hij er nog steeds niet. De 
kinderen werden bang. Plots werd er hard op de deur geklopt. Iedereen schrok zich rot. Het waren 
de Duitsers. ‘Wat kwamen die hier doen?’ Eén van de soldaten riep heel luid: ‘Meekomen!’ Alle 
kinderen huilden stilletjes, volgden hen maar zwegen.  
Na een tijdje vertelde één van de soldaten dat hun meester in het verzet zat en dat daarom de 
hele klas gestraft moest worden. Veel kinderen vonden het niet logisch . Iemand riep: ‘Wij hebben 
toch niets gedaan? Wij zijn zijn kinderen niet hé!’ Maar daar hadden de mannen geen oren naar. 
Een paar straten verder passeerden ze aan de kerk van Zonnebeke. De pastoor was een goede 
vriend van Edgar en keek hen bang aan. Hij begon te bidden. Alle kinderen werden er nog banger 
van. ‘Wat gaan ze met ons doen?’, vroeg Edgar 
zich af.  
Na een tijdje stappen stopten ze bij het station. 
De soldaten stopten de kinderen één voor één in 
een goederenwagon. Het was er donker. Ze 
voelden dat de trein begon te rijden. Iedereen 
begon te schreeuwen en te huilen.  
Ze werden naar een strafkamp gebracht en 
moesten daar heel veel werken. Ze kwamen aan 
in Dresden, een stadje in Duitsland. Het was er 
druk en het stonk er heel erg. Ze moesten 
wandelden naar een boerderij. Daar ging een 
boer hen uitleggen wat ze moesten doen. Ze 



 

kwamen aan bij de boerderij en zagen de man staan. De boer kon gelukkig een beetje Nederlands. 
Ze hadden de uitleg gekregen. Maar eerst moesten ze tonen hoe sterk ze waren zodat ze het 
gepaste werkje kregen. Plots liep er een mooi meisje naar buiten. Het was de dochter van de boer. 
Edgar werd op slag verliefd en had nog geluk ook. Hij had een werkje dat het meisje ook moest 
doen. Maar niet voor lang… Toen het middag was, kwam de boer naar binnen en riep luid: ‘Essen!’ 
Dat betekent ‘eten’ in het Duits maar de kinderen verstonden hem natuurlijk niet. Hij probeerde 
het een beetje te vertalen. Hij probeerde het met  gebarentaal. Daardoor verstonden de kinderen 
hem wel. Ze gingen allemaal buiten aan een bankje gaan zitten. De boer liep naar buiten en gaf 
hen puree met boontjes en vlees. De meneer zei: ‘Ich ben vergeten mijn naam te zeggen… Mijn 
naam ist Alfred en dies is meine tochter Agatha.’ Iedereen begon met smaak te eten. Maar plots 
zei iemand : ‘Euh, meneer… Ik mag geen vlees eten.’ ‘Geen probleem’, zei Alfred. ‘Jij krijgt wel een 
keks (koek).’ Een paar uur later waren ze alweer aan het werk. Edgar moest zakken vol graan naar 
een grote lege stal brengen.  Agatha keek Edgar lief aan en vroeg: ‘Wat is jouw naam?’ ‘Jij kan 
Nederlands spreken?’,  vroeg Edgar verbaasd. Agatha antwoordde: ‘Ja, ik ben geboren in België. 
Maar ik werd meegenomen naar Duitsland want mijn moeder en ik waren in gevaar.’ Ze werd stil 
en keek plots heel verdrietig. ‘Wat jammer voor jou! Laten we er maar niet te veel over praten’, 
stelde ik geruststellend voor. Ze werkten verder en het werd avond. Iedereen lag uitgeput en 
verdrietig in bed. ‘Ik mis mijn moeder’, fluisterde iemand naast Edgar. Andere kinderen hoorde je 
stilletjes huilen. Uiteindelijk viel iedereen in slaap. 
 
5 weken later 
 
Edgar en Agatha waren een koppel. en deden altijd dezelfde job. De boer kwam buiten en had 
goed nieuws. ‘Sie kunnen naar huis!’, riep hij luid. Alle kinderen juichten en waren super blij. De 
kinderen waren uitgeput en hongerig. Want de boer had bijna nooit genoeg eten voor iedereen. 
Alle kinderen waren sterk vermagerd en vies. Ook waren ze kaal. Omdat ze luizen hadden, had de 
boer hun haren afgeschoren.  
Enkele soldaten kwamen de kinderen die dag nog ophalen en samen wandelden ze naar het 
station. Ze stapten weer in de goederenwagon en de grote houten schuifdeur klapte dicht. 
Iedereen zat opgewonden in de wagon. Ze hoorden een fluitje en de trein vertrok. Na twaalf uur 
en vijfendertig minuten rijden, kwamen ze aan in Zonnebeke. De deur ging open en ze zagen hun 
ouders staan. Ze keken hen verbouwereerd aan. De ouders begonnen te huilen. na een tijdje was 
elk kind bij zijn mama of papa. Edgar was weer veilig thuis gekomen. Die eerste dagen durfde hij 
niets te zeggen maar na een paar weken, was hij er klaar voor. Hij vertelde hen alles. Hij groeide 
op en schreef soms nog eens een brief naar Agatha. Hij is zelfs nog eens naar Dresden geweest en 
ging op restaurant met Agatha. Het was een spannend jaar maar hij heeft het overleefd. 
 



 

Oona Lernout 
 
 
 
 
 

 

                                            De strenge Zuster  
 

Dit verhaal gaat over een meisje dat  Marie-

Thérèse heet. Ze woont bij haar mama, papa, 

haar 5 zussen en haar 4 broers. Ze gaat graag 

naar school want ze houdt ervan om dingen bij 

te leren. Haar vriendin heet Annie. Ze zitten 

samen in het 6de leerjaar.  

 

Het is ochtend. ‘Thérèse! Thérèse op staan!’ 

roept mama beneden aan de trap. ‘Maar mama, het is nog maar 6 uur.’ zeurt Marie-

Thérèse. ‘Je weet toch dat je 2 km moet wandelen.’ antwoordde mama. Marie-Thérèse 

kwam naar beneden en ze nam een sneetje brood en smeerde er zelfgemaakte confituur 

op. Toen ze gegeten had, deed ze haar uniform aan. Nu was ze bijna klaar om te vertrekken. 

Ze moest alleen nog wachten tot haar broers en zussen klaar waren. Iedereen was klaar. Op 

het perfecte moment want de buren klopten aan om naar school te gaan. ‘Hallo Annie blij 

dat je er bent verlang je al om iets nieuws te leren?’ vroeg Marie-Thérèse. ‘Ja natuurlijk gaan 

we nu vertrekken want anders komen we te laat en je weet hoe dat boos Zuster Salomé is.’ 

antwoordde Annie enthousiast. 

 

Ze kwamen toe op school. Zuster Salomé stond al klaar om aan de bel te trekken. De bel 

ging en iedereen stond direct in z’n rij. De bel ging voor de tweede keer dat betekent dat het 

stil moet zijn. Dus het was muisstil. Het zesde leerjaar mocht naar hun klas. In de klas zat 

Marie-Thérèse in de middenste rij. In de eerste rij zitten de beste van de klas. In de 

middenste rij zitten de middelmatigen en in de laatste rij zitten de domme zoals Zuster 

Salomé zegt.  

 

De Zuster schreef een cijfer oefening op het bord en ze koos toen iemand die de oefening 

moest oplossen. “Maes!”, riep ze luid. “Kom naar het bord en maak deze oefening.”, zei de 

Zuster met een boze stem. Marie-Thérèse ging naar het bord en begon de oefening te 

maken. Natuurlijk was ze bang dat ze iets fout ging doen. Door al haar zenuwen was ze 

vergeten wat ze moest doen. Ze treuzelde een heel eindje.  

 



 

Zonder dat ze het wist stond Zuster Salomé achter haar. In één klap sloeg ze met haar hand 

in Marie-Thérèse haar gezicht! Door die klap was ze haar zenuwen vergeten en zo kon ze de 

oefening weer maken. “Zie je wel dat je het kan!” riep ze weer met een boze stem.  

 

Het is middag. Marie-Thérèse en haar broers en zussen mochten 

altijd naar huis gaan om te eten. Ze aten die dag koeientong met 

spruitjes. Dat is haar lievelings eten. Ze had er superveel zin in. Ze 

zaten met veel aan het tafel. Haar mama schepte het eten in hun 

bord. Toen ze eten in haar bord had begon ze direct te eten. Want 

ze had honger van al dat leren. Na het eten mochten ze bloemen 

plukken voor de juf van haar kleine broer. Toen ze klaar waren 

met bloemen plukken gingen ze weer naar school. 

 

Ze waren nog geen seconde op school en Marie-Thérèse liep 

direct naar het raam van de klas van haar kleine broertje. Ze was zo benieuwd wat de juf 

ervan ging vinden. Maar het raam was hoog en ze kon niet kijken door het raam. Maar dan 

kwam ze op het idee om op een muurtje te staan waar allemaal bloempotten tegen 

stonden. Ze was vergeten dat je niet te dicht bij de bloempotten mag staan wat anders word 

je gestraft. Maar toch ging op het muurtje staan en begon te kijken door het raam. Haar 

broer kwam juist binnen met het boeket bloemen. Maar wat Marie-Thérèse niet doorhad 

was dat Zuster Salomé weer achter haar stond. Ze sloeg weer met één klap in haar gezicht. 

Marie-Thérèse was zodanig hard geschrokken en daardoor viel ze op de bloempotten. De 

Zuster wou nog eens slaan maar deze keer had Marie-Thérèse geluk want de directrice 

stond achter haar. Toen moest de zuster mee naar het kantoor van directrice.  

 

Daarna heeft Marie-Thérèse Zuster Salomé nooit meer gezien, ze was ontslagen. 
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Clément Lesaffre 

 
Sint op bezoek 

 
Zandvoorde, 11 november 1967 
 
Luc is al vroeg wakker. Hij is bang. ‘Waarom kan ik niet gewoon flink zijn?’, denkt Luc. ‘Waarom 
kan ik niet gewoon luisteren naar meester Philips, mama en papa?’  
Vlug ruimt Luc zijn kamer op. Ik hoop dat de sint vergeten is welk kattenkwaad ik gisteren heb 
uitgehaald. ‘Luc, ben je klaar?’, roept André. ‘De stoet van de sint vertrek al om 8 uur. 
Burgemeester Menu en meester Philips wachten ons op aan het gemeentehuis in Zandvoorde.’  
 
‘Waarom kan ik vandaag niet gewoon ziek zijn?’, vraagt Luc zich af. ‘Waarom heeft de sint een 
groot boek? Waarom neemt de sint altijd al die pieten met die grote zakken mee?’ Vorig jaar ging 
Jean-Marie van de zesde klas in de zak van de piet. Hij tierde het uit. Ik dwaal weg en denk terug 
aan de gebeurtenissen van vorig jaar.  ‘Luuuc! Kom, haast je!’ Ik schrik op als ze me weer roepen. 
We lopen naar het dorpsplein. Iedereen is er. We sluiten achteraan de stoet aan en zingen uit 
volle borst mee. De pieten dansen en zingen. Ze zien er welgezind uit. Op de speelplaats van de 
gemeenteschool staat een podium met een grote stoel erop. De sint gaat zitten op de stoel en 
haalt zijn boek uit. Iedereen wordt stil. De sint kijkt plots heel boos. Ook de pieten stoppen met 
dansen en zingen en halen de grote zak boven. Ik ben bang. Ik durf niet op te kijken. De sint staat 
recht uit zijn mooie grote stoel en roept: ‘Oei, oei, hier zijn hele stoute kinderen!’ De sint bladert 
verder in zijn boek. Hij kijk en leest. ‘André! Kom naar voor.’ Nee, toch! Mijn broer is de liefste en 
braafste broer die ik maar kan dromen. Hij helpt mama en papa, hij maakt altijd zijn huiswerk en 
helpt altijd opruimen. Het kan niet dat mijn broer in de zak moet. De sint spreekt: ‘In mijn groot 
wijs boek staat dat jij niet flink bent geweest het afgelopen jaar.’ De pieten komen dichterbij. Ik zie 
mijn broer helemaal rood worden. Hij slentert naar voor en gaat de zak in. Uit de zaal komt er 
geroep. Het is luc.  ‘Het kan niet dat mijn broer in de zak moet.’  
De sint reageert al snel. ‘Mijn boek spreekt altijd de waarheid. Wat weet jij meer dan mijn boek?’, 
vraagt de sint.  
Luc stottert. ‘A..A…André staat altijd om 6 uur en h…helpt mama en papa altijd in de m…maalderij. 
Hij maakt het ontbijt v…voor mij en ruimt dan oo…o…ook nog eens de tafel af.’ 
 ‘Dit is genoeg,’ zegt de sint. ‘Maar waarom zei je tegen je mama dat het je broer André was?’ Luc 
wist niet wat hij moest zeggen. De sint werd boos. ‘André, jij mag onmiddellijk uit de zak! Jij krijgt 
dubbel snoep en chocola. En jij Luc, jij moet onmiddellijk de zak in. Maar bied eerst maar je 
excuses aan bij je broer. Je mama en papa zullen ook wel een straf voor je zoeken.’ Op de 
speelplaat is het muisstil. 
 
Na de stoet staat een groep jongens Luc op te wachten. Ze lachen hem uit en roepen verrader, 
verrader, verrader… Luk kijkt heel triestig weg. Eenmaal thuis ziet hij snoep liggen. Bij elk hoopje 
staat een naamkaartje. Er is een hoop voor André en een hoopje voor Luc. Zijn hoopje was veel 
kleiner. Luc rent triest naar buiten tot aan een open veld. Daar gaat hij zitten.  
‘Lukt het, Luc? Wil je praten?’ André is stil achter Luc aangegaan. ‘Wil je nog praten met mij na wat 
ik allemaal heb gedaan?’, vraagt Luc. ‘Natuurlijk! Jij bent toch mijn broer. Ik hou van jou zoals je 
bent.’ André neemt Luc vast en geeft hem een knuffel. ‘Ik ben het beu om altijd kattenkwaad uit te 



 

halen. Ik stop met kattenkwaad uithalen. Ik wil ook zo’n grote flinke broer zijn zoals jij voor mij 
bent!’,roept Luc. André voelt dat zijn broer zijn les geleerd heeft en besluit Luc een geheim te 
verklappen - het grote geheim van de Sint en Piet. Het opgezette spel van de pieten en de zakken, 
hoe de Sint alles ziet, … Luc en André lachen. Luc heeft zijn lesje geleerd. Samen rennen ze naar 
huis.  
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Renée Claus 

 
Straf 

 
 
We keren terug naar het jaar 1950 in Groot-
Zonnebeke, waar Raoul op een warme zomerdag uit 
zijn koude, harde, houten bed kwam. Hij ontbeet in zijn 
eentje aan de tafel in de keuken en vertrok naar 
school.  
 
Eens aangekomen op school, zag Raoul dat Joseph al 
met de bel klaar stond. Ze kregen vandaag rekenen. 
Daar hield Raoul niet van. Heel de tijd zat hij te spelen 
met de bikkels in zijn broekzak. Joseph liet de bel gaan. 
Het was speeltijd. Raoul ging nestjes van lieve, kleine, 
zingende vogeltjes roven. Dat had meester André 
natuurlijk weer gezien.  
Hij zei: ‘Raoul, dit is al de zoveelste keer deze week. 
Laat die lieve, kleine vogeltjes toch met rust!’ 
Raoul zei: ‘Oké meester André, ik zal het nooit meer doen.’ Dit meende hij natuurlijk niet. Hij zette 
het nestje terug en zag dat Joseph de bel liet gaan. Ze moesten naar huis met de rang. Meester 
Robert van het eerste leerjaar had de rang. 
In de rang moest je muisstil zijn, maar daar trok Raoul zich niks van aan. Hij babbelde met zijn 
beste vriend Daniël. Meester Robert had natuurlijk gehoord dat Raoul aan het babbelen was. Maar 
Daniël had geluk dat meester Robert hem niet had horen babbelen. Raoul kreeg straf. Hij moest 
dertig keer schrijven: ‘Ik mag niet praten in de rang.’  
De volgende dag vroeg meester Robert het strafwerk van Raoul. Raoul zei: ‘Ik kon het niet maken 
want ik heb geen blaadjes thuis.’ Vlug liet hij meester Robert achter en hoopte dat het hierbij ging 
blijven. Hij liep weg en ging naar de klas.  
Meester André vroeg: ‘Waarom ben je te laat?’  
Raoul antwoordde: ‘Ik moest nog iets bespreken met meester Robert.’  
Hij ging zitten en volgde de les. Hij dacht niet meer aan zijn straf voor meester Robert. 
Na de schooldag moest hij met de rang naar huis. Meester Robert zei: ‘Morgen wil ik je straf!’ 
 
De volgende dag ging hij terug naar school. Meester Robert vroeg weer zijn straf en Raoul 
antwoordde: ‘Ik kon het niet maken want ik heb geen blaadjes thuis.’ Hij ging vlug naar zijn klas. 
Het was zijn favoriete les geschiedenis. Ze leerden over wereldoorlog I. Raoul vond het zo leuk dat 
de tijd voorbij vloog. Voor hij het besefte was het al tijd om naar huis te gaan.  
 
De volgende ochtend vroeg meester Robert opnieuw: ‘Waar is je straf?’ Weer antwoordde Raoul: 
‘Ik kon mijn straf niet maken want ik heb geen blaadjes thuis.’  
Zo ging het iedere ochtend gedurende enkele weken door. Meester Robert gaf niet toe maar 
Raoul bleef dezelfde smoes gebruiken. Totdat Philip die meester Robert in de klas zat, hem riep. 
Hij moest naar de klas van meester Robert gaan. Met lood in zijn schoenen ging Raoul naar 
binnen. Eens aangekomen in het lokaal zei meester Robert: ‘Hier heb je blaadjes en daar hangen 



 

gedichtjes aan de muur. Je kan alle gedichtjes aan de muren beginnen schrijven.’ Raoul zei: ‘Moet 
dat echt?’ ‘Ja! Ik heb lang genoeg gewacht op je strafwerk!’, bulderde meester Robert door het 
lege lokaal. Raoul begon dus maar te schrijven. Elke middag moest hij naar de klas van meester 
Robert om gedichtjes te schrijven. Het was een waar monnikenwerk. Hij zat er zeker twee 
maanden aan een stuk over de middag te schrijven.  
 
Enkele weken later, mocht Raoul eindelijk voor de laatste keer naar meester Robert toe. Maar 
toen zocht zijn eigen meester, meester André hem. Meester André zag dat Raoul  straf moest 
schrijven voor meester Robert. Hij zij: ‘Raoul, wat heeft dat te betekenen?’ Raoul legde uit dat hij 
in de rang had gepraat en dat hij straf moest schrijven maar dat hij het veel te lang had uitgesteld. 
Daardoor moest hij dus vandaag, eindelijk voor de laatste keer nog wat gedichten schrijven.  
Meester André had aandachtig geluisterd naar zijn uitleg. Hij keek wat nors en zei toen: ‘Weet je 
wat? Doe er voor mij maar nog twee weken bij.’  
En zo schreef Raoul nog twee weken verder. Toen hij eindelijk klaar was met zijn strafwerk, had hij 
zijn lesje wel geleerd. Sinds die dag speelde hij (meestal) flink op de speelplaats. 
 
 
foto: familiealbum 



 

Lucas Noyez 
 
 
 
 
 

 

Maandag verplaatsen we 
 

Jos moet opstaan het is 6 uur ‘s ochtends. Het is maandag. Hij moet naar school, hij heeft 

er echt geen zin in. Want meester Mark is super streng. Ik zit naast de deur, het is er altijd 

koud. Je mag geen muts of sjaal dragen anders moet je op een lat zitten met dikke 

boeken op je hoofd. Vandaag mogen we verplaatsen, ik wil graag bij de kolenkachel 

zitten. En dat mijn beste vriend Frederik naast me zit, maar dat zal de meester zeker niet 

goed vinden. De meester zei dat we eerst onze taken moesten maken. De bel ging. Het is 

speeltijd, Frederik en ik spelen graag voetbal, maar de grote Bert heeft de bal over het 

hek getrapt bij boer Jan (de grootste boer van heel Passendale) als je op z’n veld loopt en 

hij betrapt je dan moet je in het 

hondenhok bij z’n hele grote 

hond slapen. Nu babbelen we 

altijd over dingen tijdens de 

speeltijd in ons hoekje. De bel 

gaat iedereen naar z’n rij. We 

gaan verplaatsen, ik vraag aan 

de meester of ik bij de kachel 

mag zitten. Hij is boos ik weet 

niet waarom. ik moet op mijn 

knieen zitten in het midden van 

de speelplaats. Na 20 min. 

mocht ik naar binnen gaan. Iedereen zat op zijn nieuwe plaats. Er was één plaats over dat 

was bij de deur. Ik was mega boos, ik ging naar de speelplaats en klom over het muurtje. 

Ik ging woedend naar huis. Mijn moeder vroeg wat er was. Van haar moest ik terug naar 

school. Maar ik liep gewoon weg met een vel papier en een vulpen. Ik schreef op het 

papier dat mijn vriend om 7 uur naar het veld van mijn vader moest komen. Het is 7 uur, 

ik ga naar het veld van mijn pa. Even later was Frederik daar. We hadden afgesproken 

voor morgen niet naar school te gaan. We gingen dan op het plein in de wijk gaan spelen. 

We waren naar het plein aan het wandelen, maar dan stond meester Mark daar. Ik wist 

bijna honderd procent dat Bert ons had afgeluisterd.  

 

 



 

We weten wel niet hoe hij het te weten had gekomen. We moesten mee naar het bureau 

van de directeur. Aan het kleine raampje zagen we Bert kijken, hij was hard aan het 

lachen. We wisten nu zeker dat het hem was die ons had afgeluisterd. De bel ging en wij 

moesten in het midden van de speelplaats zitten op onze knieën. Iedereen lachte ons uit, 

maar wij gingen Bert dan eens terugpakken. De speeltijd was gedaan, en we moesten 

terug naar het bureau van de directeur. We moesten 3 bladeren schrijven voor en 

achterkant waar op stond ( ik mag niet weglopen van de klas) Als de school gedaan was 

gingen we een plan bedenken voor Bert terug te pakken. We hadden een idee, dat we 

een potje inkt over zijn kleren gooien en dat een van ons twee moest meegaan voor zijn 

kleren af te wassen in het toilet, en dat de andere alsof naar het toilet moest voor te 

plassen. Dan gingen we een sigarettenpakje in zijn boekentas steken, en dan gaan we zijn 

boekentas omgooien als het de laatste speeltijd is dan zal de meester het sigarettenpakje 

zien en Bert straffen, dat hij woensdag en donderdag straf moest schrijven. En dan moest 

hij dat afgeven aan zijn papa en mama. De bel ging en we gingen vlug gaan kijken naar de 

boekentas van Bert. Maar dan zagen we dat zijn boekentas weer recht stond, we keken in 

zijn boekentas en er zaten geen sigaretten in. Maar toen hoorden we gebrom achter ons, 

het was de meester we waren weer gestraft. We moesten nu alle boekentassen mooi in 

een rijtje zetten, maar toen zagen wij onze boekentassen open liggen met sigaretten. De 

meester was heel BOOS. Ons plan was mislukt en we hebben de meester boos gemaakt. 

Als straf moesten wij nu woensdag, donderdag en vrijdag straf schrijven in het midden 

van de speelplaats. Vrijdag als het school gedaan is zei ik tegen Frederik :EINDELIJK KLAAR 

MET SCHRIJVEN. 
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Het dagboek van Katerina  
1. Voorstellen : Goeiemorgen Josephine! (naam van mijn dagboek) Dus  

ik ben Katerina en ik leef in Passendale ik ben 11 en heb 2 beste vriendinnen. 

Samen met mijn broer en zus zijn we de ‘Smits’ (gewoon Smit) 

 Ik hou van mijn hond Benji en mijn Konijntje Anne 

Samen wonen we aan een drukke straat ‘Molenstraat 3’ 

Een groot oud huis die ruim is maar gezellig,of toch soms geloof ik in geesten in dit huis! 

Nou ja, dat is een fabel dat weet ik! Maar toch…. 

2. Joepie! Eindelijk weer school! 

‘Goedemorgen kinderen.’ ,zei de zuster zachtjes. Pak maar jullie bordje en krijtje! Ik keek 

naar Sophie die gewoon rustig zat te praten met haar buurmeisje. Maar jammer genoeg zit 

ik naast de irritante : ‘Marie!’ Ze heeft altijd een te kleine trui aan die ook nog eens niet 

volledig is. Er zitten gaten in. “Katerina?” “Katerina?” Vroeg de zuster terwijl ik keek naar de 

prachtige blauwe lucht. “Euh…Euh Ja?” antwoordde ik zenuwachtig? 

3. Aanwezig?  

“Bent u aanwezig?” vroeg ze met een diepe blik waar ik vuur in haar ogen zag 

‘Branden.’Sophie  praatte nog steeds met Anna (buurmeisje) ik hoorde haar gegiechel tot 

aan mijn bank. 

“Ja, ik ben aanwezig…”, zei ik, opeens keek Sophie op en leek verdrietig te zijn. “Zuster?” 

Mompelde ze onverstaanbaar. ze zei dat ze naar het toilet moest, de juf ging akkoord en een 

beetje later kwam ze niet terug dus ik vroeg ook of ik mocht naar het toilet. 

Niet omdat ik mijn boodschap moest doen! Gewoon om te controleren of ze niet 

weggelopen is.   

Ik schraapte mijn keel omdat het in de toiletten heel donker was, daarom noemde onze 

school ‘Het Donkere Raam’ Ik denk het.Opeens hoorde ik Sophie’s stem. 

“Wat wil je?” ,riep ze alsof ik afval was die aan haar prachtige schoenen plakte. 

“ Ik maakte me zorgen?”, Ze keek weer met een verdrietige blik aar mij,  waardoor ik me 

Raar voelde. Daarna Mompelde  ze iets onverstaanbaar. 

-Einde schooldag- 

Ik deed de deurklink voorzichtig open en liet mijn boekentas op de grond vallen 

ik maakte mijn wiskunde huiswerk en vroeg daarna of ik naar buiten mocht. 

Jammer genoeg mocht ik niet omdat mama nieuwe kleren had gekocht voor me. 

 



 

Maar ik woon niet zo veilig, ik woon aan een hele drukke straat. Mama vind het dan te 

gevaarlijk voor mij om buiten te spelen, maar soms mag ik met vriendinnen naar een klein 

parkje hier niet ver vandaan. Ik ga daar meestal, omdat er appelbomen groeien en ik er dan 

kan plukken. Dan kan mama lekkere appeltaart maken, en ik hou daarvan!!!! 

-De Volgende Dag- 

Goeiemorgen Josephine! Iedereen was gaan werken en ik zat daar met mijn broer en zus 

aan de houten tafel die op een vreemde manier eenzaam leek. Het was hier erg stil, niet van 

onze gewoonte hoor! Normaal houd Tom ervan om te praten over dat stomme voetbal, 

door en door en door enzovoort… Tom keek op en stond recht om melk te gaan halen uit de 

koelkast, ik at droge boterhammen met niets op. Lekker hoor! Jammie Jammie!!! 

Toen ik wachtte op Sophie omdat Sophie aan de deur stond. Ik keek naar de woonkamer en 

ik zag mama daar staan, mama had slecht nieuws! Margot is niet thuisgekomen! Ze ging 

naar haar vrienden in dat huis daar! Ze wees naar een eng en vuil huis voor ons. Wacht…. 

Mijn enige echte liefde ‘Viktor’! Wat is hij knap… Oh um ik zei niets hoor, oké oké misschien 

is hij altijd zo met een liefdesblik naar mij aan het kijken, nou en? Mama keek verbaasd  

‘Viktor?’ Ze snapte het nog altijd niet waarom ik zo raar 

naar haar keek. Mama!!!Ik riep zo hard als ik kon “DAT IS 

GEWOON EEN HUIS!!!!” Ze keek me angstig aan. 

Nou zeg, moet je daarvoor zo roepen? “Nee…” “Het spijt 

me..” Mama en ik belden aan bij hun huis maar niemand 

deed open, of toch? Een mysterieus gezicht kwam 

tevoorschijn. “Koekoek” Zei een oude man. Komen jullie 

voor Viktor?  Je bent niet de enige hoor! Wat een 

vreemde man! Zei mama, ik knikte maar liep rechtdoor naar de woonkamer. Welkom! Een 

jongen met kastanjebruin haar die voor zijn ogen hing kwam de woonkamer binnen. Oh 

Katerina wat leuk om je te zien! Ik heb een verrassing! Mijn hart klopte.Voor mij? hij nam 

een stoel bij, kom meid! Riep hij, ik keek op en zag Margot.  “MARGOT!!!””WAT DOE JE 

HIER????” Ik kom mijn vriendje bezoeken? Mag het? Vriendje? Was dit echt of niet? Viktor 

en Margot??? Adem in, Adem uit! Het lukte niet en ik stikte bijna zover ik weet. Margot zei 

iets : Viktor is mijn vriendje!  Is dat niet fantastisch? Soms wou ik Margot een slag geven 

voor stommiteit.Margot is 2 jaar jonger dan Viktor! En ze weet zelfs niet hoe ze : 

Binnenstebuiten moet spellen, wat moet ze dan met Viktor die zo mooi is!!!! Ik stormde weg 

in tranen maar. Margot nam mijn hand en zei iets : Ooit krijg jij ook je ware liefde want jij, jij 

bent SPECIAAL! 

  Dus Les 1 Van mijn dagboek : Ook al zie je er een beetje anders uit, je bent SPECIAAL 

  Les 2 : Wees lief als iemand je even nodig heeft! 

  Les 3 : Geniet van boeken schrijven en lezen, het geeft je inspiratie    

Dus dit moet je leren! Anders 0/10 Hihihi!  Ik en Sophie hebben na Viktors nieuws een triest 

slaapfeestje gemaakt met bonbons en veel limonade. En we vertelden hoe Viktor een ezel 

was!!  

 



 

Lien Segers 

 

Lieve wordt gepest 
 

Op een vrijdag in Zonnebeke ging Lieve naar school. Het was 7 uur en ze moest zich haasten want 
de school begon om 7:30 uur.  Ze had nog een halfuur en ze moest zich van de andere kant van 
Zonnebeke naar school haasten. Het was zo’n 3 km stappen. Bij het kapelletje zwaaide ze nog naar 
haar mama en ze ging vol moed naar school. Lieve had er megaveel zin in want vandaag was de    
punten roeping. Ze hoopte en wist bijna zeker dat ze goede punten ging behalen. Iedereen wist 
namelijk dat wanneer je als laatste eindigde, je gepest werd.  
 
Als ze op school aankwam, was ze net op tijd. Ze haalde net de schoolpoort. ‘Oef! Heb ik even 
geluk?’, dacht ze. Eenmaal binnen zat Lieve het dichtst bij de kolenkachel en dus ook het dichtst bij 
het podium. Dan begon eindelijk de punten afroeping. Ze zaten met heel wat leerlingen op school 
dus het duurde wel even. Dan was het eindelijk haar beurt. Maar het was geen goed nieuws. Haar 
ergste droom werd werkelijkheid.  
‘Lieve,’ riep de directeur. ‘Deze punten zijn niet zo goed hé! 3/10… Je zal de volgende keer wat 
meer moeten studeren. Hier is je puntenboekje.’ ‘Bedankt,’ zei Lieve stilletjes.  
In de speeltijd gebeurde er waar Lieve voor vreesde. Ze werd uitgelachen door de beste van de 
school. Die Albert haalde altijd goede resultaten, hij kreeg zelfs vaak pluspunten. 
‘Hé Lieve, die punten zijn niet zo goed hé?! Iedereen weet wat er gebeurt met kinderen die falen. 
Jij bent een kleuter die nog niet kan studeren hé?!’, riep Albert lacherig.  
‘Ga gewoon weg! Laat me met rust! Ik wil je niet zien!’, riep Lieve. Ze liep snel naar de toiletten.  
Even later in de klas keek iedereen naar Lieve. Ze zat te wenen. Enkel Melissa, haar beste vriendin, 
kon haar helpen. Maar ze durfde niet.  
 
Toen ze thuis kwam, nam ze haar boeken en begon ze te studeren. Ze werkte het hele weekend. 
En als ze maandag aankwam op school, stapte ze naar zuster Regina en vroeg : ‘Mag ik mijn 
toetsen opnieuw doen?’ ‘Nee sorry, dat mag niet. Wat denk jij 
wel? Dat ik de allerliefste zuster ben?’ Zuster Regina draaide zich 
om stapte kordaat weg. Daarna stapt Lieve naar zuster Marcelina 
en vroeg:: ‘Mag ik mijn toetsen opnieuw doen?’ ‘Maar natuurlijk 
mag dat, Lieve! Die ene is wel slecht hé?! Heb je goed gestudeerd 
nu?’ Lieve knikte. ‘Ik studeerde heel het weekend mang.’   
En zo kreeg Lieve een nieuwe kans en maakte die week over de 
middag bij zuster Marcelina haar toetsen opnieuw. Het is het 
geheimpje tussen haar en zuster Marcelina. 
 
De volgende week op school wordt ze opgewacht door Albert die haar alweer staat uit te lachen. 
Maar ze laat zich doen, ze kan er niet veel op zeggen. Op het einde van de dag is er net voor school 
gedaan is opnieuw een punten afroeping. Niemand weet waarom, behalve Lieve… Ze hoopt dat ze 
het er deze keer beter vanaf brengt. En dan hoort ze haar naam. ‘Proficiat… Al…Lieve! Jij behaalt 
deze keer 11 pluspunten. Je mag je oude boekje teruggeven en je krijgt een nieuw boekje. Je 
haalde het beste resultaat van iedereen!’, zegt de directeur fier. 
Als Lieve terug op de speelplaats komt, wordt ze gefeliciteerd want niemand is ooit boven Albert 
Einstein geraakt. En om dat te vieren ontstaat er een klein dansfeestje op de speelplaats.  
Tijdens het dansen ziet Lieve Albert staan. Ze bekijkt hem plots met andere ogen. Eigenlijk vindt ze 
hem best knap.  Ze heeft vlinders in de buik… 



 

Lien Segers 

 

Even later geraakt Lieve weg van haar vriendinnen. Ze loopt naar Albert toe en zegt: ‘Hé Albert! 
Mag ik je iets vragen? Ik euh… Ik ben verliefd op je. Wil je mijn vriendje zijn?’ 
Albert wordt een beetje verlegen en zegt stamelend: ‘Ik… Ik ben eigenlijk oo… ook verliefd op jou. 
Natuurlijk wil ik  je vriend zijn!’ Wat onwennig staan ze elkaar aan te kijken. Dan klinkt de bel, 
iedereen mag naar huis vertrekken.  
‘Wat ga jij later studeren?’ vraagt Lieve.  
‘Ik ga voor wetenschapper studeren!’, zegt Albert.  
‘Wauw, dat klinkt leuk’, zegt Lieve, ‘later wil ik fotograaf worden.’ 
‘Misschien kunnen wij samenwerken?’ vraagt Albert. 
‘Laten we samen nieuwe dingen uitvinden en er kleurrijke foto’s van maken’, bedenkt Lieve 
enthousiast. 
‘En we maken eerst een statief voor jouw fototoestel, want dat zal wel zwaar zijn’, antwoordt 
Albert. 
‘Ja, dat klinkt als een leuk plan!’  
Ze gaan allebei samen terug naar hun klasgenoten. Plots roept iemand luid: ‘Lieve heeft de 
proeven niet zelf gemaakt. Ze heeft gespiekt! Lieve kan dat helemaal niet. Albert heeft dat zelf 
gezegd!’ Lieve schrikt en roept verontwaardigd: ‘Dat is helemaal niet waar!’ Geschrokken kijkt ze 
Albert aan: ‘Albert, hoe durf je?’ Maar voor Albert iets kan zeggen, loopt Lieve loopt weg. 
Wanneer ze thuis komt, doet ze onmiddellijk de deur op slot en rent naar haar kamer. Ze is boos 
en gekwetst. ‘Hoe durft Albert mij zo iets aan te doen?  Ik dacht echt dat ik hem kon vertrouwen.’ 
 
Albert is woedend op zijn vrienden en zegt ondertussen: ‘Hoe durven jullie! Ik heb jullie helemaal 
niets gezegd!’ Albert is heel verdrietig. Dit moet hij uitklaren. Snel loopt hij naar het huis van Lieve. 
Wanneer hij bij haar huis aankomt, klopt hij aan. Lieves mama doet open en vraagt: ‘Wat kom jij 
hier nu nog doen? Heb je Lieve nog niet genoeg gekwetst?’  
‘Het is helemaal niet wat je denkt,’ zegt Albert. ‘Mag ik binnenkomen? Ik zou graag alles 
uitleggen.’ Binnen vertelt Albert het hele verhaal. Dan mag hij naar Lieve. 
Hij klopt op Lieves kamerdeur maar ze doet niet open. Albert probeert opnieuw ‘Lieve, ik wil echt 
met je praten. Er is een groot misverstand, ik heb dat helemaal niet gezegd. Ze zijn jaloers op ons. 
Lieve, wil je de deur opendoen? Ik zie je graag…’  
‘Ga weg! Ik geloof je niet!’, antwoordt Lieve. ALbert is verdrietig en gaat teleurgesteld naar huis. 
 
Maar net voorbij het kapelletje wordt hij verrast. Lieve komt aangerend en zegt: ‘Oh Albert, het 
maakt niet uit wat ze zeggen. Het enige wat ik wil, is dat wij samen zijn.’  En ze geeft hem een 
dikke knuffel en zoen. 
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Mauro Haghebaert 

 

Pesten en vergeven 
 
Op een koude winterochtend in 1655 werd Jonas wakker en was te laat voor school.  Hij liep super snel 
naar school maar toen hij er was,  was iedereen al binnen. Jonas ging de koude klas binnen in Zonnebeke. 
Maar toen hij binnen ging, stond de zuster voor de deur en keek super boos.  
Ze zei: ‘Ga vooraan staan, Jonas! Het is al de derde keer deze week!’ 
‘Sorry mevrouw…’, antwoordde Jonas. 
‘Genoeg is genoeg, Jonas!’, bulderde de zuster. ‘Toon je handen, nu!’ 
Hij schreeuwde luid toen de regel zijn handen raakte. Hij keek naar zijn handen en zag dat ze bloedrood 
waren. Ze deden ook heel veel pijn. 
De les ging door en toen mocht iedereen naar huis. Jonas was blij en opgelucht. Hij liep zo snel mogelijk en 
onderweg kreeg hij een idee. 
 
De volgende morgen ging Jonas vroeg naar school en maakte een val om een grap mee te maken voor de 
zuster. Toen iedereen er was, was het tijd om zijn grapje uit te halen. Hij maakte zich klaar en toen begon 
iedereen te lachen. De zuster vond  het  gênant, ze sloeg haar handen voor haar ogen en liep snikkend weg. 
Jonas werd gestraft maar het boeide hem helemaal niks. Hij moest honderd  keer ‘Vergeef mij’ typen op de 
typemachine. Het was best saai maar het had erger gekund. 
 
De volgende ochtend  was het zaterdag. Voor hem was dat de leukste dag van de week. Jonas moest zich 
geen zorgen maken over de saaie school en gestraft worden. Jonas hielp zijn mama en papa de hele dag. 
Als hij niet kon helpen, speelde hij in zijn grote tuin. 
 
Het weekend vloog voorbij. Op school was iedereen onder de indruk van zijn grapje van de vorige week 
met de zuster. Maar Jonas zou geen zo’n streken meer uithalen. Hij besloot om zich wat gedeisd te houden. 
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Mathis Cappelle 

 
Het chocolade kraampje 

 
Het is een koude winterochtend in het jaar 1962. 
Emiel is elf, hij moet naar school. Hij zit op Vrije Basisschool De Wijzer in Zonnebeke. Het zijn daar 
allemaal strenge zusters. Emiel staat op. Hij poetst zijn tanden, kamt zijn haren en doet zijn 
uniform aan. Hij maakt nog snel even zijn boterhamdoos klaar en vertrekt met zijn klein verroest 
fietsje naar school. Hij komt op school en rent naar zijn beste vriend. 

‘Hoi Kamiel’, zegt Emiel blij. ‘Hoe gaat het met jou?’  
‘Goed en met jou?’, antwoordt Kamiel. 
‘Ook goed, hoor!’ zegt Emiel. Meer kan hij niet zeggen want daar gaat de bel al. 
Het is vandaag Marcel zijn beurt om te bellen. Iedereen moest op de stippen gaan staan.  
‘Kom naast mij staan…’ fluistert Kamiel. 
Emiel doet dat en fluistert terug: ‘Ik heb echt geen zin in school vandaag. Het is altijd iets met die 
nonnen…’ 
De rij vertrekt in stilte naar de klas. Emiel zit naast de saaiste kinderen van de klas.  
’Waarom mag ik niet gewoon naast Kamiel zitten?’, denkt hij boos. 
Dan zegt zuster Maria: ‘Haal maar allemaal je Frans boek uit.’  
‘Weeral Frans?’, roept de helft van de klas. ‘We hebben nog maar net Frans gehad.’  
Maar hun geklaag maakt niets uit. Na de les Frans gingen ze met rekenen aan de slag. 
 
Opeens horen ze. ‘TRINGG TRINGGG!’ Er wordt alweer geschud met de bel. Het is speeltijd.  
Op de speelplaats staat er een chocoladekraam. Als ze betalen, mogen ze een reepje hebben. 
Maar ze hebben geen geld. Ze beramen een plannetje. Maar dan moeten ze wel met drie zijn. Ze 
kijken rond op de speelplaats maar ze vinden niemand. Opeens zien ze Marcel staan. Marcel 
houdt wel van streken uithalen. Ze lopen naar hem toe en vragen of hij wil helpen met hun plan. 



 

Ze hebben geluk want hij zegt ‘Ja!’. Hun ogen blinken. Ze dachten wel dat Marcel ging meedoen 
want hij heeft al veel kattenkwaad uitgehaald. Ze leggen het plan uit en beginnen er aan.  
 
Kamiel breekt in in het bureau van de directeur om de sleutel van alle deuren van de school te 
openen. Ook de sleutel van het chocoladekraampje zit daarbij. 
Snel lopen ze ermee naar het kraampje. Ze hebben al zin in chocolade. Kamiel en Marcel nemen 
elk een reep uit de doos. ‘Maar nee!’, zegt Emiel. ‘Als je maar één reep neemt, dan valt dat op. Je 
moet een hele doos pakken. Dan valt dat niet op.’ Kamiel en Marcel nemen elk een hele doos. Ze 
lopen met die doos onder hun trui naar beneden. Daar staat zuster Maria hen op te wachten. ‘Wat 
waren we van plan?’, vraagt ze met gekruiste armen. 
‘Ik heb niets gedaan!’, zegt Emiel. Dat klopt ook. Hij is zo slim geweest om zelf geen chocolade 
mee te nemen. Maar zuster Maria is onverbiddelijk en neemt alledrie de jongens mee naar het 
bureau van de directeur. Ze geeft het door aan de directeur en laat ze dan wachten in de gang. Ze 
spreken af om allemaal niets te zeggen tegen de directeur. Eerst gaat Kamiel. Zoals afgesproken 
zegt hij niks. Dan moet Marcel naar binnen hij zegt ook niets. Emiel zegt ook niets. ‘Dan doen we 
het anders!’, zegt de directeur streng. Hij haalt zuster Maria erbij. ‘En wie had er precies chocolade 
mee?’, vraagt de directeur aan zuster maria. ‘Euhm, enkel Kamiel en Marcel’, antwoordt ze. 
‘Oké, dan krijgen zij straf’, besluit de directeur. Hij stuurt Emiel naar de speelplaats en Kamiel en 
Marcel krijgen te horen dat ze straf krijgen. Ze zijn boos op Emiel. ‘Het was zijn idee om dit 
allemaal te doen maar zelf doet hij niks. En daarom krijgt hij geen straf. Zo kan ik het ook hoor!’, 
zegt Kamiel boos als ze het bureau van de directeur verlaten. Het is nog steeds speeltijd. Emiel 
vraagt wat hun straf inhoudt. ‘Dat gaat gaat jou niks aan!’, zeggen ze boos tegen Emiel.  
‘Ja sorry! Ik kan daar toch ook niets aan doen dat jullie gestraft worden en ik niet!’, antwoordt 
Emiel. Hij gooit zijn handen radeloos in de lucht en schopt tegen een steentje.  
‘Oké, oké… Je hebt gelijk! Ik vergeef je het al’, zegt Kamiel. ‘Maar als we nog eens iets stouts doen 
dan doe jij wel mee hé? Allemaal samen gestraft worden of niemand!’  
‘Oké, afgesproken! Maar we zijn toch nog altijd beste vrienden hé? Of niet?’, vraagt Emiel onzeker. 
‘Tuurlijk! De allerbeste vrienden!’, roept Kamiel. Ze halen hun bikkels uit en gaan nog wat bikkelen 
voor de rest van de speeltijd. 
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                                                  Zotte Zoé  
 
Zoé is een creatief meisje, ze is 12 en woont in een heel groot gezin. Haar ouders zitten heel diep 
in de schulden en denken om de boerderij te verkopen. Ze vindt het niet leuk dat haar ouders haar 
plezier wegnemen.  

 
Het is 5u ‘s morgens, Zoé maakt zich klaar om de koeien te gaan 
melken. Ze gaat de trap af en ziet haar ouders met een triestige blik aan 
tafel zitten. “Wat is er?”, vraagt Zoé. Haar ouders zeggen vol verdriet: 
“We hebben de boerderij verkocht.” “Wat! Waarom! Het was mijn 
levenswerk!” “We hebben besloten dat je voortaan naar school mag 
gaan, morgen is je eerste dag.” Zoé stormt de trap op en gooit de deur 
achter zich dicht. Ze is woedend en blijft heel de dag in haar kamer.  
 
De volgende dag staat Zoé om 7u op. Ze gaat ontbijten en pakt haar 
spullen om naar school te gaan. Ze gaat naar buiten en neemt haar 
fiets. Eenmaal aangekomen op school gaat ze meteen naar haar klas. Ze 
stapt de klas binnen en gaat op haar plaats gaan zitten. De juf vraagt: 
“Wil je wat hout gaan halen voor de houtkachel?” Zoé knikt en gaat 
naar de zolder. Ze neemt 5 blokken hout en gaat snel naar de klas, voor 
ze het weet valt ze over een houtblok die ze zelf heeft laten vallen. De 

meisjes uit de klas lachen meteen. Een jongen komt haar helpen en neemt de houtblokken op en 
geeft ze terug. De bel gaat, de les begint. Zoé gaat op haar plaats gaan zitten. Ze heeft vandaag 2u 
Nederlands en 1u wiskunde. 
  
Na de les Nederlands gaat de bel. Ze gaat staan en gaat naar de speelplaats. Op de speelplaats 
komt een meisje naar haar toe, ze stelt zich voor: “Hallo, ik ben Jeanne”, zegt het meisje. Ze zag 
hoe Zoé werd uitgelachen in de ochtend. Zoé vraagt wie die jongen was die haar hielp. Jeanne 
antwoordt: “Dat was Gabriël, hij zit in de andere klas. Hij is een hele lieve jongen en ook heel 
slim.” Opeens krijgt Zoé een bal tegen haar hoofd. Zoé wordt meteen uitgelachen door de meisjes 
uit haar klas. Ze roepen in koor: “Zotte Zoé! Zotte Zoé!” 
De bel gaat en ze gaan in de rij staan. Juf Anne komt naar buiten en ze neemt ons mee naar de 
klas. In de klas aangekomen beginnen we meteen met wiskunde. Na wiskunde is het tijd om naar 
huis te gaan. Ze pakt haar fiets en zegt: “Tot morgen Jeanne.” Zoé rijdt naar huis. Als ze thuis komt 
gaat ze naar haar kamer en maakt haar huiswerk. 
 
De volgende dag komt ze wakker en denkt: het is weekend! Ze gaat naar beneden en maakt haar 
ontbijt klaar. Als ze klaar is, gaat ze naar de winkel om boodschappen te doen. Zoé is terug van de 
winkel en ze legt de boodschappen op tafel. Ze zegt nog even vaarwel aan de boerderij want hij is 
morgen van boer Marcel. Zoé vindt het erg dat de boerderij verkocht wordt maar met dat geld 
kunnen ze uit de schulden geraken. Haar ouders komen thuis en zijn ruzie aan het maken over de 
boerderij. Ze vraagt wat er is. Haar ouders doen alsof ze het niet hebben gehoord. 
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Het is maandag, maar Zoé heeft haar overslapen. Het is al 10u ‘s ochtends. Ze maakt zich vlug 
klaar en loopt naar school. De juf zit op haar te wachten. “Sorry juf dat ik te laat ben”, zei Zoé. 
“Het is niet erg Zoé, dat kan iedereen overkomen.” De meisje in haar klas zitten te lachen. Ze gaat 
vlug naast Jeanne zitten en pakt haar boeken. In de speeltijd speelt ze een balspel met haar klas. 
Als de bel gaat lopen ze direct naar de klas. De juf zit boven op hen te wachten. Als iedereen er is 
deelt de juf een toets uit. 
“Jullie hebben toets van wiskunde”, zegt de juf. Iedereen was klaar met de toets. Na de toets is het 
middagpauze. Iedereen gaat naar beneden en gaat meteen naar de eetzaal. In de eetzaal pakten 
de meisjes het eten van Zoé af en gooiden het in de vuilnisbak. Zoé is woedend op de meisjes. 
Jeanne deelt haar boterham met Zoé. De bel gaat en iedereen stapt naar de rij. Als de tweede bel 
gaat mogen ze naar boven. 
Iedereen is boven en de juf deelt alle toetsen uit. Zoé heeft twintig op twintig. Ze gaat naar huis. 
 
Het is 6u ‘s ochtends haar mama maakt haar wakker. Zoé maakt zich klaar om naar school te gaan. 
Onderweg komt ze Gabriël tegen. Ze stappen samen verder naar school. Eenmaal aangekomen op 
school gaat ze naar Jeanne. “Het is vandaag woensdag dus dat betekent dat we een kort dagje 
hebben”, zei Zoé. Ze heeft vandaag Frans en Nederlands. Als de bel gaat pakt Zoé haar boekentas 
en fietst ze samen met Jeanne naar huis. Als ze thuis komt lachen haar ouders heel blij naar elkaar. 
Ze zeggen tevreden: “Boer Marcel moet de boerderij niet meer hebben!” Zoé lacht blij. “En we 
hebben hem gratis teruggekregen!”, zeggen ze uitbundig. Zo kan Zoé haar dagelijks werk weer 
doen en naar school gaan met Jeanne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Milo Hennin 

 
Marcel die zich verkleed als zijn zus Wanda. 
 
‘Ring, ring!’  
‘Iedereen, neem je huiswerkmap mee en pak je boekentas! Tot morgen!’,, zegt meester Joseph. 
‘Marcel, wil je even beleefd zijn en zeg eens tegen iedereen tot morgen?’, vraagt meester Joseph. 
‘Nee, ik ben Marcel niet’, antwoordt de jongen en hij loopt snel weg.  
 
De volgende ochtend vindt de meester zijn boekentas niet. Maar dan ziet hij dat Marcel zijn 
boekentas in de vuilbak stopt. ‘Marcel, het is genoeg geweest. Nog één verwittiging en dan word 
je geschorst’, zegt de meester boos. Marcel reageert niet. ’Marcel, geef eens een antwoord!’, 
buldert de meester. Maar Marcel negeert hem helemaal. De meester gaat zuchtend zitten maar 
veert onmiddellijk weer recht. ‘Auw!’, roept hij. Hij kijkt naar zijn stoel en ziet een duimspijker 
liggen. ‘Wie heeft dat gedaan?’, vraagt hij. Spiedend kijkt hij rond in de klas. Hij ziet direct het 
lachje op Marcel zijn gezicht. ’Marcel, jij bent geschorst! Het is genoeg geweest! Je mag naar de 
directeur!’, roept hij. Zijn gezicht wordt helemaal rood. 
Marcel neemt zijn spullen en vertrekt. Zijn ouders zijn natuurlijk razend. Die nacht bedenkt hij een 
plannetje. Zijn zus Wanda is ziek en iedereen zegt altijd hoe goed ze op elkaar lijken.  
 
De volgende ochtend gaat Marcel verkleed 
als Wanda naar de meisjesschool. Hij ziet 
Wanda haar vriendinnen en haar 
vriendinnen komen op hem afgestapt. 
‘Wanda! Wat fijn dat je niet meer ziek 
bent!’, roepen ze enthousiast.  Ze zien niet 
dat het Wanda niet is. Ze spelen nog even 
samen en moeten dan naar de klas.  
 
In de klas begint de pruik van Marcel te 
jeuken. Hij probeer stiekem te krabben 
maar de pruik valt af. Alle meisjes 
schreeuwen! Helaas, hij heeft zijn 
vermomming niet lang kunnen gebruiken. 
Maar dit avontuur zal iedereen nog lang onthouden. Iedereen in Zonnebeke heeft het over hem. 
Marcel is fier maar dat kan niet over zijn ouders gezegd worden. 
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Marie Knockaert 
 
 
 
 
 

 

Mijn huiswerk niet gemaakt! 
 

Tring tring Zuster Léonie trok aan de handbell. Iedereen stond mooi in de rij. Achter mij 

stonden Tréés en Alice te babbelen. De juf kwam en roepte  heel boos: “Wie babbelt er 

hier!” Ik zei :”het zijn Tréés en Alice. Is het waar  Tréés en Alice? Ja juffrouw wij waren het 

het sorry juffrouw. Doe nu de lange tong aan allebei!  we gingen naar de klas. We gingen 

naar de klas. Ik hang mijn felblauwe jas aan de kapstok. En ging naar binnen. Ik zit naast mijn 

beste vriendin Magda. Juffrouw zei:”Pak maar allemaal jullie lei en inktpen. We moesten 

een paar rekensommen oplossen. Magda begrijp het niet zo goed dus ik legde het uit aan 

haar. Juffrouw zei: “Sta maar allemaal achter jullie stoel het is speeltijd. Ik nam mijn jas en 

ging naar buiten. Ik vroeg aan Magda : “Wat zullen we spelen ? Ze antwoordde met de tol. 

Oké bij mij ging het niet zo goed ik draaide niet hard genoeg. Het was tijd om naar huis te 

gaan. Ik pakte mijn fiets en fietste naar huis. 

 

Ik was thuis aangekomen en papa vroeg: “wil je helpen op het land?” ik antwoordde: “oké”  

Ik moest helpen met aardappelen te planten.  Mama roepte heel hard komen eten. ik vroeg 

aan mama wat is het om te eten? We eten vandaag worst met appelmoes en aardappelen. 

Lekker mompelde ik . Papa las de krant. En mama was aan het afwassen, ik moest naar 

boven mijn pyjama aan doen en mijn tanden poetsen. Mamma kwam mij nog een 

nachtzoentje geven. Opstaan Maria hoorde ik! ik deed  mijn kleren aan , en ik holde naar 

beneden. Papa was al aan het werken op de boerderij .ik moest vertrekken naar school ik 

pakte mijn boekentas. Oei oei riep ik heel luid ik ben mijn huiswerk vergeten te maken 

juffrouw zal heel boos zijn. Mama vroeg wat er was ik zei niks hoor helemaal niks . Ik zal het 

beter niet vertellen tegen mama en papa. Ze zouden anders razend zijn. Ik vertrek maar 

beter naar school of juf zou daar ook nog eens voor boos zijn.   Ik passeerde langs het huis 

van Magda we fietsten samen naar school.  

 

tring tring Zuster Léonie trok aan de handbel. We moesten naar de klas. Juffrouw zei: wie 

heeft er zijn huiswerk niet gemaakt?  Niemand stak zijn hand in de lucht. Ik durfde niet, 

juffrouw kwam achter de blaadjes ze vroeg waar is jouw huiswerk  Maria? eueu ik was het 

vergeten te maken. Geef maar je agenda  tegen morgen moet er een handtekening in staan. 

Oké juffrouw. Pak maar allemaal jullie lei en pen ik ga een paar woordjes dicteren. antwoort 

schrijf je niet met een t he Godelieve maar met een d .Het is middag dus we mochten gaan 



eten. Ik zat samen met Magda aan tafel , de Zusters kwamen ons eten opdienen. Het was 

kip met aardappelen  en erwtjes. Juffrouw zei jullie krijgen vandaag een proef van frans.O 

Nee ook dat nog ik heb hier echt geen zin in. Ze kwam de proeven ophalen , pff ik denk dat 

ik gebuisd ga zijn het was super moeilijk .Het was tijd om naar huis te gaan. Ik heb geen zin 

om naar huis te gaan mama en papa gaan super boos op mij zijn. Magda en ik fietsen samen 

naar huis.  

deze keer maakte ik wel mijn huiswerk. Mama was aan het strijken ik zei: “Mama kom een 

keer ik moet iets vertellen gisteren ben ik vergeten mijn huiswerk te maken en nu is 

juffrouw super boos.Ze heeft ook iets in mijn 

agenda geschreven.Toon eens je agenda zei 

mama. 

Het is niet zo erg Maria je was aan het helpen 

met papa. Je was het gewoon vergeten. Papa 

kwam binnen wat heb jij je huiswerk niet 

gemaakt.Zo de hele avond lang gekibbel over 

mijn huiswerk. En toen moest ik gaan slapen en 

was mijn dag voorbij. 
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Miła Krotoszyńska 
 
 
 
 
 

 

Een schooldag 
 

Ik ging naar school om 7 uur want ik moet daar zijn om 8 uur. Ik moest 10 km gaan het is 

niet zo lang. Om 7:50 was ik op school. De bel ging in paar minuten. ik voelde dat iemand 

mij knuffelde.  Het was Iwone. Iwone zei: “Hallo!” ik zei terug:” hey.” en dan ging de bel en 

dan gingen we naar de klas. Juf Stronk was daar al. de klas begon achter paar minuten maar 

dan… Willow zei: “ uhhh zo saai.” Juf Stronk roepte: “Wablief!” geef je hand’ Willow gaf haar 

hand . Juf Stronk nam een lat en sloeg een Willow’s hand. Willow was dan heel de les stil. De 

bel ging de kinderen gingen naar buiten. 

 

          ………..buiten……………. 

 

Iwone ging zitten dus ik ging ook gaan zitten. En we zagen iemand met ezelsoren. We waren 

aan het praten over de les dat we net hadden. Ik wachtte voor de bel omdat ik wou meer 

leren. De bel ging 6 minuten later.  

 

         ………binnen in de klas……….. 

 

Juf Stronk gaf ons nu les rekenen. ik vind het heel interessant. Juf stronk vroeg: “ wat is 5 + 

406? “Maria stak haar hand omhoog. en dan mocht ze van Juf Stronk antwoorden. Marie 

zei: 

“Ik denk 411.” Het was juist en juf deed 

de les verder. Later zal het middag zijn 

maar nu moet ik steeds hier zitten. We 

hadden les taal. Daarna hadden we een 

dictee die heel gemakkelijk  was. Achter 

de dictee gaf de juf een les Frans de 

woorden gingen over eten. Ik vind het 

wel saai maar ik kan niets doen. We 

moeten alle woorden 10 keer zeggen. Ik 

wacht voor de bel die in een halfuur 

gaat. 

 



 

In dit half uur hadden we nog les Frans en taal. dan ging de bel. Ik ging zo snel naar buiten 

met mijn eten. Ik ging gaan zitten op mijn plek . Ik at mijn eten. Iwone zat naast mij te eten. 

Maar achter ons was een gevecht over wie de beste met knikkers kan spelen. Het was 

grappig om naar het gevecht te kunnen kijken. Maar dan kwam de juf en iedereen ging weg. 

Ik at mijn eten het was lekker. Ik en Iwone waren aan het praten. Wanneer we van de tafel 

gingen, liepen we naar een bosje. We namen bikkels. We waren  aan het bikkelen. Ik vind 

bikkelen leuk maar moeilijk. Achter dit gingen we verstoppertje spelen. Ik was de zoeker ik 

moest 30 seconden tellen. Wanneer ik klaar was met tellen ging ik verder in het bosje. Ik 

maakte een wandeling terwijl ik zocht voor Iwone. In het bosje waren heel erg veel 

paddenstoelen; ik zocht verder in het bos maar ik vond haar niet dus ik ging verder. Terwijl 

ik rond het hele bos zocht ging ik naar de speelplaats. Onze speelplaats was niet klein maar 

ook niet groot. Op de speelplaats speelden ze met touwen. Ik ging naar de toiletten maar ik 

zag Iwone al. We gingen opnieuw spelen maar de bel ging.Iedereen ging naar binnen. 

Sommige meisjes waren aan het wachten voor onze juf. Juf Stronk Kwam naar binnen. ze 

begon nu de les wero. De les was over prehistorie. Ik vond het heel erg saai. 

………een half uur later……… 

Het is nu muzische. We moeten nu een tekening maken van onze familie. 

Ik moest mijn twee zussen,mama en papa en ik tekenen. 

Ik tekende…. tekende….. Tekende. 

Ik had geen inspiratie dus ik keek wat mijn andere buurvrouw in de klas deed. 

Ze tekende eerst haar dieren en dan haar 6 zussen en 3 broers. 

Ze heeft al haar mama en papa getekend. 

Ik had al inspiratie ik tekende mijn mama in haar favoriete trui en papa in zijn lievelings T-

shirt. Het was heel leuk dat te doen. Maar toen was ik klaar juf geeft vroeger gezegd als we 

gaan klaar zijn moeten we rekenen. Ik begon te rekenen ik vind cijferen leuk zo ik vond het 

niet erg dat ik moest cijferen. Sommige vonden toch rekenen saai zo ze waren heel traag 

aan het tekenen om het niet te moeten doen. De bel ging. De school was gedaan. Ik nam 

mijn boekentas en ging naar buiten. Ik ging buiten de poort en ging naar huis dat 1à km van 

hier was. Wanneer ik thuis was zag ik dat mijn mama eten heeft gemaakt. Ik ging gaan 

omkleden en dan at ik het eten. Wanneer ik klaar was, ging ik mijn huiswerk maken en dan 

ging ik slapen. 
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Mona Smets 
 
 
 
 
 

 

 

                                Nieuw meisje in de klas! 
Daisy stond voor de schoolpoort. De poort ging open ze ging de meisjes speelplaats op. 

Na een paar minuten ging de bel.Ze had een non als juf ze heette Leontine en ze was super 

streng. Ze begon te schreeuwen omdat we niet stil waren  maar we babbelden gewoon 

door. 

Non Leontine zei ‘Daisy kom eens hier ‘Daisy ging naar voor non Leontine zei ‘Zeg de tien 

geboden op.  ‘Daisy zei  ze op . Daarna ging de bel tijdens de speeltijd kwam haar beste 

vriendin toe op school ze heet Louise.ze was te laat ze kon er niets aan doen. toen  ze terug 

in de klas waren was non Leontine super boos ‘Kom hier’ zei ze ,Louise ging naar voor . 

Non Leontine gaf haar  ezelsoren ze moest terug naar haar plaats . 

Er zat ook een nieuw meisje in de klas . Ze heet Marie. Op de speelplaats gingen ze eens 

kennis maken,maar ze was weg.Ze gingen naar non Leontine. Ze vroegen of ze Maria had 

gezien. ‘Ze was naar het toilet’ zei ze. Ze vroegen zich 

af wat er aan de hand was .Ze gingen eens een kijkje 

nemen. Ze zagen dat Maria een kind aan het 

uitschelden was .In de klas gingen Louise en Daisy naar 

voor en ze zeiden :’Maria heeft een kind staan 

uitschelden op de wc’s ‘, zeiden Daisy en Louise tegen 

non Leontine. ze zei tegen Maria:’is dat waar’,’ nee , 

dat is niet waar’ zei maria. om een keer na de les 

tijdens de speeltijd ging Maria weer naar het toilet om 

hetzelfde kind uit te schelden. Ze zeiden tegen het kind  dat ze het moest zeggen aan non 

Leontine toen de speeltijd gedaan was ging Anne mee met Daisy en Louise . Non Leontine 

zei tegen Anne:’scheelt er wat’, Anne reageerde niet tot ze Maria zag zitten.’Maria heeft me 

staan uitschelden in de toiletten’, zei Anne tegen non Leontine. ‘Daisy en Louise hadden 

gelijk’,zei non Leontine en dan op hetzelfde moment begon Maria te lachen ze zei:’het is 

niet mijn schuld dat ze er zo belachelijk uitziet’,. En ze kreeg straf ze werd drie weken 

geschorst en ze vonden dat haar verdiende loon . Drie weken later was Maria terug op 

school nu had ze haar lesje wel geleerd. Ze deed geen kwaad meer en ze was vriendinnen 

geworden met Daisy,Louise en Anne. Toen het schooljaar voorbij was gaf Maria een feestje 

en Daisy,louise en Anne werden uitgenodigd. 

 



 

Maxime Verougstraete en Emiel Claus 

 

 

                                                                    Het oorlogsmannetje  
 

Hoe zou het zijn als er geen saaie scholen waren? Horkey Horkey stop nu met die spectaculaire 
droom van je. Dat weet ik, maar ik zou veel liever iets spannender doen dan school. Kom op! Nu 
naar school en was je eerst. Ik ga even naar beneden Horkey. ‘Mark ik wil niet dat onze zoon weet 
dat jij in de oorlog zit’, zei mama. De flinke zoon had het gehoord hij begreep er niets van. Hij 
dacht wat is de oorlog? BOOM! Wat is dat riep Horkey. Niets zei papa bang. Toen hij eindelijk klaar 
was vertrok hij naar school maar hij vertrouwde de knal niet. De verleiding was te sterk dat hij 
moest kijken. Hij sloop langs de ramen in de modder. En zag daar allemaal bommen en geweren. 
Hij stond er nu toch dus nam hij een geweer mee om te stoefen tegen zijn vrienden. De les was al 
een uur begonnen. Hij stond voor de deur met bibberende knieën. Waar heb jij gezeten Horkey. 
Geen goede reden? Dan krijg je de latten op je vingers glimlachte de leraar. Hij loog en zei dat hij 
zich overslapen had. Ok, maar geen 2 keer. Na de les vroeg hij aan zijn vrienden wat een oorlog is. 
Ze legden het uit en hij begreep het. De volgende dag was hij het beu om naar school te gaan en 
besloot om niet te gaan. Hij wou mee naar de oorlog en zocht uit wat hij kon doen. Toen hij een 
wandeling maakte de volgende dag, zag hij een grote krater waar er veel lijken lagen. Één Lijk had 
een plan in zijn zakken het heette het Von Sliefenpaln. Hij volgde de weg recht naar het adres. Ver 
wandelen was het zeker. Na 1 week was hij er eindelijk. Horkey had reuzehonger en veel dorst. In 
de verte zag hij een heel kamp met een kampvuur. Het leek voor hem een leuk spelletje. Eerst 
moest hij eten. Voor hem lag er een grote doos met vis. Hij wist niet van wie het eten was dus ging 
hij het opeten. Na de maaltijd hoorde hij schoten. En kroop van angst in de doos. Er was een klein 
gat en daarmee kon hij alles volgen. Hij hoorde de bazen zeggen dat het maar oefenschoten 
waren. Kom we vertrekken weer en zet de dozen maar op de kar’ zei de ene baas. En toen was het 
probleem HORKEY zat in die doos! De doos schudde heen en weer. Gelukkig was het deksel 
vastgemaakt. Toen hij in de kar zat hoorde hij een vroem. Ze reden naar de luchtgaven. Voor 
vertrek naar Groot-Zonnebeke met het vliegtuig. Na een tijdje was het rustig. Maar Horkey voelde 
zich niet goed hij was misselijk en had buikpijn. Hij dacht na en had bijna nooit pijn aan zijn buik. 
Hij besefte dat hij op een vliegtuig zat en vond het vreselijk. Hij had heimwee. Hijwou terug naar 
huis. Maar het kon niet. Hij wist niet naar waar ze hingen. Mama was waarschijnlijk doodongerust 
om hem. Na een paar uur in de doos was hij het zat dus maakte de doos open en keek waar hij zat. 
Er zat niemand anders in het vliegtuig dan hij en de piloot. Het was een privévliegtuig van de 
Duitsers. Het was een heel gevaarlijk vliegtuig. Toen hij geland was kroop hij snel terug in zijn 
doos. Er kropen 3 mannen in het vliegtuig om alles uit te laden. Ook hij werd uitgeladen. Nadat ze 
weg waren kroop hij uit de kleine doos. Op een bordje voor hem stond dat hij in Zonnebeke was. 
Hij verkende alles en zag plots zijn eigen vader. Hij wilde vragen of alles goed was. Maar voor papa 
was er geen tijd want plots BOOM. Er viel een grote bom waar hij stond. Iedereen was in paniek. 
Ook Horkey was heel verdrietig hij wilde per se weten wie die bom op zijn eigen vader had 
gemunt. Hij had een plan. Aan de bom hing een briefje en dat had hij als eerste gezien. Hij las het 
bericht en er stond groetjes Hitler. Het enige wat hij wist van de oorlog was wie Hitler is. Ook wist 
hij waar hij woont hij wist alles over hem. Het was zijn grote idool. De verdrietige Horkey weende 
heel hard dat de anderen hem zelf hoorden. De soldaten brachten Horkey naar huis en beloofden 
Hitler aan te pakken. Een paar jaar later kwamen de soldaten met het goeie nieuws Hitler is 
opgepakt en vermoord. Ze gaven hem heel veel foto’s van zijn papa en de oorlog. En zo zal hij hem 
nooit vergeten. Van zijn moeder moest hij wel terug naar school. Hij kreeg geen straf maar was 
een voorbeeld voor de hele klas omdat hij zo moedig was. En zo vond Horkey school terug leuk. 
EINDE!  



 

Maxime Verougstraete en Emiel Claus 

 

 

  

  

 



 

 

Norah Esprit 

 
 

Gestraft 

 
In 1961 in een klein dorp genaamd Zonnebeke woont er een jongen en hij heet Jacques. Hij loopt 
naar school samen met zijn beste vriend Jean. Jacques moet van zijn moeder even langs de bakker. 
Maar hij is een jongen die graag zijn eigen zin doet dus gaat hij rechtstreeks naar school. Jacques 
en Jean komen aan op school. Ze rennen naar hun klas. Meneer De Vries was al bezig met de les.  
Meneer De Vries: ‘Jean en Jacques! Wat is jullie excuus om zo laat te komen?’ 
Jean: ‘Het spijt me meneer De Vries, ik had een platte band. ‘ 
Meneer De Vries: ‘Dat is geen excuus. Kom hier!!’ 
Jean: ‘Maar….’ 
Meneer De Vries: ‘ Onmiddellijk!’ 
Jean: ‘ Oké...’ 
Jean treedt naar voren. Meneer De Vries neemt zijn liniaal. 
PAWWW!!!! Het liniaal van Meneer De Vries belandt op de hand van 
Jean.  
‘AUWWWWW!!!!’, schreeuwt Jean. 
‘En jij, Jacques! Wat is jouw excuus?’, vraagt Meneer De Vries. 
‘Euhhhhhhhhhhh………’, antwoordt Jacques. 
‘Ik wil nu een antwoord!’, zei de leraar streng. 
‘Jean heeft me gedwongen om met hem mee te gaan’, zegt Jacques geloofwaardig. 
Meneer De Vries gelooft hem, en geeft Jean nog een slag met het liniaal.  
Jean begint te huilen. Hij kan het niet geloven. Hij kijkt met een boze blik naar Jacques en is heel 
teleurgesteld. Jean is heel kwaad en negeert Jacques de hele dag. Jacques probeert nog met hem 
te praten maar het lukt niet.  
 
TRINGG!!! De bel gaat, alle leerlingen mogen naar huis. Na school voetballen Jacques en Jean 
normaal nog even maar dat kan Jacques nu wel op zijn buik schrijven. Hij beslist om rechtstreeks 
naar huis te gaan en zijn huiswerk te maken. Wanneer hij thuis aankomt, slentert hij naar zijn 
kamer en begint aan zijn wiskundetaak. Achtduizend honderd plus vijfduizend is ….. Zijn moeder 
klopt op zijn kamerdeur en vraagt: ‘ Waar is het brood, lieverd?’ 
Jacques was dat helemaal vergeten. Hij antwoordt: ‘Euhhhh, beneden in de broodmand.’ 
‘Maar daar heb ik al gekeken, schat’, zegt zijn moeder verward. 
 ‘Heb je wel gedaan wat ik je gevraagd heb?’ vraagt zijn moeder.  
‘ Nee, het spijt me.’ zegt hij verlegen. 
Zijn moeder wordt boos en stuurt hem naar beneden. Daar moet hij een uur lang stilzitten en mag 
hij niet bewegen. Zijn moeder denkt na over haar straf. Hij vergeet altijd alles wat ze hem vraagt. 
Maar deze keer liegt hij er ook nog eens over. Dan krijgt ze opeens een idee. Jacques moet zonder 
eten naar bed en mag de rest van de week niet meer afspreken met Jean. Dat laatste vindt 
Jacques niet erg want ze praten momenteel toch niet meer met elkaar.  
 
Plots gaat de deurbel. Jean staat aan de deur en Jacques doet de deur open. 
Jean valt meteen met de deur in huis: ‘Sorry dat ik zo boos was maar ik hoop dat je snapt waarom. 
En als je niet meer met me wil praten, begrijp ik dat.’ Jean kijkt beschaamd naar zijn schoenen. 



 

Jacques: ‘Nee, het spijt mij! Ik mocht jou niet de schuld geven.’ 
Jean: ‘ Dus…vrienden voor het leven?’ 
Jacques: ‘ Vrienden voor het leven.’ 
Maar dan komt de mama van Jacques ertussen en zegt: ‘ Jacques, het is bedtijd.’ 
‘Oké mama. Tot morgen op school, Jean’, antwoordt Jacques. 
‘Daaaaaag!!!!’, roept Jean opgewekt en hij stapt terug naar huis. Jacques is blij dat alles weer goed 
is. Hij kruipt onder zijn lakens en dommelt weg. Hij droomt over de volgende dag.  
 
Jacques wordt wakker. Hij trekt zijn deftige donkerblauwe 
schooluniform aan en vertrekt naar school. De jongen komt 
aan en rent naar de les. Hij is heel blij dat hij weer met Jean 
kan praten. Jacques stapt zelfverzekerd naar binnen en  
gaat zitten. Vandaag starten ze met taal. Meneer De Vries 
begint en zegt: ‘Je kan bijvoorbeeld in de plaats van de 
naam of een zelfstandig naamwoord, een ander woord 
gebruiken. Weet iemand hoe we die woorden noemen?’ 
Jacques steekt zijn hand op en antwoordt: 
‘Verwijswoorden, zoals hij of zij.’ 
‘Goed zo!’, antwoordt de leraar. Meneer De Vries is onder de indruk van Jacques zijn antwoord 
want hij is niet altijd de beste leerling. Meneer De Vries neemt zijn kroontjespen en noteert dat in 
het document van Jacques.  
 
‘TRINGG!’ Het is speeltijd en de leerlingen gaan naar de speelkoer. Jacques en Jean besluiten om 
te spelen met de knikkers. Na een kwartier rinkelt de schoolbel opnieuw.  
 
Al de leerlingen keren terug naar hun klas en iedereen gaat zitten. Ze moeten allemaal hun 
schrijfplankje nemen en het antwoord van de som vijfenzestigduizend min zevenhonderdvijftig 
noteren. Jacques schrijft zijn oplossing netjes op net als de rest van de klas. Ze moeten nu allemaal 
hun antwoord in de lucht steken. De meeste leerlingen hebben het correcte antwoord genoteerd. 
Zij die het fout hebben, waaronder Jean, krijgen extra huiswerk. Daar worden de twee vrienden 
kwaad van en daarom besluiten ze de meester terug te pakken.  
Over de middag sluipen Jean en Jacques het lokaal binnen en schrijven op het krijtbord: ‘Meneer 
De Vries is een lompe leraar en stinkt naar rotte eieren!’ 
Een paar minuten later komen alle leerlingen en leraren naar binnen. Natuurlijk heeft iedereen het 
gezien, ook Meneer De Vries. Hij is woest en dreigt iedereen een pak slaag te geven als de daders 
niet bekennen. Daarvan schrikt de hele klas, ook de twee vrienden. Jacques wil wel opbiechten 
maar Jean niet. Jacques bekent wat hij heeft gedaan en krijgt een heel zware straf. Maar Jean blijft 
ontkennen en wil niet toegeven. De leraar vraagt aan Jacques of er nog iemand anders bij 
betrokken was. Jean kijkt naar Jacques met een strenge blik. Daardoor zegt Jacques niet dat hij er 
bij betrokken was en neemt de schuld op zich. De bel gaat en iedereen mag naar huis. Jacques 
negeert Jean voor de rest van de dag en fietst naar huis. Hij rent direct naar zijn kamer en kruipt in 
zijn bed en valt in slaap. 
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Nathan Gryson en Tibe Rondelé 
 
 

 
De ouderwetse school ‘De Biesweide’ 

 
Een jongen genaamd Albert ging naar school en onderweg zag hij dat er een accident was gebeurd 
met een paardenkoets van Jos. Jos had veel pijn. Hij wou helpen met de oude man. Hij wist als hij 
ging helpen dat hij te laat zal komen op school. Hij dacht bij zichzelf dat helpen bij een accident 
belangrijker is dan school. Dus hij hielp Jos. Drie kwartier later kwam hij op school. De leerkracht 
was heel boos op Albert. Hij zei dat je niet mocht helpen met de oude man en dat je naar school 
moest komen. Als straf moest hij alle huiswerken maken van al zijn klasgenoten en hij moest 
overmorgen al het huiswerk van zijn klasgenoten indienen. Hij kwam thuis en moest direct 
beginnen aan zijn huiswerk. 
 
De moeder van Albert kwam naar boven en zei: ”Het eten is klaar.” Ondertussen zag zijn moeder 
dat hij meer huiswerk had dan normaal en vroeg waarom hij zoveel huiswerk had. Albert zei:”Ik 
hielp met Jos, een oude meneer die woont in de wijk.” “Waarom heb je hem geholpen?”; vroeg 
zijn moeder. Albert zei: ”Hij was gecrasht tegen een boom met zijn paardenkoets.” “Dat is lief van 
jou”, zei de moeder. “Maar toch moet je naar school gaan.”  

 
De volgende dag ging hij terug naar 
school. Hij moest vandaag al het 
huiswerk van de kinderen indienen. 
Albert had nog niet al zijn huiswerk 
gemaakt tegen vandaag. De meester gaf 
hem nog meer straf. Hij moest van de 
meester terug naar het eerste jaar.  
Albert kwam thuis en moest aan zijn 
moeder vertellen wat er vandaag 
gebeurd was. Hij moest terug naar klas 
één. Albert zijn moeder was heel boos. 
Als straf mocht Albert niet meer met zijn 
vrienden spelen.En hij moest op zijn 

kamer blijven. Albert was boos en sloeg de deur dicht. Die nacht was er een grote storm en het 
huis van Albert was helemaal in elkaar gezakt. De vader van Albert heeft het niet overleefd. De 
volgende dag was de begrafenis van zijn vader. Hij wou niet naar de begrafenis want toen hij naar 
de begrafenis ging van zijn oma was hij aan  het wenen dus hij moest van zijn moeder uit de kerk 
want hij stoorde de priesters tijdens het voorlezen. Hij moest mee van zijn moeder. Hij moest 
beginnen wenen maar hij mocht blijven zitten. Toen hij terug thuis kwam was alles weer normaal. 
De volgende dag toen hij op school aankwam was daar ook weer alles normaal. 
 
 
 
  
 



 

 

Nick Strobbe 
 
 
 
 
 

 

De eerste schooldagen. 
“De eerste dag in onze school is wel erg krap maar het lukt wel”, zei ik toen de andere aan 

het mopperen waren van de dag. Ik was erg blij om alleen te zijn. Er kwam een visser ja je 

weet het al, vissen maar hij deed niets dat vond ik heel erg raar. Toen hij wegging was ik 

heel erg blij , het is nacht. Ik ging slapen en ik hoorde iets raars zoals een rare stem, die 

stem zei:”Kom klein visje”, ik ging er naar toe maar zag niets. Ik ging terug en sliep verder.  

 

Het was weer ochtend en ging door met mijn normaal leventje, dat dacht ik tot er een visser 

kwam die mijn vriend had meegenomen! Ik was heel erg boos! Toen kwam er iemand 

duiken. Hij kwam naar mij toe en zwaaide naar mij, ik ben in shock nog nooit heeft iemand 

dat gedaan. “Hallo ik ben Oscar”, zei de man. 

 

Ik moest terug naar mijn school, het was niet krap deze keer. Ik was super blij zo blij, dat ik 

in de 2de rij ging zwemmen. Iedereen was in shock. Ze waren aan het praten met elkaar en 

één van de vissen zei:”Waarom zou je dat doen?”, ik antwoordde:”Kom op zie je niet dat ik 

super blij ben, blijer dan ooit”, hij dacht (waarschijnlijk) :”Waarom ben jij zo blij?”, maar toen. 

We waren plots niet aan het kijken en er was een haai. Iedereen was bang behalve ik, 

vandaag vraag ik nog steeds af waarom ik niet bang was(dus vraag me niet waarom). Oh ja 

mijn naam dat was ik vergeten hier mijn naam: Otto, nu dat klaar is kan ik door met mijn 

verhaal. Er was een rivier en iedereen ging er naartoe behalve ik. Waarom zou je vragen, 

omdat ik de andere kant opging. die was smaller en de haai kon er niet door en het was er 

lekker warm. Maar aan de andere kant (waar iedereen naar ging) daar kon de haai door nou 

bijna, maar terug naar mijn verhaal, de haai en de school jammer genoeg ook mijn vrienden 

:( waren weg. Ik ging snel terug naar mijn huis en ging rusten. De haai was weg dus ik kon 

rustig slapen. 

 

“Eindelijk”, dacht ik maar dan ik keek naar mezelf en ik was een mens. Ik was geschrokken 

“Oh nee”, zei ik. Ik zwom zo snel mogelijk naar boven en ademde diep in en uit. Iedereen 

keek naar mij en was in shock ze vroegen aan elkaar:”Hoe lang is die er al onder gebleven.” 

Iemand antwoordde:”Drie dagen.” Ik was GROTE shock. Hahaha dat was in mijn dromen. Ik 

was meteen wakker, ik ging verder slapen. Het was middernacht ik was heel moe geloof me 

ik was zo moe, de school voelde of het één jaar duurde. Ik was héél blij om naar huis te 

gaan. Ik ging meteen een dutje doen, oh was ik blij. Oke ik was een beetje aan het 

overdrijven maar dat maakt niet uit want we gaan door met het verhaal.  

 

 

 

 



 

 

 

Het was alweer de 3de dag, iedereen was 

er. We waren weggegaan en er was iemand 

dood gegaan. Ik wist de naam nog ze 

heette: Sally. Het was tragisch om te kijken 

naar iemand die dood ging :( . Iedereen 

ging vlug weg, deze keer ging ik wel mee. 

Euh …Wat gebeurde er  

weer, ah ja dat. Wat er gebeurde was dat 

de haai terug was en Sally op at. Sorry 

maar dat is alles wat ik kan vertellen over 

mijn leven. Ik hoop echt dat ik die haai terug 

kan pakken, of dat iemand anders dat stom 

beest dood. 
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De onrustige dagen 
 

Op een dag was er een jongen genaamd josé. Opstaan roept mama om 6 uur. Jaaa!! Hij 

staat op en wast zich aan de lavabo en doet z'n boterhammen klaar. Saluut! En ma ik moet 

ook nog zo ver fietsen in dat rotweer. Ja ik weet het maar als je goed door fietst zal je niet zo 

nat zijn. Ja vertrek maar of je komt te laat saluut. Hadden we maar zo’n auto net zoals de 

dokter. Ik zal me een beetje moeten haasten anders moet ik straf schrijven. Oef net op tijd. 

Henriette  is daar weer onee. Goedemorgen leerlingen. In de naam van de vader, de zoon, 

de heilige geest, amen. In de middag zaten José en zijn vrienden te eten in de eetzaal. 

Hebben jullie dat ook gelezen in de krant dat 

er oorlog komt. Ja en we mogen blijven naar 

school komen. TRING!!  ZE gingen naar huis. 

“Dag ma”, riep José. Ik ga gaan helpen met pa 

de koeien melken. Ja doe maar. ETEN riep de 

mama. De volgende dag ging José naar school 

en hoorde een kogelschot hij ging super snel 

fietsen en hoorde nog schotten PAF PAF en 

bleef maar sneller en sneller met zijn fiets 

rijden. Hij was op het school oef. 4 uur  TRING. 

Dag ma ik heb vanochtend kogelstoten gehoord. Ja dat kan. Naar je bed en nog een boekje 

lezen en slapen. Opstaan. JA. Op school in de klas. PAF BAM BOOM let op! “Iedereen naar 

de kelder van de eetzaal!”,riep Henriette. Ze hoorde niks meer ze dachten dat het veilig was. 

Wat later gingen ze naar huis. Dag ma morgen hebben we een dag thuis. Ik ben moe ma ik 

ga maar eens vroeg slapen. De volgende dag kon hij eindelijk eens uitslapen. Plots werd hij 

wakker en hij hoorde weer de bombardementen. Ja lap ze zijn daar weer! En josé ging onder 

zijn bed gaan liggen. De duitsers stormde zijn kamer binnen en riepen “ist jemand hier” dat 

betekend is hier iemand. Ze gingen een andere kamer binnen dus kon José ontsnappen. De 

Duitsers hoorde José van de trap stormen en ging met zijn ouders in de schuur schuilen 

tussen het stro. Na een eind waren de Duitsers weg. Ze gingen op de vlucht. Zo gingen de 

gewelddadige  jaren voorbij. Gelukkig overleefde José en zijn familie de vele jaren oorlog.      
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Otis Defauw 

 

 

De dag die mijn leven veranderde 

  

Mijn naam is Michel. Ik ben 11 jaar en ga naar school in Passendale. Het is 4 februari. Ik heb maar 
één vriend. Hij heet Georges. Ik word vaak gepest en heb besloten er iets aan te doen. Wij hebben 
een meester die bezeten is met gruwelijke verhalen van de Tweede Wereldoorlog.  
Het is was morgen en tijd om naar school te gaan. Ik sprak zoals altijd af met Georges aan de oude 
eikenboom op het plein. Toen ik bij hem was zei ik het:’ Ik ben het beu gepest te worden en ik ga 
er iets aan doen,’ zei ik met niet veel moed. Hij zei:’ Wat ga je ertegen doen?’ ik antwoordde:’ Ik ga 
proberen om...’. Toen kwam er een stilte toen de groep die ons pesten om de hoek kwamen. 
Iemand zag ons en wees naar ons. Ze kwamen dichter maar ik was vastbesloten om er iets aan te 
doen. Ik zei tegen Georges mijn plan en voor hij kon tegenspreken liep ik al, hij liep dus ook maar. 
In volle vaart liep ik naar ze toe. Ze zaten verbaasd te kijken en voor ze het beseften liep ik ze 

overhoop. Ik rende daarna gewoon door naar de school.   

Toen ik er was wachtte ik een klein minuutje en Georges kwam ook aanhollen. Die begon direct 
dingen naar mijn hoofd te roepen:’ Hoe dom kan je zijn, ze gaan ons kapotslaan.’ Maar toen ging 
de bel al. We zaten tien minuten in de klas en daar waren ze met ogen vol woede. Voordat ze iets 
konden zeggen zei de meester:’ wel, wel, wie hebben we hier? Dat worden 10 bladzijden straf.’ 
Een van de jongens probeerde nog iets te zeggen: ’maar’. ‘Geen gemaar!’, riep de meester kwaad. 
Verder gebeurde er in de les niet veel.  
Toen ging de bel. Georges en ik gingen naar buiten. Maar daar stonden ze al. Ik probeerde nog 
naar een andere richting te stappen maar helaas. ‘Je weet dat je hier niet gemakkelijk zou vanaf 
komen’, zei de soort baas van het groepje. In paniek rende ik weg maar Georges bleef versteend 
staan. Ik probeerde me te verstoppen Maar een van de jongens liep al achter me aan. Hij 
probeerde met een vuist me te slaan maar ik ontweek het. Ik liep terug weg maar wist dat dit niet 
veel nut meer zou hebben. Ik liep naar een hoek maar dat was niet slim. Ik ben ingesloten. Hij 
kwam dreigend op mij af. Ik wist niet wat ik moest doen. Hij begon zijn vuist terug met een zwaai 
te bewegen. Maar ik bukte en sloeg in zijn buik. Hij hapte naar adem en ik had tijd om te vluchten. 
Ik zag dat ze nu ook iets gingen doen tegen Georges en ik liep naar hen toe. Ik zei toen:’ Stop 
of...’Een reden had ik niet. Ze kwamen allemaal kwaad op ons af.   
Hij en zijn vriend zijn zwaargewond. Ze zijn in coma maar er is geen levensgevaar. Toen stierf het 
lawaai weg. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? … Allemaal vragen spoken door mijn hoofd. 
Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier?   
Ik schoot wakker en plots wist ik alles weer. ‘Mama!’ riep ik toen ze de ziekenzaal binnenkwam. 
‘Oh Michel ik dacht dat ik je kwijt was!’ ‘Hoe ben ik hier beland?’ vroeg ik (dat was het enige wat ik 
vergeten was). ‘Je bent buiten westen geslaan door een groep jongens op school.’ ‘Dus daarom 
heb ik besloten om jou naar een andere school te sturen,’ zei moeder met een lichte glimlach op 
haar gezicht. Ik straalde maar het was maar voor korte duur. ‘Wat is er?’ vroeg moeder. ‘Georges,’ 
zei ik kort en stil. ‘Daar heb ik ook aan gedacht,’ zei moeder met pretlichtje in haar ogen. ‘Ik heb 



 

Otis Defauw 

 

 

gevraagd aan de moeder van Georges of hij ook zou veranderen.’ ‘En?’ vroeg ik opgewonden. ‘Een 
overduidelijke ja!’ ‘Joepie!’ Riep ik. ‘Met Georges zelf gaat het goed hij is al langer bij bewustzijn’, 
zei moeder blij. ‘Hoe kan ik je ooit bedanken!?’, zei ik blij. ‘Door nu goed te rusten en te wachten 
tot je terug naar huis mag,’ zei moeder nu ernstig.   
De rest van mijn schooljaren waren leuk en ik maakte nieuwe vrienden. Maar niemand is ooit een 
betere vriend geweest als Georges.  
 

 



 

 

 

Riane Boscart 

 
Het weekend van Eva 

 
Eva was een meisje van 11 jaar. Ze leefde samen met haar tweelingzus, moeder en vader in een 
klein dorpje bij Zandvoorde. Het was een zonnige zaterdag dus moeten Eva en haar zus Marie niet 
naar school. Ideaal want het was de verjaardag van de meisjes. 
 
Voor hun verjaardag kreeg Marie een nieuwe tol en Eva kreeg een heel mooi truitje. Ze gingen 
fietsen met een vriendinnetje en ze gingen ook kersen plukken bij de boer. De meisjes kauwden 
graag op tarwe. Tijdens hun fietstochtje zagen ze enkele braamstruiken langs de weg. 
‘Mmm, ze zijn rijp!’, riep Eva toen ze de struiken zag. De meisjes smulden hun buikje rond. 
Eva stak de zakken van haar nieuwe trui vol met bramen en ging zo verder op de fietstocht. 
Toen Eva thuis kwam, waren de bramen geplet en haar mooi truitje was rond de zakken bordeaux 
rood gekleurd. Haar moeder kon hier uiteraard niet om lachen. Ze moest beter zorgen voor haar 
spullen en nadenken voor ze iets deed. Eva was verdrietig. Ze was zo blij geweest met haar nieuwe 
trui… 
 
In de namiddag ging ze naar de chiro. Daar kon ze 
haar gedachten wat verzetten samen met al haar 
vriendinnen. In de chiro deden ze een heel leuk 
bosspel. Na het bosspel gingen ze terug naar het 
chirokot in Geluveld. Daar mochten ze lekkere warme 
chocomelk drinken. 
Wanneer de grote pot chocomelk van het vuur werd 
gehaald en het in potjes werd verdeeld, dronken ze 
de chocomelk snel op. Maar de chocomelk smaakt 
naar aarde en gras. ‘Ieuw!’, riepen de meisjes onder 
elkaar. Toen zag Marie enkele jongens van de 
jongenschiro over het muurtje springen. ‘Oh nee!’, riep ze. ‘De jongens hebben ons goed liggen!’ 
Gelukkig kon iedereen er wel om lachen. 
 
Wanneer Eva en Marie terug thuis waren, verkleedden ze zich en deden hun klompen aan. Ze 
gingen naar buiten want ze moest de kippen voederen en de koeien melken. Wanneer ze klaar 
waren, gingen ze terug naar binnen en legden alles op tafel. Het was al snel tijd om aan tafel te 
gaan. Toen ze hun brood op hadden, deden ze hun pyjama aan en gingen naar bed. Ze moesten 
morgen fris zijn want ze gingen naar oma. 
De volgende ochtend stond iedereen al vroeg op. Wanneer iedereen was omgekleed en had 
gegeten, gingen ze naar oma. Gelukkig woont oma niet te ver want Marie was nog altijd heel 
moe… Bij oma kreeg iedereen iets te drinken en daarna gingen hun ouders terug naar huis. Eva en 
Marie vinden het altijd leuk bij oma want hun oma heeft een heel mooi, lief en schattig konijntje. 
Ze verzorgden het konijntje goed. Daarna deden ze een potje knikkeren en gingen eten. 
Wanneer het avond werd, gingen Eva en Marie terug naar huis. Daar kleedden ze zich om en 
gingen naar bed. Ze moesten fris zijn want morgen was een schooldag. 
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De meester van Marcus 
 

Het was 6 uur in de morgen, Marcus staat op, hij kleedt zich aan met zijn schooluniform. 

Marcus vertrekt naar school en kwam Monique tegen, zijn vriendin, Marcus is stiekem 

verliefd op haar maar wat Marcus niet weet is dat Monique ook op hem is. Ze vertrekken 

naar school. Moeder Overste staat voor de poort, ze kijkt  streng naar Marcus en zegt heel 

boos :“Hé Marcus wegwezen dit is hier de meisjesschool of je vingers staan straks heel 

blauw!” Toen Moeder Overste dat schreeuwde was Marcus snel weg naar de jongensschool. 

Omdat Marcus naar de verkeerde school was 

gewandeld was hij te laat op school en kreeg vijf 

bladzijden straf, hij moest ook de ezels oren 

aandoen zodat iedereen zag dat hij stout was 

geweest. Het is 4 uur iedereen mag naar huis. 

Marcus wacht op Minique bij de beenhouwer 

want Monique moet daar altijd passeren, ze komt 

aan Marcus had in de klas een brief geschreven 

toen dat de meester weg was. Marcus was van 

plan om het te geven maar toch durfde hij het niet. Net toen hij het ging geven zei Monique: 

“Sorry Marcus maar ik moet naar huis want als ik te laat thuis ben zal er wat zwaaien.  

 

“Marcus ging dan ook maar naar huis. Thuis vertelt Marcus zijn verhaal aan zijn mama want 

aan zijn papa durft hij het niet te vertellen, zijn papa is super streng. Marcus moest gaan 

slapen, hij droomde over school dat iedereen plots heel erg lief was en dat de jongens en de 

meisjes bij elkaar zaten. In de droom zaten Marcus en Monique naast elkaar op de 

schoolbanken, Marcus gaf de brief aan Monique. Juist toen Monique de brief ging opendoen  

kwam Marcus wakker. Marcus vond het super jammer want hij heeft in zijn droom niet 

gezien hoe Monique erop zou reageren. Marcus kleed zich weer aan met zijn schooluniform. 

Hij vertrekt naar school. Marcus zit weer te wachten op Monique. “Ze is daar!” zegt Marcus 

in zijn gedachten. Marcus springt voor Monique en geeft haar de brief. “Wat is dat?” vraagt 

Monique met een glimlachend gezicht. “Dat zul je wel zien als je het open doet.” zegt 

Marcus. Monique doet de brief open, ze ziet dat de er op de voorkant een hartje staan dus 

ze weet al ongeveer wat er zal instaan.  

 



 

 

Ze horen plots een luide stem. Marcus zegt:“O nee!” zegt Marcus. “Ik ben weer naar de 

verkeerde school gewandeld.” hij zal een flinke bolwassing krijgen. Hij komt aan op school, 

hij stond ervan versteld dat hij niet te laat was iedereen was nog op de speelplaats aan het 

spelen. Hij ziet iemand die hij nog nooit heeft gezien op school  dus hij gaat er naar toe en 

vraagt: “Wie ben jij?” “Ik ben Achille!” Zegt Achille. “En alstublieft een beetje beleefder 

tegen mij, ik ben wel de zoon van de notaris hé boerenkinkel!” riep Achille. 

 

Dingdong de Kerk slaat vier uur iedereen weg naar huis. Marcus vond dit echt geen leuke 

dag. Hij komt thuis aan Marcus ziet dat zijn meester bij zijn mama is en ze zijn niet over 

Marcus is aan het praten maar over iets anders de Marcus houd zijn oor tegen de deur hij 

hoort alleen maar gebrabbel. De Mr. Doet de deur open, zijn meester zegt: “w… wa… wat 

doe jij hier, heb jij iets gehoord van wat wij zeiden.” 

Marcus zei: “Ja ik heb alles gehoord.” De meester biechte dan ook maar alles op Marcus was 

heel boos. Maar toen hij er over nadacht zei hij op één voorwaarde en de voorwaarde is als 

je niet zo streng bent bent tijdens de les. De meester ging akkoord en zo gaan ze verder 

door het leven. 

 
© ‘Westhoek verbeeldt’, privé-collectie 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bron: HEU006503543: ‘Westhoek verbeeldt’, privécollectie 

 

Thomas Polfliet 
 
 

  

Meisjes met een donker hart kunnen verkleuren! 
          
In de winter van 1943 ging het meisje van 11 
jaar Adela naar haar nieuwe school de 
Biesweide. Ze droeg donker zwarte kleren en 
had heel veel piercings. Daardoor werd ze 
gepest door de vijf gemeneriken (Mindy was 
de baas en de andere heetten Maria, Gloria, 
Grace en Helena). Ze was een heel slim 
meisje. De vijf gemeneriken pestten haar 
door sneeuwballen in haar gezicht te smijten 
of ze zomaar zonder reden in haar grote 
zwarte broek te stoppen. Ze moest van hen 
hun huiswerk maken maar ze wou dat niet 
doen. Ze durfde het echter niet tegen de pesters te zeggen. Een maand later zei de juffrouw dat er 
een nieuw kindje op school kwam, Odette. Het meisje leek helemaal op Adela. Adela vond het 
supertof dat er een nieuw klasgenootje was die helemaal op haar leek. Ze werden de allerbeste 
vriendinnen. Omdat Odette de beste vriendin van Adela was geworden, werd ze ook gepest. Odette 
was echter een heel ander type tiener dan Adela. Ze ging naar de vijf pesters en zei tegen hen: “Stop 
eens met ons te pesten of het wordt je beste dag niet! Dus stop er mee!” De baas van de pesters, 
Mindy, liet het hier niet bij en zei: “Wacht eens even, wij gaan hier nu beslissen wat er gaat 
gebeuren. Jij gaat niets doen tegen ons. Als jij niet naar ons luistert, dan doppen we je lelijk gezicht 
in het vieze vuile toilet. Ren maar snel weg naar je mama en papa.” Odette was echter niet bang en 
zei: “Denk je nu echt dat ik huilend naar mijn ouders zal lopen. Ha, dan ken je mij niet.” Alle kinderen 
gingen naar huis behalve Odette en Adela. Ze staken in de bank van de vijf pestkoppen een 
springveer en op die springveer legden ze een slagroomtaart. Ze gingen samen naar huis met een 
grote glimlach op hun gezicht. Ze verlangden naar morgen om te zien hoe die slagroomtaart in hun 
gezicht zal vliegen. De volgende ochtend kwamen de vijf pestkoppen aan in de klas. Ze deden hun 
bank open en poef, de slagroomtaart recht in hun gezicht. Odette en Adela zaten super hard te 
lachen. Plots keken de vijf pestkoppen naar Odette en Adela. Ze zeiden: “Als jullie dat nog één keer 
doen, dan zal het jullie beste dag niet zijn. Wat jullie kunnen, kunnen wij ook hoor.”   
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De volgende ochtend op de speelplaats stonden de vijf pestkoppen Odette en Adela te bespioneren 
tot in de klas. Odette en Adela gingen op hun stoel zitten en plakten vast aan hun stoel. Ze plakten 
zo hard dat de stoel niet meer van hun af ging. Ze probeerden zodanig hard tot hun broeken 
scheurden. Iedereen zat daar super hard te lachen want ze hadden een hartjes slip aan. Ze gingen 
meteen naar huis om een andere broek aan te doen. Toen ze ‘s middags terug op school kwamen 
met een broek zonder gaten, gingen ze meteen naar de mooi versierde klas waar ze vijf potjes 
yoghurt vulden met inkt. De middagspeeltijd was 
voorbij, de bel luidde en iedereen ging direct op zijn 
plaats staan want mevrouw Armstrong stond op de 
speelplaats (zij is de strengste juffrouw die je kunt 
kennen). Als je haar ook maar één keer durft tegen te 
spreken, dan kreeg je een harde mep van een houten 
lat op je kneukels en dat doet geen deugd. Gelukkig 
was ze vandaag niet zo streng als andere dagen. Ze 
gingen naar boven en kregen les van mevrouw 
Liesbeth. Zij was de liefste en mooiste  juffrouw die er 
is. Het was wiskunde, een vak dat Adela niet zo graag 
had. Dus was ze blij toen de bel ging en kon ze zien hoe 
de vijf pestkoppen hun inkt yoghurt gingen opeten. Ze deden hun yoghurtpotje open en, pats, de 
inkt spoot in hun gezichten. De vijf pestkoppen reageerden boos. Ze vonden het niet tof dat de klas 
ze aan het uitlachen waren. Maar Odette en Adela vonden het wel tof hoe de inkt in hun gezichten 
spoot. Ze vonden het ook grappig hoe de vijf pestkoppen reageerden. Toen de bel ging liep iedereen 
snel naar beneden. 
 
Odette en Adela werden de hele tijd geduwd door de kinderen die naar beneden liepen. Odette viel 
bijna van de trap. Gelukkig kon Adela haar net op tijd vasthouden aan haar trui. Odette en Adela 
namen hun fiets en zagen in de verte de vijf pestkoppen. Dus besloten ze dat ze beter wat afstand 
namen. De vijf pestkoppen zaten een beetje onnozel te doen. Ze fietsten de hele tijd heen en weer. 
Plots ging Mindy, de baas van de vijf pestkoppen, een beetje te schuin en viel in het meer. De andere 
pestkoppen stonden vol schrik te kijken hoe Mindy aan het verdrinken was, want Mindy kon nog 
niet zo goed zwemmen. Adela had gezien hoe Mindy in het water viel. Ze deed direct haar schoenen 
en haar jas uit en dook in het water om Mindy te redden. Odette hielp beide op het droge te trekken. 
Mindy had veel vuil water binnen gekregen en moest een paar dagen in het ziekenhuis verblijven. 
Toen ze terug naar school mocht, waren haar vriendinnen zeer blij. Ze ging naar Adela en Odette en 
bedankte hen om haar te redden. Mindy, Adela en Odette werden goede vriendinnen. Het donker 
hart van de pesters kreeg kleur en sindsdien werd niemand meer gepest op school de Biesweide: 
‘Stip it’ of ‘ik ben tegen pesten’ in 1943!   



 

Vince Carbon 

 

 

                                    HET VERHAAL VAN ETIENNE LEFEVRE  

  
Er was eens een jongetje die woonde in de Geluwestraat 64 in Beselare. Hij heet Etienne Lefevre. 
Dat is een boerenzoon. Hij heeft 3 paarden Bella, Berta en Bertina. Etienne moest naar school hij 
gaat wel niet graag naar school maar zijn ouders zeggen altijd, ‘Je moet aan je toekomst denken.’   
Hij is onderweg naar de school en ziet een paard met kar waar er 2 dieven in zitten. Het paard 
stopt bij het politiekantoor en de agenten pakken de dieven hard aan. Etienne kijkt door het raam 
en ziet dat de dieven geslagen worden door de agenten met een borstel. ‘Scheer je weg’, 
schreeuwt een politie agent. Hij rent weg naar school. Maar helaas komt hij te laat op school. 
‘Eeetienne Lefevre weeral te laat!’, zei de meester. Sorry meester ik was afgeleid. Jaja dat zal wel 
zit aan je lessenaar en handen op de bank! De meester pakt een liniaal en slaat op de vingers van 
Etienne. Aaaauw stop stop dat doet pijn! Hahahahahahahahahah! De kinderen waren aan het 
lachen met hem. De meester stop met slaan. Stop met lachen! Hahahahah! Jij ook Rik Van Looi, of 
moet ik ook op je vingers slaan! Nee nee, meester ik stop al. Oké pak allemaal een blad en schrijf 
op les 19.... Het is 4 uur 15 ‘joepie vakantie’, roept Etienne Hij gaat naar huis met zijn 2 vrienden 
Johny en Marcel. Ze komen thuis bij Etienne. En Etienne hoe was het op school. Slecht, er was een 
mevrouw gevallen en ik hielp haar en ik was toen te laat op school en... Laat me raden de meester 
sloeg met een liniaal. Ja. Toon eens je handen. Het is niet zo erg. Ga je eens met je vrienden de 
paarden, de kippen en de koeien eten geven. Oké ma. Kom ik toon de weg. Voorzichtig bij de 
paarden hé! Jaja ma! Waarom zegt ze dat? Dat we geen stamp zouden krijgen. Aaaahhh. Ma we 
hebben alles gedaan mogen we nu spelen? Ja maar niet te geweldig hé. Jaja je kent mij toch. Ja 
juist daarmee dat ik het zeg. Ahahah! De jongens spelen met een hoepel, een kaartspel en een 
springtouw. Ja Etienne we zijn weg ik wil niet gestraft worden door mijn ma. En ik wil niet geslagen 
worden door mijn pa. Oké doen jullie aan de heksenstoet? Ja ik doe mee. En ook. Oké tot dan. 
Salut!! Een paar dagen later gaat Etienne gaan eten bij vrienden van zijn ma en pa. Hey hoe gaat 
het goed en met u. Kom binnen, zet u. Jean ik heb een nieuwe kar gekocht moet je hem zien. Ja 
alle het is goed. Ondertussen gaat Etienne eens rondneuzen in het huis en hij ziet een mooie foto. 
Wauw wat een mooie foto  
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3 uur later. Eindelijk naar huis! Zoontje, zaag niet. Ze zijn thuis en Etienne wil nog naar tv kijken. Hij 
vraagt het aan zijn ma maar hij krijgt dit van antwoord. Nee, morgen moet je vroeg op om prei te 
planten! Joepie prei planten! De volgende dag gaat hij prei planten met zijn vader en moeder. Dit 
vind ik zo leuk! Waarom doen we dat niet meer? Omdat jij naar school moet. Ja jammer genoeg 
wel. 2 weken later is het heksenstoet. Hey hou gaat het met jullie? Goed en met jou? Ook goed. 
Aandacht aandacht voor de mensen die meedoen met de stoet! Alle leden bij hun kar! oké tot 
straks. De stoet gaat rustig door Beselare. De stoet is afgelopen.

   
En vonden jullie het leuk? ‘Ja hoor ik verlang tot volgend jaar’ zei Johny. ’En ik ook’ zei Marcel. Ja 
maar nu is het maar een maand vakantie. Ja maar dat is toch niet zo erg. Jawel, want ik kom altijd 
te laat. Ja dan moet je zorgen dat je dit jaar niet te laat komt hè. Ja dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Ja dat is ook waar maar je moet oefenen ander ga je nog meer te laat komen in het 
middelbaar. Jaja ik heb het al begrepen. Spreken we nog eens af? Ja! Volgende de week? Is goed, 
maar waar is Marcel? Ja eigenlijk hij is plotseling verdwenen! Boe!!!! Aaaaah!!! Marcel dat mag je 
nooit meer doen! Hier een cola en een fruitsap. Bedankt. Ondertussen zijn de jongens aan het 
feesten. De volgende week bij Marcel. Dag Marcel. Dag Etienne. Ah daar is Johny. Ze spelen met 
elkaar en ze leven nog lang en gelukkig!!!       
 

 



 

Vik Delporte  
 
 
 
 
 

 

Het leven van een schooljongen 
 

Yes! Vandaag gaan we voor de eerste keer een dagje weg van school met heel de klas.  

Maar we weten nog niet naar waar. Maar van de meester moeten we eerst naar de kerk. 

Ik loop even door want ik ben bijna te laat. Pffff dat was lastig.  

Toen ik in de klas kwam liet Norbert al zijn inktpotje vallen. De meester sloeg direct op zijn 

vingers. Norbert riep: “Aw waarom doe je dat?” De meester sloeg nog eens.  

Maar toen was hij stil. De meester zei: ”Dat het is afgelast”. Daniël riep: ”WAAROM NIET?!” 

De meester gaf hem een pets tegen zijn kaak. Daniël zei: ”Dat doet geen zeer hoor.” 

De meester sloeg hem nog eens, en nog eens. Daniël riep: ”Ga jij eens stoppen verdomme!” 

De meester werd helemaal boos en zei: “Doe jij maar die ezelsoren aan!”. Maar Daniël had 

geen andere keus, dus deed hij het maar. De meester zei: ”Straks krijgen jullie godsdienst 

van de mijnheer de pastoor dus leg alles klaar wat je nodig hebt.”  

 

KLOP KLOP. De pastoor is daar al zo vroeg. De pastoor zei: ”Haal maar jullie pen uit en jullie 

inktpotje.” Maar Norbert liet het weer vallen. De pastoor was niet boos maar hij zei dat hij 

een nieuw potje moest gaan halen. Norbert riep: ”Waarom nu weer!” De pastoor zei: “Als je 

nu niet vertrekt, moet je de rest van het jaar in de keuken werken. Je bent al 14 en je hebt 

nog geen manieren.” Norbert vertrok snel uit de klas. 

 

De pastoor zei: “We beginnen eraan, goed?” Iedereen zei in koor: “Oké meneer pastoor.” 

De pastoor zei: “Aah dat zijn eens manieren”. En iedereen werd stil. De pastoor zei: ”Dat 

ben ik niet gewoon van jullie.” Maar iedereen bleef 

gewoon stil. De meester zei: “Hé scheelt er iets 

misschien?” Bijna iedereen zei: ”Neen meester 

pastoor, er scheelt niets”. Maar ik zei zachtjes 

tegen mezelf: ”Ja meester pastoor, er scheelt iets.” 

De pastoor zei: ”Ja? Wat dan wel?” Ik dacht dat hij 

het niet gehoord had, maar ja, ik val graag een 

beetje op hé. De pastoor werd nu ook boos en riep: 

”Ga maar de ezels oren gaan aandoen. Je krijgt drie 

seconden.” Maar de meester stak 2 vingers in de 

lucht. 



 

 

 

 Ik zei: ”Je steekt er 2 in de lucht dus ik heb maar 2 seconden?” De pastoor zei: ”Oké je moet 

dan maar langer in de klas blijven, om 100 pagina’s straf te schrijven.” Ik had verwacht dat ik 

bij de zuster moest gaan werken bedienen in de keuken. Dus ik  hield mijn mond dicht.  

 

Ik was moe en de school was gedaan en ik dacht ik ga naar bed.  Maar mijn moeder riep: 

”Ga je nog komen eten of hoe zit het.” Ik dacht in mezelf: “Ja, de rust is verstoort pffff…” Ik 

riep:  

“Maar ik wil gaan slapen!” Mijn mama riep: ”’t is jou probleem hoor!” en ik ging naar bed. 

 

Ahhh ik had goed geslapen. Dat doet deugd. Tot mijn moeder riep dat ik bijna te laat op 

school was. Ik sprong uit mijn bed, liep de trap af, ging me wassen, eten, kleren aan doen en 

ik vertrok naar school. De meester zei: “Je bent juist op tijd”. Toen ik ging zitten, liet Norbert 

weer zijn inktpotje vallen en moest hij dus weer bij de nonnen in de keuken gaan werken. 

Norbert hield zijn commentaar eens voor zichzelf en ging helpen. De meester zei: ”Jullie 

gaan leren vandaag in graden celcius.” Voor de eerste keer he. Iedereen had er zin in. Maar 

eigenlijk vond ik het saai maar ik deed alsof ik er zin in had. Waarom weet ik eigenlijk niet 

maar ik verveelde mij een beetje. Yes het is de school is gedaan.  Eindelijk naar huis! 
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Vince Descheemaker en Nand Verheye 

 

 

De nare school 
  
IN 1910 was er eens een school een heel nare. School begon en rarara wie was er niet Daan. Hij was 
aan het slapen in zijn nest. Triiiing iedereen in de rij!! Juf Bock wandelde door de kinderen in de rij 
en keek of iedereen aanwezig was. Daan!!! Iedereen schrikt wakker in de rij en zelfs heel het dorp 
en natuurlijk ook Daan. Daan schrikt wakker uit zijn droom. Hij keek op zijn wekker, en ja hoe laat 
was het… Het was al 9u…. tijd om al op school te zijn. Toen zei hij ah, mijn hand doet al zeer voor 
straks.  

 
Daan kwam aan op school. Juf Bock stond hem al op te wachten met de liniaal. Er hing bloed aan 
van een andere leerling zogenaamd Georges. Daan wist wat hem te wachten stond. Daan riep “ 
Aaah, waarom zo hard!” nadat Daan dat zei, sloeg juf Bock nog eens knetter- hard. Naar de klas nu 
meteen!! Vanavond strafstudie op school en geen één uur maar drie uur. Na school en na de drie 
uur strafstudie ging hij naar huis maar het was te koud en zijn huis was te ver. Hij kwam een man 
tegen in de auto. Hij vroeg of hij mee mocht. Ja, zeker jongeman kom maar in mijn wagen. Naar 
waar moet ook alweer? De Kenkelmangogomistraat. Euh, ok. Wacht, ik ga eerst iets gaan halen. Ik 
kom zo terug. De meneer pakt een zak, mes en nog een stuk touw. Hij ging stiekem achter de auto 
bukken. Hij hield zich klaar om in de auto de zak over Daan te trekken. Deur open en baf zak over 
Daan. Niet tegen werken rotkind!! Hij knobbelde het stuk touw rond de zak. Hij smeet de zak waar 
Daan zat in de kofferbak en reed naar een school. 15 minuten later waren ze bij de school. Hij 
stapte uit en nam de zak waar dat Daan in zat mee naar binnen. De meneer zucht, huh lastig. 
Godverdomme!!! Waarom moet ik altijd die stomme zaakjes doen van Adolf Hitler. Hmm wat met 
dat rotjoch. Ik steek hem in de kelder en hij verhongert wel. Thuis bij de familie van Daan. Iedereen 
was ongerust behalve de papa van Daan want die was nog aan het werk en de mama van Daan 
belde naar Daan maar nam hij niet op. Nog eens bellen. Triiiing iemand nam op en het was de 
meneer. Hij dacht dat het zijn eigen gsm was maar het was die van Daan. Hij nam op:’ Hallo met wie 
spreek ik? Met de mama van Daan. Ow, kutzooi afleggen. Wat was dat zei de mama van Daan. Nee 
nee nee, hij is ontvoerd. Wat moet ik doen. Ja ja ik bel de politie. hoeh hoeh rustig rustig . Hallo met 
de politie. Mijn zoon is ontvoerd maar ik weet niet door wie. Sinds wanneer is je zoon al vermist? 
Weet ik niet maar ik denk na school want hij had strafstudie tot zeven uur en hij komt niet thuis. 
Het is al acht uur. Ok, mevrouw wij gaan u zoon Daan zoeken. 1 dag later nog geen Daan gevonden. 
Wind van 100 km/u.  In de kelder van de school:’ Help help help waarom hoort niemand me en 
waar zit ik’ De lichten schieten aan op de school ook in de kelder waar Daan zit. Hij wringt zich uit 
de zak. Hij is los van de zak, nu kijkt hij waar hij is. Hmm, ik herken deze plaats van ergens. Zo veel 
wind wat als deze nu eens zou openwaaien. Ah, hier een raampje. Oh, shit ik pas er niet tussen. Dan 
maar hopen dat deur openwaait door de wind. Yes yes yes, formidabel gered door de wind!! Kom 
snel weg hier. Oh, op de klok staat dat het tien uur is, oh no te laat op school. Nu zeker wel de 
liniaal met bloed op. Hij gaat naar de klas want hij weet niet wat er allemaal gebeurd is, en hoe lang 
hij weg was. Weer te laat Daan je weet wat je te wachten stond de liniaal.   
Daan was terug op school, hij heeft zichzelf kunnen redden. Eind goed al goed. 
 

 



 

 

Vlinder Verfaillie 

 
 

De dag van het vrolijke meisje! 
 
Valerie wordt wakker en ruikt heerlijk vers gebakken brood. Ze doet haar kleurige gordijntje open 
en de zon schijnt ook fel. Ze spurt van de trap af en neemt direct een hap van het zelfgemaakte 
brood. Ze kan niet wachten om haar vriendinnen terug te zien. Valerie vertrekt rustig maar als ze 
haar vriendinnen ziet, dan is ze weg hoor! We beginnen in de kleuterklas. Valerie woont in 
Zonnebeke. Ze woont ook in de straat van haar kleuterschool, waarom dan niet te voet? Ze mag 
kiezen wat voor soort kleding ze draagt. Op het einde van de straat ziet ze haar vriendinnen 
juichen. Valerie heeft hele leuke en grappige vriendinnen. Daarna gaat de bel, de meiden gaan 
gezellig samen naar de vrolijke klas. Ze hebben heel veel pret samen! Ze had ook wel nog andere 
vrienden en vriendinnen, maar haar beste vriendin heet Fien. Ze zijn met 18 knappe leerlingen. 
Valerie haar juf vindt haar ook een leuke leerlinge. Juf Sandra vindt het een super gezellige klas. Ze 
zijn allemaal ook deftig en heel geconcentreerd.  
 
Nu gaat de bel voor de speeltijd. De juf laat hen naar buiten behalve één jongen. Jürgen zet altijd 
de boel op stelten. Terwijl de meiden naar buiten lopen, zitten ze te ratelen. Ze zijn soms echt 
helemaal gestoord. Maar ja, dat zijn meisjes nou eenmaal. Opeens ruiken ze de verse lucht van 
Zonnebeke. Valerie en Fien zijn nu echt heel blij. Nu mogen ze zo luid zijn of ze willen. Valerie zegt: 

‘Moet je eens weten wat ik dit weekend heb 
gedaan?’ Fien roept voor de hele 
speelplaats: ‘Jaaaaaaaa!!!’ Nu opeens wordt 
het muisstil. Je hoort alleen de twee 
vriendinnen praten! ‘Ik ben naar de 
bioscoop geweest, gaan zwemmen. Ik heb 
ook veel gezelschapsspelletjes gespeeld en 
nog zoveel meer!’ Haar vriendin probeert 
haar te kalmeren en zegt: ‘Wowwww… jij 
hebt wel heel veel gedaan, zeg! Ik heb alleen 
maar wat gezwommen in het weekend!’  
Daarna spelen ze een spelletje! Het spelletje 
vinden ze heel erg leuk. Het heet: bop-it. Dat 

is echt ee leuk maar stresserend spel. De bel luidt weer hard: ‘Tring!’ Valerie loopt naar binnen. 
Het meisje kijkt voor zich uit en ziet Jürgen. Maar ondertussen heeft hij iets misdaan wat alleen 
Valerie ziet. Jürgen heeft stinkbommen in de klas gegooid! Het slimme kadetje roept luid: ‘PAS OP! 
Jürgen heeft stinkbommen in de klas gegooid! Let op, juf!’ Nu hoor je alleen maar de geluiden van 
de vrolijke vogels. Juf Betty bedankt Valerie voor haar oplettendheid. Maar ze wordt zo rood als 
een tomaat. ‘Wat heb je gedaan, Jürgen? Wat bezielt jou toch?. Willen jullie allemaal naar buiten 
gaan alsjeblieft?’ zei ze heel droevig en ontgoocheld. De juf gaat samen met haar klasje naar de 
gelijkvloers. Rustig zijn ze aangekomen bij de speelplaats. 
 
Juf Betty haalt diep adem en kalmeert weer wat. Ze vindt het totaal niet kunnen wat de kleine 
Jürgen heeft gedaan. Juf Betty spreekt hem nog even aan op de speelplaats. Hij ziet zijn fout in en 
dat is een pak van haar hart! Juf Betty roept iedereen samen en vraagt:’ Gaan we samen in het bos 



 

gaan wandelen? Je kunt daar ook met de mooie gekleurde blaadjes gaan gooien.’ Ze kijken haar 
allemaal heel verbaasd aan. Opeens hoor je een stemmetje van Fien: ‘Hoera, naar het bos!’ De juf 
wordt helemaal vrolijk en de leerlingen kijken haar raar aan. Want dat hebben ze nog niet vaak 
gezien.  
 
Te voet vertrekken ze naar het mooie, groene bos. Jürgen wordt banger en banger als ze dichterbij 
het kleurrijke bos aankomen. Hij houdt niet van het bos. Hij denkt dat er vreemde wezens wonen. 
Valerie heeft een ideetje samen met haar beste vriendin. Fluisterend zegt Valerie met een grote 
glimlach: ‘We verstoppen ons achter een boom en we gaan Jürgen laten schrikken! Haha!’ De 
twee avonturiers gaan zich snel achter een grote dikke boom gaan verstoppen. Ze hijgen van 
spanning. Ondertussen komt Jürgen hen bijna voorbij. Hij ziet er heel bang en verlegen uit en zegt 
heel stil tegen zichzelf: ‘Oh nee… wat als er iemand mij zo angstig ziet! Da-dat ma-mag helemaal n-
niet!’ Valerie vindt het erg zielig maar ook een beetje grappig. De twee deugnieten zitten vol stress 
om Jürgen te laten schrikken. Fien telt zenuwachtig af: ‘ Daar is hij. Maak je klaar! 3… 2… 1… 
BOEEEEEE! Haha!’ De meiden lachen zich rot maar Jürgen ziet er niet zo fantastisch uit! De 
beschaamde jongen spurt naar de juf en zegt wat ze hebben gedaan. Hij gaat liever terug naar 
school. Ondertussen staat bij juf nog een ander kindje te huilen. Niet omdat ze bang is, maar wel 
omdat ze buikpijn heeft. Juf Becky roept iedereen bijeen: ‘Iedereen hier komen! Er voelt zich 
iemand wat minder goed.’ De leerlingen jammeren maar plots zegt iemand uit de groep: ‘Het is 
nou eenmaal zo. Als iemand zich wat minder goed voelt, steunen we die persoon!’ Iedereen kijkt 
met grote ogen de persoon aan. Ook juf Becky is fier op haar leerling. 
 
Samen keren ze terug naar school. Tijdens de wandeling terug naar de leerrijke school, tetteren de 
kinderen nog wat en hoor je soms eens wat gegiechel. Eens terug in de klas, mogen ze nog wat 
spelen in de kleurrijke klas. Fien mag die dag mee met Valerie naar huis. De gelukkige meisjes 
vertellen alles wat ze die dag beleefden aan hun ouders. Ten slotte moet Fien naar huis. Ze 
zwaaien nog eens naar elkaar en daarna gaat de bruine deur dicht. Valerie speelt nog even, smult 
van haar boterhammen en gaat daarna naar haar bed. Ze neemt haar knuffelberen erbij en valt in 
een diepe slaap! Het vrolijke meisje droomt over hoe de dag morgen zal zijn in de klas met haar 
leuke juf.  
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

Viktor Vierstraete 

 

De daguitstap 
 
 

 
 
 
Het is een koude winterdag in het jaar 1956. 
Gust is een gewone jongen van twaalf jaar. Hij ligt als een roos te slapen. Mama Beatrice komt de 
kille kamer binnen. ‘Opstaan Gust!’, zegt ze met haar luide stem. 
Gust schrikt wakker. Hij is moe en wil nog blijven liggen, maar mama zegt dat hij nu meteen moet 
opstaan. De jongen heeft geen zin om naar school te gaan. Gust gaat via de krakende trap naar 
beneden. Hij gaat aan tafel zitten en besmeert zijn boterham met confituur. De boterhamdoos van 
Gust is niet zo goed gevuld. Het gezin van de jongen is niet rijk. Ze moeten met 800  frank de week 
rondkomen. 
Gust maakt zich klaar. Nadat hij zich heeft aangekleed en zijn tanden gepoetst heeft, gaat hij naar 
school. Gust loopt slenterend door de straten. Eens aangekomen op de grote jongensschool in 
Passendale komt Antoon naar Gust. Jean loopt ook naar Gust. Gust vindt Jean geen zo’n leuke 
jongen. 
 
De bel rinkelt en Gust gaat naar de klas. In de koude, kleine klas staan alle ramen open. Gust zit 
naast Emiel. Hij is een beetje verliefd op Emiels zus Celeste. De meester staat op en zet zijn lauwe 
koffie neer. De klas van Gust staat recht en zegt in koor: ’ Goedemorgen’. 
Even later beginnen ze aan de les wiskunde. Vooraan in de klas zit meester Mark met zijn vulpen 
sierlijke woorden te schrijven in zijn ordelijke agenda.  
 
Even later gaat de bel alweer. Gust gaat naar de speelplaats. Hij speelt met Emiel op het pleintje. 
Ook op het pleintje speelt Jean met Pierre. De bel gaat en ze staan weer allen keurig in een rij. 
De meester komt de speelplaats op en zegt tegen de klas van Gust dat ze op leeruitstap gaan. Ze 
gaan naar de bakker om de hoek . De klas van Gust is heel blij. Zo vaak gaan ze niet op stap met de 
klas. Eerst gaan ze nog even naar de klas om zich voor te bereiden op hun uitstap. Ze maken zich 
klaar om naar de bakker te gaan en om daar een leuke rondleiding te kunnen krijgen. 
 
Eens bij de bakker aangekomen, komt er een raar geluid uit de bakkerij. De kinderen kijken een 
beetje vreemd naar elkaar. De bakker komt buiten en is verdrietig. Meester Mark vraagt wat er 
aan de hand is. De bakker zegt dat het tijgerbrood de machine heeft stukgemaakt. De hele klas 
moet lachen. Zelfs meester Mark moet lachen. 

https://drive.google.com/file/d/17ZdEHH6ZWABpE4pBmMvV2uAJW-jcqKZ6/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/17ZdEHH6ZWABpE4pBmMvV2uAJW-jcqKZ6/view?usp=drive_web&authuser=0


 

Viktor Vierstraete 

 

 
 
Even later staan ze allemaal in de bakkerij te wachten op de bakker. Hij was nog een brood aan het 
maken. Daarna komt hij in de richting van de klas aangelopen. De bakker vraagt of ze zin hebben 
om lekker vers brood en pistolets te bakken. De klas zegt luid: ‘Ja!’. Gust en Emiel mogen het deeg 
maken. Jean en Pierre hebben nog een beetje moeite met het aandoen van hun haarnetje. De rest 
van de klas maakt de vormpjes. Er zitten hartjes tussen en ook een paar auto’s. Na het maken van 
het brood moet het in machine om te bakken. Na twee uur gewacht te hebben, hebben ze 
eindelijk een vers sneetje brood in hun handen. Meester Mark heeft beleg mee om op de 
boterhammen te doen. Na het eten van de heerlijke boterhammen mogen ze weer naar school 
met een volle maag.  
 
Eens aangekomen op school is het al bijna 16:00 uur. Ze gaan nog even naar de klas om de agenda 
in te vullen en om hun schooltas te maken. Daarna mogen ze nog even lezen. Jean was stout 
tijdens het lezen. Hij maakte heel veel lawaai en geluidjes. De meester slaat met zijn regel op de 
knokkels van Jean. Dat zorgt er wel voor dat hij zich weer koest houdt. Kort daarna gaat de bel. 
Gust mag naar huis. Hij is heel blij. Emiel en Gust gaan samen naar huis want Emiel woont in 
dezelfde straat als Gust. Als ze thuis komen, moeten ze allebei eerst hun huiswerk maken. Na het 
maken van hun huiswerk, spelen ze vaak nog wat buiten. Ze voetballen samen op het pleintje met 
de bal van Emiel. Om zes uur moet Gust naar huis om te gaan eten. Gust komt thuis en ziet de 
gedekte tafel. Hij gaat zitten en vertelt over de dag in de bakkerij. Na het eten knikkert hij nog 
even met zijn broer. Gust kan heel goed knikkeren. Daarna moet Gust naar bed. Hij dommelt 
zachtjes in en droomt van een nieuwe stralende dag. 
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

Yanaika Acke en Indra Vannoorden 

 

 

Het gruwelijke kot 

  
Carolijn en Anne zitten samen in het 4de leerjaar. Ze slenteren altijd samen naar school. Ze kwamen 
te laat. ”Waarom zijn jullie te laat? Kom naar mijn bureau!”,zei zuster Alelya boos. En ze sloeg met 
de liniaal op hun kont. Ze gingen gaan zitten op hun bank. Er was een moeilijke toets. “Ik heb niet 
geleerd. ”, zei Anne. “ ik ook niet.”, zei Carolijn. “Dan gaan we nu beginnen met de toets! Ik hoop 
dat jullie hebben gestudeerd? ” Zei Alelya. “Oh nee. #uh.” zeiden Carolijn en Anne tegelijk. De 
directrice Magriet kwam in de klas kijken. “ Carolijn Pennings en Anne Derweal naar mijn 
bureau!!!!”, zei Magriet met een vuile blik naar de meisjes. Ze gingen mee naar haar bureau. Ze 
vroegen zich af waarom.” Dat is al de 10de keer deze week dat jullie te laat zijn! Wat is het 
probleem? Vroeg Magriet boos. “Onze wekkers zijn kapot.” zeiden de meisjes.  “ Alle twee?” zei 
Magriet met een rare blik. “Nee, sorry, we hebben gelogen. ” zei Anne. “Verklapper. ” fluisterde 
Carolijn in Anne haar oor. “Ik geef jullie nog 1 kans! Ga maar terug naar de klas! “,  snauwde 
Magriet naar de meisjes. Ze gingen terug naar de klas. En toen zagen ze een deur. Er stond op 
“Verboden leerlingen”. De meisjes zagen dat de deur op een kier stond. “  Kom we gaan binnen.” 
zei Carolijn nieuwsgierig.” Nee dat is voorboden.” zei Anne bang. Carolijn trok aan Anne haar arm 
en ging naar binnen. Maar voor ze de kamer binnen gingen zagen ze spijkers in de muren. ”Wacht, 
niet binnen gaan! ’riep Anne. Maar Carolijn was niet bang Carolijn ging toch binnen. Anne ging naar 
de klas. En Carolijn die bleef. Maar ze struikelde over een spijker en viel met haar voet op de minst 
scherpe spijker. “Gelukkig niet zo erg dat ik dacht.” zei Carolijn opgelucht. Ze ging uit het kot en 
sloot de deur met een zucht. “Waar bleef jij! De toets is al gedaan!” riep Alelya woedend. “Moet ik 
morgen de toets maken?’ vroeg Carolijn bang. “Nee, straks een uur nablijven!’ snauwde Aleyla 
boos. De toets verliep Carolijn goed en mocht naar huis. Deze keer zonder Anne. Het was donker, 
de lichten gingen aan, rare mannen en jongens op straat. Carolijn zag een jongen achter haar, maar 
hij volgde haar. Ze ging naar huis ze kon die nacht niet slapen. Anne stond aan haar deur te 
wachten.” Waar blijft zij?’ zuchtte Anne. Om 9:00 kwam Carolijn naar buiten.” We zijn te laat! Waar 
bleef je?’ riep Anne boos. Carolijn negeerde haar en nam haar fiets en ging naar school. Ze zijn op 
school en gingen naar Magriet de directrice. ”Ik zei dat het jullie laatste kans was. Wat is het deze 
keer. Anne? ’zei Magriet heel boos.” Carolijn wwww...was  tttt...te...’stotterde Anne. Ze was nog 
niet klaar en Carolijn onderbreekt haar Carolijn was wat? ’zei Carolijn met een raar blik. ”Carolijn 
www...was ttttt...te llll...laat wwww...wakker.’ zei Anne met een slok door haar keel. ”Meiden, jullie 
zijn gestraft! Meekomen! Nu!’ riep Magriet super boos. Ze volgden Magriet en Aleyla en de rest van 
de klas ging uit de klas en gingen gaan kijken. Magriet deed het verboden kot open en duwde 
voorzichtig de meisjes in het kot. ”En dit is voor een minuut en dan nog iets te weten komen is voor 
altijd.’ legde magriet raar uit naar de meiden. Na een minuut zaten ze weer in de klas. “Jullie 
hebben toets rekenen en aardrijskunde!’ riep Aleyla.”Oh uh!’ “Niet weer.’ zeiden de meiden 
tegelijk. De deur ging open en Magriet kwam binnen. ”Carolijn Pennings en Anne Derweal!’riep 
Magriet met een luide en boze stem.” Waarom waren jullie gisteren in het kot?!’vroeg Magriet 
boos. ”Anne zei dat we binnen moesten gaan.’ zei Carolijn vlug.” Ja, dat is waar.’ zei Anne zielig. 
Anne wou niet dat Carolijn straf kreeg. Anne moest in het kot voor altijd. Tot op een dag Carolijn 
naar Magriet ging. ” Mevrouw, ik heb het kot geopend en Anne ging gewoon naar de klas. Dus Anne 
verdient geen straf.’ biecht Carolijn op. Magriet zei dat ze geen straf kregen. Carolijn vroeg:” 
waarom.” toen zei Magriet:” omdat ik lief  ben.’ 
 

 



Bron: HEU006504672: ‘Westhoek verbeeldt’, privécollectie 

 

Yara Dewilde 
 
 

 
 

Wraak op school 
 
 
Na de zomervakantie op 1 september kwamen er nieuwe meisjes op de nieuwe school ‘De 
Biesweide’. De nieuwe meisjes zijn Beatrice, Adela en Celeste met haar kliekje. Beatrice en Adela 
waren al vrienden van toen ze 5 jaar waren, ze zijn nu 12 jaar. Beatrice en haar vriendin Adela 

waren beste vriendinnen!  
 
Beatrice was vroeg wakker voor de eerste schooldag! 
Ze sprong uit haar bed en deed haar klompen aan en 
rende naar beneden. Haar mama hoorde dat Beatrice 
naar beneden ging dus de mama ging ook naar 
beneden. Toen ze beneden was riep ze: “Wat doe jij 
hier zo vroeg beneden!?” “I-Ik wou niet te laat zijn 
voor me eerste schooldag!”, stotterde Beatrice. ”Kom 
hier!”, riep de mama en ze sloeg met een liniaal op 
haar polsen. Beatrice was zo bang dat ze snel haar 

boterhammen klaar maakte en met haar fiets naar school ging. ‘s Nachts regende het dus de weg 
was heel vuil. Er was overal modder en er waren een heleboel plassen. Beatrice vond het tof om in 
de plassen te rijden. Plots reed ze over de modder en sleerde ze uit. Ze was helemaal vuil! Het was 
al een hele tijd om te fietsen naar school dus ze had geen tijd om nieuwe kleren aan te doen. Ze 
reed verder en iedereen keek naar haar. Een kwartier later was ze op school, bijna te laat. 
Iedereen keek haar aan en lachte behalve Adela natuurlijk. De zuster keek raar naar haar alsof er 
iets mis was. En ze had gelijk er was iets mis. De zuster kwam naast haar staan en vroeg: “Waarom 
zijn je kleren zo vuil!?” Er kwam geen woord uit haar mond. “Wel?” Toen antwoordde Beatrice: “Ik 
ben uitgegleden zuster.” Ze keek Beatrice nog eens raar aan. Iedereen volgde de zuster naar het 
klaslokaal. “Bah dit klaslokaal is zo vuil!” riep de zuster. “Ik wil-”  voor dat Beatrice haar zin wou 
afmaken onderbrak Celeste haar en zei: “Ik ga wel helpen om dit klaslokaal te kuisen!” “Dat is heel 
lief hoor Celeste had ik maar meer studenten zoals jou in m'n klas”, zei de zuster. Celeste zei: 
“Lekker voor je!” Toen Celeste en de zuster klaar waren met het kuisen was het speeltijd. Beatrice 
wou zo hard wraak nemen dat ze eerst begon bij de zuster want de zuster was wel gemeen tegen 
haar. Toevallig was de zuster op de speelplaats dat Beatrice direct kon wraak nemen met hulp van 
Adela. Het plan was dat Adela de zuster ging afleiden en dat Beatrice haar kap kon aftrekken. 
 
De zuster wandelde hun kant op. “Nu is het het moment!”, zei Beatrice. Adela praatte over de 
zomervakantie met de zuster. De zuster was zo afgeleid dat Beatrice haar kans kon nemen. Ze 
probeerde zo stil mogelijk achter haar te sluipen om de kap af te trekken. Beatrice trok zo hard ze 
kon. Ze had heel haar kap mee. “Wie deed dat?!”, riep de zuster. Beatrice kon nog vlug de kap 
achter haar rug steken. Toevallig stond Celeste met haar kliekje achter de zuster. “Waren jullie 
dat?!” Zonder dat Celeste kon antwoordden riep de zuster: “Extra huiswerk!” “Maar-” “Geen 
gemaar!”, riep de zuster. Zonder dat Beatrice was beatrice zelf de student van de maand! Het was 
de beste dag van haar leven! 
 



 

 

Yana Dieryckx  
 

 
Te laat op school 

 
Marcel slenterde de oprijlaan van de boerderij uit. Aan het kapelletje op het einde van de straat 
draaide hij zich nog eens om. Moeder stond zoals altijd in het deurgat te wachten tot hij zou 
omkijken.  Ze zwaaide. Marcel zwaaide terug. Vandaag had hij echt geen zin in school. Op het 
einde van de straat lag vader zijn patattenland. Vandaag zou hij beginnen rooien. Marcel was zo 
graag thuis gebleven, maar vader stond erop  dat hij naar school zou gaan. Hij zou dan wel na 
twaalf uur mogen  helpen, had vader hem nog gezegd.  
Toen hij de wei van boer Vandepitte passeerde, zag hij dat een koe  uitgebroken was. Het zou niet 
lang duren of de andere zouden haar  volgen. Snel haastte Marcel zich naar boer Vandepitte om  
hem te  verwittigen.  
“Je zal een goede boer zijn, Marcel,” zei boer Pitte. “Er zijn er veel die zouden doorlopen.”  
 “Ik zal je wel helpen!”, zei Marcel enthousiast.  
 
Marcel kwam daardoor een half uur te laat op school aan. 
Meester Gabriël  keek Marcel streng aan en donderde 
van achter zijn lessenaar: “Wel, wat heeft dat te 
betekenen? Kom maar eens hier, Marcel!”  
“Ik heb de boer geholpen omdat de koe ontsnapt was. De 
boer zegt dat ik later ook een  goede boer kan worden”, 
verdedigde Marcel zich. De meester zei: “Ik heb genoeg 
gehoord en nu naar je plaats.” Ze namen allemaal hun 
boek wiskunde. De meester nam een paar kinderen apart 
om een paar oefeningen te maken. Marcel vroeg aan 
meester: “Kun je me helpen met oefening drie? Die snap ik niet.” De meester hielp hem natuurlijk 
hiermee. 
 
Plotseling ging de bel. Iedereen mocht naar buiten behalve Marcel. “Marcel, jij moet een taakje 
doen. Je moet de bloemen water geven.” 
Johannes vroeg aan de juf op de speelplaats: “Wanneer komt Marcel naar buiten?” “Dat weet ik 
niet”, antwoordde de juf. Een tijdje later ging de bel en iedereen ging naar de rij. Daar was de 
meester. Hij vroeg: “Waar is Marcel?” “Dat weten we niet”, antwoordde Johannes.  Ze besloten 
om in de klas te gaan kijken. Ze gingen naar binnen en ze zochten allemaal naar Marcel. Maar hij 
lag te slapen op zijn bank. De meester bulderde: ”OPSTAAN, SLAAPKOP!” Marcel schrok wakker. 
Alexander zei: “Waarom ben je binnen gebleven?”  
“Omdat ik de bloemen water moest  geven!”, antwoordde Marcel.  
Meester Gabriël onderbrak hen en zei: “Jullie moeten je taalboek en taal werkboek nemen.” Na de 
les was het tijd om hun schooltas te maken.  
Meester zei: “Marcel, kom je morgen vroeg naar school? Ik wil dat je alle bloemen nog water 
geeft.” Marcel stemde toe en was blij dat hij verder geen straf kreeg. 
Marcel rende naar huis en gooide daar zijn boekentas tegen de muur. Hij liep naar papa en riep: 
“Ik kom helpen op het land.” Papa riep terug: “Nee Marcel. Ik heb gehoord wat er gebeurd is op 



 

school. Ga maar naar binnen, maak je huiswerk. Je mag vandaµag niet helpen op het land. Ga 
maar naar je kamer. Vanavond vroeg naar bed als je in slaap valt over de middag.” Die avond ging 
hij vroeg  naar bed zodat hij goed uitgeslapen zou zijn voor school. Hij wilde het echt goedmaken 
met meester Gabriël.  
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

Yoran Demonie 
 
 

 
Benny vindt school leuk 

 
Op een dag in 1924 stond 
Benny op in zijn koude huisje. 
Hij maakte zich klaar om naar 
school te gaan. Toen hij klaar 
was, vertrok hij te voet naar 
school. Benny kwam aan op 
zijn school in Zonnebeke. Hij 
was blij dat hij zijn vrienden 
weer kon zien.  
 
In de klas was het ook koud 
want de ramen stonden 
helemaal open. Het was tien 
uur. Het was speeltijd. Benny 
en zijn klasgenootjes gingen 
buiten spelen. Op de 
speelplaats was Benny super 
hard gevallen en daardoor 
moest hij naar het 
ziekenhuis. De dokter zei dat hij zijn been had gebroken. Benny moest in het gips. Eén dag later 
mocht hij weer naar school in een rolstoel. 
 
Veel kinderen wilden hem duwen. Dat vond Benny wel leuk. De vrienden van Benny vonden het 
wel niet leuk dat hij in een rolstoel zat want nu konden ze niet meer met hem spelen. 
Na school kwam de mama van Benny hem ophalen. Toen hij thuis was, kreeg hij goed nieuws van 
de dokter. De dokter zei dat hij zijn been niet zo ernstig heeft gebroken. Daarom mocht hij binnen 
een week weer zonder rolstoel en zonder gips naar school. Hij kon niet wachten om het zijn 
vrienden te vertellen. 
 
De volgende schooldag ging Benny met zijn rolstoel naar school en rolde supersnel naar zijn 
vrienden toe om het te vertellen. De vrienden van Benny waren blij.  
 
Eén week later mocht Benny uit het gips. Hij was heel blij. Zo snel hij kon, liep hij weer naar school. 
Hij kon eindelijk weer spelen met zijn vrienden. Hij kan weer spelletjes spelen en voetballen op het 
schoolplein. 
  
 
bron: westhoekverbeeldt              



 

 

Yourick Robaeys 

 
De verpeste verjaardag. 

 
 
Fredrik zit in 1955 in het zesde leerjaar op school in Zonnebeke. Het is vandaag zijn verjaardag. 
 
Fredrik wordt wakker en ruikt het heerlijk verse brood. Hij is erg moe want hij heeft niet zo goed 
geslapen. Hij slentert de trap af. ‘Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in 
de gloria, in de gloria!’, zingen zijn mama en papa. Ze geven hem een cadeau. Fredrik heeft een bal 
gekregen. ‘Ooh, zo leuk. Dank jullie wel, mama en papa!’, juicht hij opgewonden. Hij steekt zijn 
nieuwe bal in zijn boekentas. Die gaat hij dan straks tonen aan zijn vrienden. Fredrik eet zijn 
heerlijke ontbijt op en vertrekt naar school. ‘Hallo Fredrik!’, roepen zijn vrienden op de hoek van 
de straat. Max en Johan feliciteren hem met zijn verjaardag en wandelen samen naar school. 
 
Fredrik komt aan op school. Hij huppelt de poort van de school binnen. ‘Hallo, gaan we spelen met 
mijn nieuwe bal?’, vraagt Fredrik. ‘Ja!’, roepen zijn vrienden. Ze spelen gezellig met de bal totdat 
zuster Agnes op de speelplaats komt en ze de bel luidt. Iedereen gaat mooi in de rij staan. De 
zuster kiest iemand uit het zesde uit om de kachel in de klas aan te zetten. Fredrik wordt gekozen 
‘Maar ik ben jarig!’, roept Fredrik. ‘Ach, omdat het je verjaardag is, mag je het de rest van de week 
ook doen!’, roept de zuster. Fredrik geeft de zuster een duw en 
gaat de kachel aanzetten. ‘Stomme zuster!’, denkt Fredrik. 
Fredrik komt beneden en hij ziet zijn bal. De zuster pakt de bal 
en zij neemt de bal mee naar haar bureau. ‘Na school krijg je de 
bal pas terug! Je manieren ben je blijkbaar thuis vergeten!’, 
roept de zuster luid. Na een poosje zitten ze in de klas. ‘Hallo 
iedereen!’, groet zuster maria. ‘Vandaag is er een jarige in de 
klas!’, juicht de zuster. ‘Gelukkige verjaardag!’, roept de klas 
mooi in koor.                Bron vermelding:‘Westhoek verbeeldt’, Privécollectie 
 
Het is al een poos later en het is speeltijd. ‘Ik vind het echt niet leuk dat de zuster mijn blauwe bal 
heeft afgepakt!’, zeurt Fredrik. Fredrik eet zijn koek op en gaat naar zijn vrienden. ‘Hoe is het met 
jullie?’, vraagt hij benieuwd. ‘Goed, goed’, zeggen zijn vrienden. ‘En met jou?’, vraagt Max. ‘Goed, 
ik voel me weer een jaar ouder hé!’, roept Fredrik. Max en Jonas beginnen direct te lachen. Daar 
staat de zuster alweer met haar bel! ‘Kling, kling, kling! Iedereen in de rij!’, schreeuwt de zuster. Al 
de leerlingen gaan naar hun klas. ‘Oké’, zegt de zuster als ze zitten. ‘Jullie krijgen nu een 
onverwachte toets van Frans!’ De klas schrikt. ‘Neeeee!’, kreunen enkele onder hen. ‘Maar ik wil 
dat niet!’, schreeuwt Fredrik. ‘Jij hebt niets te willen. Je moet die toets maken, jij eigenwijs kind!’, 
roept de zuster. De zuster heeft Fredrik een extra blad en een pak slaag. ‘Dat moet je maar weten. 
Dat hoort erbij als je tegenspreekt!’  
 
Het is nu al een eindje later en de middagspeeltijd is aangebroken. Het zijn vandaag spruitjes om 
te eten, dat vindt bijna niemand lekker. ‘Bahhhhh!’, roept Fredrik voor de hele eetzaal.  Iedereen 
lacht. Tijdens de middagspeeltijd spelen alle kinderen’1 2 3 piano’, dat vinden alle kinderen uit de 
school leuk. Behalve Fredrik, hij slentert naar een bankje en zit de hele speeltijd alleen op dat 



 

versleten bankje. Opeens komen zijn vrienden bij hem zitten. ‘Waarom zit je hier zo alleen?’, 
vraagt Max. ‘Ik vind 1 2 3 piano niet zo’n leuk spel’, zegt Fredrik. ‘Oké dan!’, roept Johan. ‘Dan 
spelen we toch gewoon tikkertje!’ Dat vindt iedereen een goed idee. Ze spelen samen tikkertje. En 
ja hoor daar staat zuster Agnes alweer met haar bel! ‘Iedereen naar de rij!’, schreeuwt de zuster. 
Iedereen staat in de rij en ze gaan allemaal naar binnen. 
 
De tijd vliegt voorbij en het is alweer bijna tijd om naar huis te gaan. Fredrik gaat naar zuster 
Agnes om zijn bal terug te halen. Hij slentert het kantoor van zuster Agnes binnen. ‘Krijg ik mijn bal 
terug?’, vraagt Fredrik. ‘Ja hoor!’, zegt de zuster gemeen. Ze neemt de bal, maar die is plat. ‘Wat is 
er gebeurd met mijn bal?’, vraagt Fredrik verbaasd. ‘Dat komt ervan als je me een duw geeft!’, 
zegt de zuster lacherig. Fredrik pakt zijn kapotte bal en sprint huilend naar huis. 
 
Als hij thuiskomt en vertelt aan zijn ouders wat er gebeurd is met zijn bal, kunnen die er niet om 
lachen. Fredrik krijgt een straf omdat hij de zuster geduwd heeft, dat is zeker. maar ze vinden het 
niet kunnen dat de zuster dat op die manier heeft opgelost. Zijn ouders bellen de directeur op en 
vertellen hun verhaal.  
 
De volgende dag krijgt Fredrik een nieuwe bal van zuster Agnes. Maar hij krijgt ook een uitbrander 
en een ferme tik op zijn vingers omdat hij de zuster zomaar een duw heeft gegeven. 
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Ziva Berten 
 
 

 

 

De Heksenschool 
 
Op woensdag 1 september 1710 begon het nieuwe schooljaar.De Juf begon met de namen te 
overlopen. Jij daar jij mag beginnen, hallo ik ben Heks Seffa Bubbels een groot meisje met een 
wrat op haar neus en twee vet gevlochten vlechten in haar haar. Dan mocht Calle Blatters (nicht 
van Seffa Bubbels) en dan Leme Kadul, Treze Belle, Clette ‘t Aendegat, Dokke van d’Heulebeke 
wou voorspelster worden, Fyte Kwick, Meele Crotte, Tanneken Vanhulle hield van slangen, Babbe 
van d’Eijer Panders en dan de juf nog. Hallo, ik ben heks Flas, de juf van het zesde leerjaar. 
 
Oke,we gaan er maar eens aan beginnen. Wie wil de leerschriften 
uitdelen? Ik ik zei Seffa oke dan. Kan je het met toveren proberen 
vroeg de juf,ik zal het proberen zei ze hokuspokuspas ik wou dat 
deze boeken uitgedeeld waren,  goed zo het is gelukt. Oke, neem 
jullie boek op pagina 20 daar staat een zweef drankje op. Hier 
vooraan vind je ingrediënten. Begin er maar aan. 20 minuten later. 
Ik ben klaar,zei Clette.Oke we zullen zien of je zweeft. Drink maar. 
Oei dit klopt niet  je zweeft niet maar valt de hele tijd. Wat heb je 
er in gedaan? Slangen slijm, naaktslak, hondenhaar aaaaaaaaah dat 
is het je moest kattenhaar in doen. Kan je het herstellen? Nee, het 
zal vanzelf overgaan. Wanneer, ongeveer binnen 24 uur 
WAAAAAAAAAAAAAT, ja,  oke. Triiiiing, triiiiiiiing  ah de bel. Ga 
maar naar buiten. Oké. Wat gaan we spelen? vroeg Leme. Even 
denken zei Seffa. Ah ik weet het tover tikkertje. Oké, is goed zeiden 
ze allemaal. Sorry, als ik hele tijd val zei Clette. Is niet erg zeiden ze 
allemaal. Na een kwartier spelen  ging de bel. Triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing 
allemaal in de rij zeiden de juffen. Wat hebben we nu,vroeg Dokke aan Fyte.  
 
Nu hebben we wiskunde en dan spelling. Haal allemaal maar je boek uit van wiskunde op pagina 3 
zoals jullie zien maken we vandaag oefeningen van hoofdrekenen.Begin er maar aan. Een half uur 
later. Ik ben klaar zei Babbe ze was namelijk een krak in wiskunde. Alles is goed, goed gedaan . 
(Een tijdje later)  iedereen klaar, vroeg juffrouw . Jaaaaaa, zeiden ze. 
Triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing daar gaat de bel. Steek maar al jullie 
boeken in jullie schooltas en ga maar naar huis  tot morgen zei de juf. Tot morgen zeiden ze. Ze 
gingen allemaal samen naar huis met de fiets en aan een splitsing alleen verder. Seffa kwam thuis 
en de mama vroeg: hoe was het  Seffa op school. Goed zei ze en ging haar huiswerk maken van 
spelling en Frans. Spelling ging over werkwoorden en samenstellingen. En Frans ging over 
werkwoorden vervoegen. Seffa komen eten roept haar mama. Om 21:00 uur ging Seffa slapen. En 
de volgende dag ging ze terug naar school en was het donderdag 2 september 1710 . (Volgende 
dag)Seffa is ziek de mama vroeg of ze wou thuis blijven en zei ja. De dokter kwam langs en zei  dat 
ze de griep had en en een week thuis moest blijven. Whaaaaaaaaaaaaat moet ik zo lang thuis 
blijven. Ja ik vrees van wel. Moet ik medicatie nemen vroeg ze. Ja antibiotica  en dafalgan . (Een 
week later) Seffa ging terug naar school en iedereen vroeg hoe het was met haar.  
 



 

Axelle Alliet 
 
 
 
 
 

 

Te laat! 
 

Leona is klaar voor de schooldag. Ze heeft er echt geen zin in. Want haar beste vriendin is 

ziek. Leona vertrekt naar school. Ze zwaait nog een keer naar haar mama. Na een kwartier 

komt ze aan op school. Ze hoorde van de zusters dat haar beste vriendin ernstig ziek is. Ze 

schiet wakker. Het is gelukkig maar een droom. Wat als het echt zou zijn,zegt ze bang. 

Want Anna is jammer genoeg ziek. Het is maandagochtend ze moet dus naar school. Ze kijkt 

naar haar klok. Oh nee!”, roept leona. Het is al 8 uur. Opstaan leona!”, roept haar mama 

beneden aan de trap. Ze springt uit haar bed. Leona maakt haar snel klaar. Ze eet nog snel 

een droge boterham. Ze zwaait nog een keer mama. Tot vanavond” riep Leona luid. Ze 

huppelt vrolijk naar school. Plots schiet ze haar te binnen dat ze haar fiets thuis is vergeten. 

Want ze gaan vandaag naar Tyne Cot. 

Ze keert weer terug naar huis. Hey! roept Rita. Waarom keer je terug naar huis? Ik ben mijn 

fiets vergeten. antwoordde ze. Ga je zeggen tegen zuster Juliette dat ik te laat ga zijn. Ja ja. 

zegt ze lachend. Rita vertrekt naar school. Met haar fiets bij de hand. Natuurlijk ga ik niet 

zeggen dat Leona te laat gaat zijn. 5 minuten later is ze thuis aangekomen. Wat doe je hier? 

vraagt haar mama. Ik ben mijn fiets vergeten. Ja doe maar door voor je te laat bent. Ja maar 

ik heb gezegd tegen Rita dat ze moet zeggen dat ik te laat ging zijn. Rita? zegt ze verbaasd. 

Alsof dat zij dat gaat doen. Daar heeft ze nog niet bij stil gestaan. Doe nu maar door. Ja ja! 

 

 

 Waar is Leona? vroeg zuster Juliette. Euh…dat weet ik niet”, antwoordde Rita. We gaan toch 

vertrekken hoor. Maar dat kun je toch niet doen”, zei iemand van de klas. Wie weet is ze 

gewoon ziek. Oké LET'S GO!”, riep hij. JOEPIE!”, riep heel de klas. Iedereen gaat naar buiten 

en nemen hun fiets bij de hand. Ze vertrekken. Wat is het toch tof zonder Leona? vroeg Rita 

aan haar beste vriendin. Ik vind het toch wel  jammer. Rita fietst snel weg van haar. Wat heb 

ik toch aan haar”, zei ze tegen haarzelf. Zuster zijn we er bijna? vroeg Rita. 

Waarom, we zijn nog maar juist vertrokken? Ik kan bij niemand fietsen. Mag ik bij jou fietsen? 

Ja hoor. 

 

 

Leona vertrekt van huis. Ze heeft gelukkig haar fiets bij. Na 5 minuten. Komt ze aan bij Vbs De 

Fontein. Ze gaat naar haar klas. Er is niemand. Zouden ze nu al echt vertrokken zijn? denkt ze 



in haar hoofd. Ze gaat naar de directrice. KLOP KLOP! Kom maar naar binnen. Moet jij niet al 

vertrokken zijn met de klas? Euh… dat wou ik juist vragen aan jou. Zou ik nog mogen gaan? 

Naar waar? Naar Tyne Cot. Je hebt geluk dat ik mijn fiets bij heb. Dus dat betekent dat je mee 

gaat met mij. Maar als het nog een keer gebeurd dan blijf je gewoon hier in de klas. Oké dank 

u wel. ‘k ga mijn fiets gaan halen. Ik zal wel hier wachten op je. Ga anders mee dan kunnen 

we direct vertrekken. Ze nemen hun fiets. Ze zijn vertrokken. Waarom ben je eigenlijk niet 

mee? vroeg de directrice. Ik huppelde naar school dan schiet mij plots te binnen dat ik mijn 

fiets ging gaan halen. En ik had gevraagd aan Rita of ze het ging zeggen tegen jullie maar dat 

heeft ze blijkbaar niet gedaan. Binnen 5 minuten en we zijn er.  

 

 

Kom we gaan een klasfoto maken. TRIIING! 

Wacht de directrice heeft iets gestuurd. 

Ze heeft gestuurd dat ze onderweg is met 

Leona. Moet Leona nu echt komen? zuchtte ze. 

Binnen 5 minuten zijn ze aangekomen. Hey 

Leona! riep de beste vriendin van Rita. Kom snel 

Leona we gaan een klasfoto maken. En toen 

hadden ze een mooie klasfoto en Leona stond 

er ook op. De directrice was al ondertussen op 

school. Alleen was het jammer dat haar beste 

vriendin er niet op stond. 
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Amber Boudry en Lars Verheye 

 

 

 

Jozef en zijn vrienden op scholenavontuur   
  

Jozef zit in de tweede klas in de St. Jozef school in Zonnebeke samen met zijn vrienden Frederik en 
Tom. Het is de eerste schooldag. De zuster verwelkomt iedereen vriendelijk. Ze legt ook de regels 
uit. De jongens weten dus wat ze wel en niet mogen doen. De schooldag begint met een rekenles. 
De jongens luisteren naar de uitleg maar Jozef vindt de uitleg saai en let niet op. Na een hele tijd 
heeft de juf het door dat Jozef niet oplet en ze komt naar hem toe. Ze zegt: ’Jongeman wil je 
alsjeblieft opletten.’ Maar Jozef luistert niet. Hij wil een gesprek starten met zijn vrienden. De 
zuster wordt daar heel boos van en neemt een liniaal uit haar kastje en slaat ermee op Jozef zijn 
knokkels. Als de les gedaan is moet Jozef binnenblijven om strafstudie te maken. De zuster gaat 
weg en Jozef probeert weg te gaan. De zuster staat nog bij de deur en heeft hem gezien. Ze neemt 
hem bij de hand en sleurt hem weer naar binnen. Hij werkt de strafstudie af en mag naar huis. Zijn 
vrienden wachten aan de schooldeur. Ze vragen om mee te wandelen naar zijn huis. Ze stappen 
naar huis maar op de terugweg zien ze de zuster. Ze verstoppen zich achter een struik die naast 
hen staat. Gelukkig ziet de zuster hen niet. Toen ze de zuster niet meer zagen gingen ze lopend 
terug naar huis. Ze zien niet dat de zuster hen volgt. Wanneer ze thuiskomen gaan ze een spel 
spelen. Ze willen net aan het spel beginnen wanneer ze de zuster zien. Ze gaan naar buiten en 
vragen wat ze daar doet. Ze zegt dat ze wou weten wat ze daar deden. Ze vertellen dat ze gewoon 
aan het praten waren. De zuster zei: “Ok”, en ging weer weg. Ze spelen hun spel en gaan naar hun 
eigen huis. Ze vallen in slaap.  
De volgende ochtend moesten ze weer vroeg opstaan want het was weer school. Deze keer let 
Jozef wel op tijdens de les. Tijdens de middagpauze is er een gevecht. De zuster komt en denkt dat 
Jozef en zijn vrienden het hebben gestart. Maar de zuster heeft het verkeerd. Ze worden weer 
gestraft. Maar deze keer moeten ze in plaats van straf schrijven de klas kuisen. Terwijl ze kuisen 
verplaatsen ze alle banken. Als de zuster terugkomt is ze boos op de jongens. Ze weten niet meer 
waar de banken stonden. Het volgende lesuur komt iedereen terug in de klas en mogen ze een 
nieuwe plaats kiezen. Iedereen behalve de jongens. De jongens moeten in het zicht van de zuster 
blijven zitten tijdens de les. Na school vraagt de zuster aan de ouders van Jozef of ze willen komen. 
De ouders van Jozef komen zo snel als ze kunnen. De zuster legt uit wat er allemaal is gebeurd. De 
ouders zijn geschrokken wat Jozef allemaal gedaan heeft. Na het gesprek hebben Jozef en zijn 
ouder een groot gesprek. Jozef zijn mama zegt dat ze de volgende schooldag meegaat. Jozef vindt 
dat niet leuk, hij zou graag met zijn vrienden naar school gaan. Mama zegt dat ze allemaal kunnen 
gaan.  
Dus ze gaan allemaal mee naar school de volgende dag. Wanneer ze toekomen aan de school 
vraagt mama aan de zuster of ze ook tijdens de les mag blijven. De zuster gaat akkoord met haar 
aanbod. Omdat mama in de klas zit letten de jongens beter op. Na de les vraagt de zuster aan de 
mama als ze elke dag zou kunnen komen. Ze vindt dat goed. Tijdens de lunch vertrekt Jozef zijn 
mama om zelf te eten. De jongens zien dit als een kans om te spelen. Ze eten vlug om te kunnen 
spelen. De zuster zegt dat ze langer moeten blijven tot bijna iedereen klaar is. Nadat iedereen 
klaar is mogen ze gaan spelen maar inmiddels is Jozef zijn moeder alweer toegekomen. Ze willen 
spelen maar Jozef zijn moeder wil liever praten met hen. Dat vinden ze saai maar ze hebben geen 
keuze, het moet van mama. Het is een saaie dag verder. Maar na de les vertelt de zuster dat er 
plots een vakantie is. De volgende dag moeten ze dus niet naar school. Ze spelen de hele dag 
spelletjes. Soms met hun ouders soms met elkaar. Ze beginnen hen te vervelen. Morgen begint de 
school weer opnieuw.  



 

Adrianna Blek 
 
 
 
 
 

 

Elizabeth Williams 
                                                              - IN 1960, 13 OKTOBER…. 

 

 werd Elizabeth de dochter van één van de rijkste families in de gemeente Zonnebeke 

geboren. Haar papa was baas van een grote fabriek en mama kwam uit een rijke familie. 

Jaren vlogen voorbij en Elizabeth werd erg mooi. Ze was niet alleen mooi maar ook erg slim. 

Haar papa vond educatie erg belangrijk. Daarom volgde Elizabeth thuis school en kreeg ze 

beste juffen die je toen kon hebben. Ze vond het niet altijd fijn want ze had geen vrienden. 

Aan de andere kant vond ze het wel leuk want ze 

kon dagen en nachten in het kleine thuis- 

bibliotheekje zijn. Elizabeth haar vader, Frans, 

moest vaak weg voor zijn werk. Altijd als hij weg 

was nam hij Elizabeth de mooiste boeken die er 

waren. Op de 11de verjaardag van Elizabeth vroeg 

ze haar ouders of  ze naar een “normale school” 

mocht. Haar papa was onzeker en vroeg zich af of 

het wel een goed idee was en  daarom zei hij 

“Nee”. Maar in het andere geval zei Weronik, de 

mama van Elizabeth,  “Ja”, omdat ze vond dat Eliza zelfstandig moet zijn. Na een discussie 

tussen haar ouders was het eind-antwoord “Ja”. 

                                                  

                                                    -VOLGENDE WEEK MAANDAG- 

 

Ze ging voor de eerste keer naar een normale school. Elizabeth was er gelukkig maar kon 

niet slapen. Ze stond op om 4 uur ‘s morgens. Liep direct naar beneden,  keek rond en kon 

niemand zien. Ze ging naar de eetkamer waar de klok zich bevond. Ze zag dat het 4 uur  ‘s 

morgens was en ging weer naar haar kamer . Elizabeth kon niet slapen dus ze besloot om 

naar haar thuis-bibliotheek te gaan die vlak naast haar kamer was. Toen het al 07:13 was 

ging Weronik Elizabeth wakker maken. Maar ze was niet in haar kamer. Weronik wist dat 

haar dochter vaak in de bibliotheek zat. En besloot om daar te gaan kijken. Daar zag ze 

Elizabeth met twaalf boeken naast zich en één in haar handen. Weronik maakte Elizabeth 

wakker. Als Elizabeth wakker werd ging ze met haar moeder naar beneden. Ze ging recht 

naar de eetkamer en keek naar de klok. Elizabeth riep naar haar moeder dat het al 07:35  



 

was. Elizabeth en haar moeder spoedden zich. Het was 08:15 de tijd dat Elizabeth voor het 

eerst naar school zoul gaan. Ze ging de school binnen en wist niet welke richting ze op 

moest gaan en daarom stond ze steeds op dezelfde plaats. Toen de bel gings slenterden ze 

bang naar de rij, waar non Maria wachtte. “Iedereen in de rij!” , riep non Maria nog eens. 

Iedereen ging naar binnen. Elizabeth ging meteen zitten.  

 

Plots zag Elizabeth dat niemand ging zitten en stond vlug recht. Zuster kwam binnen en zei 

dat iedereen mocht gaan zitten.Toen vroeg zuster of Elizabeth zich kon voorstellen.  

Elizabeth knikte van ja maar eerlijk gezegd wou ze het niet maar toch moest ze het doen. Ze 

ging eenzaam en zenuwachtig naar voren van de klas en zei: ”Goeiedag iedereen ik ben 

Elizabeth Williams en ik ben 11 jaar oud” Nadat ze zich voorgesteld had kwam ze terug naar 

haar bank. Maar Elizabeth zach de laatst trapje niet en viel op de grond, recht op haar 

gezicht. Zuster Marie kwam snel naar Elizabeth toe en vroeg of alles goed is. Ze deed  haar 

hoofd omhoog en knikte van ja. Toen ze haar hoofd naar 

boven deed begon haar neus ook de bloeden. De zuster nam 

Elizabeth snel en doekje en zei dat ze de hele tijd naar boven 

moest kijken. Maar ze verveelde zich ook de hele les omdat 

alles wat zuster zei wiste Elizabeth al. Ze wacht erg lang op de 

bel maar daar was die. Ze ging uit de klas maar daar verveelde 

ze zich ook omdat ze nog niemand kende. Na een paar 

seconden kwam er plotseling een groep meisje die reik leken. 

Per seconde zaten ze een stap dichter en dichter bij Elizabeth, 

maar ook iedereen rondom  ons was de hele tijd aan het 

kijkenen en fluisteren. Plotseling vroegen ze naar mij of dat we 

beste vriendinnen willen zijn. Ik keek de hele tijd naar de 

gezicht van de leider van de groep en besefte dat dat mijn beste vriendin was toen ze nog 

dicht bij ons woonde. Ik riep haar naam door de hele speelplaats luit op. CATERINA!!!!! We 

vielen in elkaar ze handen en op dit moment was ik de hele tijd met die meisjes en we 

helpen elkaar altijd. 

   

                                                               -PAAR MAANDEN LATER- 

 

Op 31 juni 1972 was het tijd om afscheid te nemen. Met mijn beste vriendinnen maar het 

was ook geen afscheid voor altijd we hadden naa het school jaar ook nog jaren kontat. Nu 

ben ik en mama en een baas van een groote en en succesvolle fabriek !!!!  
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Achiel Deconinck  

 

Titel? 
 
 
Filip woonde met zijn familie in Zonnebeke. Hij was een flinke kerel en zat al in het zesde leerjaar. 
Hij speelde altijd samen met zijn vijf vrienden. Ze waren enkele flinke jongens die nooit 
kattenkwaad uithaalden. Maar er was ook een groepje van vier kinderen, Kamiel en zijn bende… 
Dat groepje was niet zo voorbeeldig. Die haalden altijd vanalles uit. 
 
Filip vertrekt naar school. Na de eerste lessen van de dag, ging de bel. Ze mochten gaan spelen. Op 
de speelplaats was Filip samen met zijn vrienden flink aan het spelen. Maar plots kwamen Kamiel 
en zijn bende naar hen toe. Ze begonnen hen te ambeteren en op de grond te duwen. Gelukkig 
ging niet zo veel later de bel. Na een lange schooldag, hoorden ze de laatste bel van de dag en de 
schooldag zat erop… 
 
Het flinke groepje van Filip ging samen te voet naar huis. Maar plots stonden Kamiel en zijn bende 
hen op te wachten. Ze hadden zich gericht op de slapste van Filip zijn vrienden. Ze duwden hem op 
de grond en sloegen hem. Maar Filip en zijn vrienden konden er niet blijven op kijken. Ze moesten 
wel actie ondernemen. Ze hielpen hun vriend rechtop maar dat konden Kamiel en zijn bende niet 
laten gebeuren. Ze begonnen te vechten, tot bloedens toe... Filip was het beu. Dus pakte hij een 
steen en gooide hem naar Kamiel. Maar het was per ongeluk tegen het hoofd van Kamiel. Hij had 
een wonde. Toen hij de steen op zijn hoofd kreeg, was hij rap weg naar huis. Toen hij thuis 
aankwam vroeg zijn mama aan kamiel wat er gebeurd was. Hij zei dat hij gevallen was.  
 
Bij de start van de volgende schooldag kwam meester José onmiddellijk naar hen toe. Filip en 
Kamiel moesten op school naar de strenge directeur! Ze kwamen aan bij de directeur en moesten 
allebei gaan zitten. De directeur vroeg wat er gebeurd was en hoe het kwam dat Kamiel een 
wonde aan zijn hoofd had. Filip was eerlijk en gaf onmiddellijk toe dat hij een steen had gegooid. 
Maar hij vertelde ook de rest van het verhaal erbij. De directeur vond het goed dat hij eerlijk was 
maar kon dit niet zomaar laten passeren. Dus kregen Kamiel en Filip en hun vrienden een straf. Ze 
moesten de speelplaats vegen. Filip kreeg wel nog een extra straf, hij moest ook nog enkele 
bladzijden rekenoefeningen maken.   



 

Achiel Deconinck  
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Aden Galloo 

 
Leon de deugniet!      

 
Leon is morgen 11 jaar. Hij vertrekt naar school. Hij is heel erg blij dat ze verhuisd zijn naar de 
Maagdenstraat. Want nu ziet Leon zijn vrienden Noël en André aan de hoek. Ze gaan samen naar 
school. Ze gaan belletje trek gaan doen bij de huizen langs de straat. Hij vindt het lastig om altijd te 
voet naar school te gaan. Hij wou ook zo graag een fiets hebben net als z'n broer, maar dat kon 
niet omdat ze geen geld genoeg hebben om nog een fiets te kopen.  
 
Ze komen alle drie te laat op school. Ze kwamen aan en meester Verlinde stond daar te wachten 
op ze. ‘Waarom zijn jullie te laat?’, bulderde meester Verlinde. ‘Ga maar alle drie gaan zitten en 
tijdens de speeltijd mogen jullie het onkruid in de tuin gaan wieden!’ ‘Maar meester…’, proberen 
de jongens nog. ‘Geen gemaar! Jullie waren te laat dus jullie zijn gestraft!’, besluit meester 
Verlinde onverbiddelijk.  
 
In de klas gaat Leon zitten maar 
hij ziet dat z'n inktpot niet meer 
in het midden van zijn tafel zit. 
‘Meester, m’n inktpot is weg’, 
zegt Leon. Ineens komt Maurice 
en gooit de inktpot op Leon z’n 
tafel. Meester keek op en vraagt: 
‘Waarom heb je dat gedaan?’ ‘Ik 
heb dat niet gedaan’, zegt Leon. 
Meester Verlinde zegt: ‘Ik ben 
het beu, je mag een beetje in het 
kolenhok gaan staan.’ 
 
De bel rinkelt en ze gaan 
allemaal naar buiten behalve 
Leon want hij zit in het kolenhok. 
Ondertussen gaan z'n vrienden Noël en André naar het tuintje omdat ze het onkruid moeten 
wieden. Maurice staat daar lachend te spelen met de anderen. Ze spelen met de knikkers en 
bikkelen.  
 
De speeltijd is voorbij en ze zijn allemaal binnen. Leon mag eindelijk uit het kolenhok. Iedereen 
rent naar het midden van de klas om bij de kolenkachel te zitten. Leon, Noël en André zitten naast 
elkaar en zitten stiekem met elastiekjes te schieten. Ze hebben geluk dat ze niet betrapt werden.  
 
Ze gaan allemaal naar huis voor het middageten omdat er geen eten op school wordt gegeven. 
Leon is klaar met eten en gaat terug naar school. Hij komt aan en hij gaat meespelen met de klas. 
Ze spelen samen overlopertje. Maurice is voor de derde keer op de rug getikt en hij moet dus 
meehelpen. Dan rinkelt de bel en gaan ze weer naar de klas. Meester komt binnen en ziet inkt op 
de grond liggen. ‘Van wie is dit?’, vraagt meester boos. Ineens is het stil. Als het van niemand is 
dan zullen jullie allemaal gestraft worden. Toen kwam Maurice naar meester toe en zei: ‘Ik heb het 



-  

gedaan meester. Het was per ongeluk. En dat van Leon was ook van mij.’ Maurice keek bang. 
Meester is blij dat hij het toegeeft. ‘Ga maar op je plaats en iedereen, pak je krijt en lei er maar 
bij.’ Doordat Maurice die inkt heeft laten vallen, is zijn schort en haar korte broek in inkt. Leon 
lacht Maurice nu eens uit want hij lacht anders iedereen uit. De laatste bel gaat en ze mogen 
allemaal naar huis. 
 
Leon gaat naar huis en hij komt juf Blanca tegen. Hij herinnert haar nog van zijn vorige school. 
Toen hij in het eerste leerjaar zat, had hij juf Blanca. Hij vond het daar niet leuk omdat het een 
meisjesschool was. Toen zag juf Blanca Leon en wou met hem praten.’Wat doe jij hier?, vroeg juf 
Blanca verbaasd. ‘Ik woon hier nu, ik ben verhuisd’, antwoordde Leon. ‘Ik kan nu altijd met mijn 
vrienden naar school gaan. Want ze wonen om de hoek.’ Ze nemen afscheid van elkaar want Leon 
moet naar huis zodat zijn moeder niet ongerust wordt.  
 
 
bron: Westhoek verbeeldt 
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John de deugniet  
  

Hoi, ik ben John Lukacs. Ik ben 8 jaar en ik vind school niet leuk.  
Ik hou van opvallen door grappen uit te halen en help graag met mijn vader op de boerderij.   
Dit is mijn dagboek. Lezen jullie even mee?  
  
Maandag  
Ik stond op om 6 uur en had echt geen zin in school.    
Mama, papa en ik aten ons ontbijt.  
Na het eten ging ik te voet naar school. De school lag ongeveer twee kilometer verder.   
Toen ik aankwam, was mijn vriend Albert en de rest van mijn klas er al.  
We gingen de klas binnen en de boze non Martha stond al klaar. We liepen naar onze plaats en de 
rekenles begon. Daar had ik geen zin in.   
Na die les was het gelukkig speeltijd.  
Albert en ik bleven wat langer in de klas tot iedereen weg was. En legde een grote scherpe spijker 
op de stoel van de non. Daarna gingen we allebei naar buiten.  
Toen de bel ging moesten we naar binnen en was het taalles.  
De non ging gaan zitten op de spijker en sprong recht. Ze riep “ Aaauw” en zei boos “wie heeft dat 
gedaan !?!”  
Iedereen zweeg en de non vroeg: ”John, heb jij dat weer gedaan!”   
Natuurlijk zei ik van niet maar de non geloofde mij niet. Ik moest naar buiten, maar eigenlijk was ik 
wel blij dat ik de les niet moest meevolgen.  
Toen de bel ‘s middags ging kwam de rest van mijn klas ook naar buiten. We gingen de refter in en 
we aten onze boterhammen op en gingen erna naar buiten. We speelden wat met de knikkers (ik 

win altijd      ) en na de speeltijd was er weer les.  
Het was zo saai tijdens die les dat ik begon te slapen. Toen ik waker werd stond de non met een 
liniaal voor mijn neus en ja hoor, ze sloeg keihard op mijn kneukels. Ik schreeuwde het uit van de 
pijn!  
Toen de school eindelijk gedaan was, mocht ik helpen met pa op de boerderij.   
Ik molk enkele koeien en deed enkele klusjes. Daarna ging ik naar binnen om iets te eten, waste 
me en ging ik gaan slapen. Mijn huiswerk maakte ik niet. Ik had er geen zin in.  
  
  
 
Dinsdag  
De volgende ochtend stond ik vroeg op, at niet want ik had geen honger en hielp mijn pa nog vlug 
even met de koeien, want dat doe ik heel graag. Maar ik had de tijd niet in het oog gehouden en 
hielp te lang.   
Ik was al een uur te laat toen ik uiteindelijk op school kwam. Ik kreeg een flinke uitbrander van de 
non. De volgende speeltijd zag ik dikke Jan naar de wc gaan en ik had een stout plannetje klaar. Ik 
kroop onder de deur van de wc waar dikke Jan zat en stak het wc -papier in brand. Dikke jan 
schrok en liep snel uit de wc. Mijn vriend en ik lachten ons te pletter. De rest van de dag deden we 
niet veel leuks meer, jammer.  
‘s Avonds hielp ik zoals gewoonlijk nog even op de boerderij.  
  
 



 

Achiel Heughebaert en Loric Legrand 

 

 

Woensdag  
Vandaag is het woensdag, een van de leukste dagen vind ik omdat we die dag turnen hebben en 
het is een halve dag.   
Toen ik op school aankwam was ik een van de laatsten, zoals altijd. Eerst was het turnen. De 
opdracht was wel moeilijk maar ik deed mijn uiterste best. De turnleraar zei dat ik het goed deed.   
Na die les moesten we weer les volgen bij de non. Ik zat gewoon naar buiten te kijken naar de 
vogeltjes.   
Toen de bel eindelijk ging, stormde ik de klas naar buiten. Het was eindelijk weer speeltijd.  
Na de speeltijd was het weer les en ik koos het perfecte moment uit om de kap van de non af te 
trekken en deed het! De non was weer woedend. Ik moest naar buiten en nam de gelegenheid om 
mijn lucifers uit mijn broekzak te halen.   
Toen ik op de gang stond, liep ik plots stiekem de trap op naar de schoolbibliotheek. Ik haalde een 
lucifer uit en stak hem aan. Ik liep naar de grootste boekenkast en stak een boek in brand, daarna 
liep ik snel de trap af en stond terug op mijn plaats in de gang. De non kwam me net halen en 
enkele minuten later moest iedereen snel naar buiten.   
Niemand begreep er iets van, maar ik wel. Toen kwam er een enorme vlam uit het dak.  

          
                                      

 

 



 

 

Amélie Vandewalle 

 
Op uitstap 

 
14 mei, 1992. 
 
Het was een prachtige zomerdag en de temperaturen bereikten een mooie 21°C. Het was 
drie weken voor de grote eindexamens. Die zouden bepalen naar welke universiteit ze 
zouden kunnen gaan. Om de stress en spanning even opzij te zetten, had de school een 
uitstap gepland naar Rusland, met name Sint-Petersburg en Moskou. Iedereen stond te 
popelen, ze konden niet wachten om te gaan.  
 
Na school ging Thomas terug naar huis, hij woonde in de Albertstraat 70 in Zonnebeke. 
Samen met zijn mama Christine pakte hij zijn koffers in. Ze zouden morgen al vertrekken 
met het vliegtuig.  
 
Wanneer ze aankwamen op Zaventem stond het vol aan de incheckbalie. Na een uur lang 
in de rij te staan, hoorden ze dat hun vlucht vertraging had. Eerst een uur wachten, dan 
twee uur, en dan 3 uur... ‘We  zouden normaal gezien toch al op het vliegtuig moeten 
zitten?!’, dacht Thomas gefrustreerd. Iedereen verveelde zich steendood. Het vliegtuig had 
geen brandstof meer. Thomas speelde gewoon wat op zijn  Super Nintendo. ‘Maar ja, wat 
anders op een vliegveld kan je doen dan zitten?’  
 
Eenmaal op het vliegtuig was het 3 uur en 20 minuten vliegen. De meesten sliepen, 
anderen luisterden muziek op hun walkman. Thomas keek de hele tijd uit het raam, 
starend naar de soepele wolken waardoor het vliegtuig zijn baan maakte. Na de vlucht en 
de loodzware bagage op te halen, ging iedereen de bus in. Nu zouden ze naar hun verblijf 
gaan, waar ze drie dagen zouden blijven. Daarna naar  Sint-Petersburg, dat bekend is voor 
zijn prachtige kerken. Toen de klas aankwam bij het verblijf, was er niet zoveel 
spectaculairs aan… Sommige ramen waren zelfs ingeslagen, of muren vol met barsten die 
op het punt stonden het te begeven. Ook in de stad was er niet zoveel glamoureus, de 
straten lagen overhoop, de auto’s waren roestig en de mensen droegen bontjassen en 
oude kleren. Dat was eigenlijk geen verrassing. De Koude Oorlog was net achter de rug. 
 
3 dagen later 
 
De hele klas was in de weer, ze zouden naar Sint-Petersburg gaan. Maar helaas was de  
vlucht afgelast, ze hadden niet genoeg vliegtuigen meer. Ze waren allemaal in dienst van 
het leger en niet meer voor passagiers. De leider, Meneer Scheldeman (ook hun meester 
fysica) moest dan snel nog naar het treinstation om 22 treinkaartjes te kopen, die kostten 
bijna 6336 Belgische Frank. Het was niet zomaar een trein, het was een nachttrein. De 
groep was bijna 2 dagen kwijt aan het zitten in de trein. Er was nog een dag over voor ze 
terug moesten naar België, en in één dag heel Sint-Petersburg verkennen was niet zo 
evident natuurlijk, de stad was immens. Na een lange dag van rondwandelen en de weg 
kwijt te zijn, plofte Thomas zijn bed in? Hij was doodmoe. Morgen zouden ze al terugkeren 
naar België, dus moest hij zijn valiezen alweer maken. Daar had hij geen zin in. Met 



 

tegenzin pakte hij zijn koffers in en zette ze al klaar bij de deur. De volgende ochtend 
konden ze gelukkig wel met het vliegtuig terugkeren. Zonder vertraging ook! De perfecte 
dag in principe, los van het feit dat zodra Thomas thuiskwam, het enige waar hij de 
komende drie weken zijn hoofd aan zou moeten breken was studeren voor de 
stresserende examens natuurlijk.  

 
foto: album van mijn papa (Thomas staat eerste links bovenste rij) 
 
bron: Thomas Vandewalle 
 
Tips: 

- Probeer niet alles wat je denkt, uit te typen. (Voorbeeld: Want eens gsm hadden ze 
toen nog niet…)  



 

 

 

 

Anaïs Roose 

 
De gemene vriendinnen 

 
Karin en Sylvia gingen samen naar school in Zonnebeke op een donderdag in 1961. Karin was 
gevallen en kwam te laat op school. Sylvia had het niet door dus fietste gewoon door. Toen ze op 
school kwam, zag ze Karin niet dus wou ze haar gaan zoeken. Maar dat kon niet meer want de bel 
ging. Karin kwam een half uur te laat. Ze ging het lokaal in en ze kreeg straf. Als straf moest ze tot 
de speeltijd in het kolenhok zitten.  
 

 
bron: ‘Westhoek verbeeldt’, Privécollectie 

 
Het was speeltijd en Karin kwam Sylvia tegen. Sylvia vroeg: ‘Wat is er gebeurd?’ Karin antwoordde: 
‘Ik ben tegen een paaltje gereden en ben van m'n fiets gevallen.’ Sylvia zei sorry en gaf Karin een 
knuffel. ‘HET KAN ME NIKS MEER SCHELEN!’, schreeuwde Karin plots en duwde haar weg. ‘Wat is 
er aan de hand?’, vroeg Sylvia verbaasd. ‘JE VINDT MIJ NIET LEUK, NET ZOALS ALLE ANDERE 
MEISJES!’, riep Karin. ‘JE BENT M'N VRIENDIN NIET MEER!’ Sylvia begreep er niets van en vroeg: 
‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ Karin draaide zich om en riep: ‘GA WEG! WE ZIJN GEEN 
VRIENDINNEN MEER!’ Mankend liep ze weg. Sylvia riep haar nog eens na: ‘WAT HEB IK VERKEERD 
GEDAAN?’ Ze rende Karin achterna. ‘Je hebt niet naar me omgekeken terwijl ik viel. Je reed 
gewoon naar je andere vriendinnen Janna, Elizabeth en Helena. Want die vindt jij zo leuk. Maar 
mij laat je zitten, je beste vriendin’, zei Karin snikkend.  
Op dat moment kwamen Janna, Elizabeth en Helena net langs en vroegen: ‘Wat is hier aan de 
hand?’ Sylvia zei: ‘Waarom vraag jullie dat? Het kan jullie toch niet schelen want jullie vinden Karin 
niet eens leuk. Dus stop met aandacht te trekken!’ Janna, Helena en Elizabeth reageerden 
verbaasd. ‘Jij toch ook niet? Gisteren vroeg je nog of je bij ons in het groepje mocht.’, zei Janna. 
Sylvia antwoordde snel: ‘Dat was gisteren. Vandaag is anders. Karin is gevallen, dat is niet zomaar 
iets!’ riep Sylvia. De bel rinkelde. Iedereen moest terug naar de les. De meisjes hadden geen tijd 
meer om het verder uit te praten. Meester Verdru vroeg: ‘Waarom zijn jullie te laat in de klas?’ Hij 
keek hen streng aan. ‘Euh…. Karin was gevallen en we hebben haar geholpen. Sorry! Krijgen we 
straf?’, vroeg Sylvia. De meester keek hun bedenkend aan. ‘Ik geloof jullie niet. Ga het maar 
uitleggen bij de directeur. Karin en Sylvia gingen samen naar de directeur. Sylvia vroeg onderweg 
nog eens wat er nu precies aan de hand was. Karin wou het niets meer zeggen totdat Sylvia haar 

https://drive.google.com/file/d/1B7ccZStZzcW99iYvdnD207g6ogD5yFQ5/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1B7ccZStZzcW99iYvdnD207g6ogD5yFQ5/view?usp=drive_web&authuser=0


 

 

 

duwde en ze op de grond viel. Karin schrok en riep verwonderd: ‘Wat is je probleem?’ Sylvia 
antwoordde: ‘ Vertel me nu eindelijk eens wat er aan de hand is. En zeg het nu onmiddellijk voor 
we bij de directeur zijn!’ Karin zuchtte en legde eindelijk alles uit. Sylvia was opgelucht dat ze wist 
dat er thuis problemen waren en ze het fout op haar vriendin had afgereageerd. Toen ze het 
hoekje om kwamen, zagen ze dat de directeur net vertrok. Ze keken elkaar aan en lachten 
opgelucht. Ze gaven elkaar een knuffel en beloofden geen ruzie te maken. In de klas zeiden ze dat 
alles opgelost was. gelukkig stelde de meester geen verdere vragen meer. Toen ze die dag de 
schoolpoort wilden uitlopen, vertrok meester Verdu ook net. Hij vroeg: ‘Hoe was de straf 
eigenlijk? ‘We hadden geen straf’, zeiden Karin en Sylvia lachend samen en liepen snel naar huis. 
 
Karin was bij Sylvia thuis en samen maakten ze hun huiswerk. Karin was nog aan het nadenken 
over wat Janna, Helena en Elizabeth zeiden en vroeg zich af wat ze daarmee bedoelden. Sylvia 
vroeg: ‘Is er iets?’ Karin besloot om het te vragen en zei: ‘Eigenlijk wel. Wat bedoelden Janna, 
Helena en Elizabeth toen ze zeiden dat jij mij toch ook haat en bij hen in het groepje wil?’ Sylvia 
kijk haar met een vreemde blik aan. ‘Geloofde je hen?’, vroeg ze verwonderd. ‘Dat hebben ze 
gewoon zelf verzonnen. Ze willen dat ik jou haat omdat zij mij leuk vinden. Maar ik vind hen niet 
leuk. Zij willen altijd alle aandacht en denken dat ze beter zijn dan anderen’, legde Sylvia verder 
uit. ‘Oké, dankjewel dat je eerlijk wil zijn’, zei Karin opgelucht. De vriendinnen besloten om niet 
meer te twijfelen aan elkaar en altijd eerlijk te zijn als er hen verder nog iets dwars zat. 
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Alya Sins 
 
 

 
Het zielige meisje Isabelle 

 
Isabelle was een 11 jarige jongedame ze zat in ‘De Biesweide’ in Beselare. Ze had niet zoveel 
vriendinnen haar beste vriendin was heel lief maar ze speelde vaak met de populaire meisjes. 
Isabelle kwam weer te laat op school. Ze ging de klas binnen. Ahh kijk eens wie we daar hebben zei 
de juf. Goedemorgen zei Isabelle. Kom eens hier jij! Isabelle ging vooraan in de klas staan. De juf 
pakte ondertussen haar liniaal. PATS! Ouch! Riep Isabelle. Dat komt ervan zei de juf.  
 

Dan ging Isabelle op haar plaats zitten. Haar 
beste vriendin zei: Waarom ben je nu weer te 
laat? Isabelle gaf geen antwoord anders werd de 
juf weer boos en ging ze weer slaan. Toen was 
het haar favoriete les Geschiedenis. De juf vroeg 
haar een moeilijke. De vraag was Hoe zijn de 
mammoeten uitgestorven. Uhmm zei Isabelle. 
Uhmm ik denk dat ze gewoon zijn gestorven door 
de andere dieren. Welke dieren? vroeg de juf. 
Uhmm dinosaurussen. Iedereen begon te lachen. 
Domoor zei de juf. Opeens ging de bel. Ok 
allemaal ik zie jullie straks bij Taal zei de juf. Oh 

nee geen taal zei Isabelle in haar hoofd. De kinderen gingen naar buiten. Zo wil je me nu zeggen 
waarom je te laat bent zei haar beste vriendin. Uhmm ik had me overslapen loog ze. Toen kwamen 
de populaire meisjes. En wat zei ze Lila. Ze zei dat ze haar had overslapen zei haar beste vriendin. 
De populaire meiden lachten. Isabelle werd rood en ze liep weg. Na een paar minuten ging de bel. 
Isabelle ging vlug in de rij staan. De juf stond al klaar met haar liniaal. Maar toen zag Isabelle dat 
haar beste vriendin Lila er niet was. Zo wie is er nu niet in de rij zei de juf. De meisjes lachten en ze 
zeiden Lila zit in de eetzaal. De juf ging naar de eetzaal en zag Lila. Waarom ben jij niet in de rij! 
riep de juf. Uhm ze sloten me hier op. Daar geloof ik niets van. Isabelle kwam binnen en zei: Ik was 
het ik sloot haar hier op. Wat! riep de juf opnieuw. Geef me je hand! Isabelle gaf haar hand. PATS! 
Ouch! riep Isabelle. Hup terug in de rij jullie! Isabelle en Lila gingen samen naar de rij. He bedankt. 
Geen probleem zei Isabelle. De kinderen gingen de klas binnen. Laten we beginnen aan Taal zei de 
juf. Toen ze juist begonnen aan Taal hoorde iedereen rare geluiden. Er kwam iemand in de klas het 
was de politie. U bent gearresteerd mevrouw. Wat dit is een misverstand. Uhm bent u Ella 
Derycke. Euh ja zei de juf. Meekomen jij je bent gearresteerd voor kindermishandeling. 
 
Vervolgens kwam er een nieuwe juf ze was lief en haar naam was July. Als Isabelle nog één keer 
werd gepest kwam de juf voor haar op. Isabelle had veel meer vrienden zelfs de populaire meisjes 
waren haar vriendinnen en ze hoeft nooit meer die gemene juf te zien. Elke dag stond Isabelle 
vroeger op en ging samen met haar vriendinnen naar school. Toen ze op school kwamen speelden 
ze samen. Plots ging de bel. Hallo allemaal zei de juf. De eerste les was geschiedenis. De juf vroeg 
aan Isabelle de moeilijke vraag dat haar strenge juf had gevraagd. Isabelle antwoordde door de 
mens en de natuur dat er minder eten was. Goed zo zei de juf. Ten slotte was het middag en 
Isabelle speelde met heel de klas. 
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Achille Syoen  
 
 

 
 

De grootste grap ooit  
 

 
In de school in Passendale met de naam “De Fontein” in de Karabiniersstraat 9 was er een klas van 
het zesde leerjaar. Er zaten drie vrienden in met de namen Jean-Marie Berckmans van 13 jaar, 
Franciscus Vargas van 12 jaar en Marcel Dubois ook van 12 jaar. De meester van de klas was een 
man van 54 jaar en hij heette Luc Lefevere en woonde in Zonnebeke. De meester had een regel 
die hij gebruikte tijdens de lessen in de klas maar ook bij degenen die te laat kwamen.  
 
Op vrijdag 1 april 1966 spurtte Jean-Marie Berckmans 
samen met zijn vrienden François Vargas en Marcel 
Dubois naar school omdat ze anders te laat zouden zijn 
op school. En dat vond meester Luc Lefevere niet zo 
leuk. Na een tiental minuten lopen kwamen ze aan op 
school en gingen meteen naar de klas. Vanaf het 
moment dat ze binnenkwamen in de klas keek de 
meester hen streng aan. De meester stapte naar hen 
toe en vroeg waarom ze te laat waren. Daarop zei Jean-
Marie Berckmans dat zij zich overslapen hadden 
waarop de meester zei: “Overslapen? Is dit een grap 
misschien? Jullie krijgen eerst een mep van mijn regel en ook nog eens extra huistaak van dertig 
minuten omdat jullie dertig minuten te laat zijn.” De meester nam zijn regel en gaf hen alle drie 
een flinke mep . “AUW”, riepen ze. “En nu naar jullie plaats drie te laat komers!” Ze gingen alle 
drie meteen gaan zitten.  
Op het einde van de dag zei de meester dat er maandag 4 april een nieuw klasgenootje in de klas 
zou komen. Waarop Jean-Marie vroeg: “Wat is de naam van ons nieuwe klasgenootje? Is het een 
jongen of een meisje? Hoe oud is ons nieuwe klasgenootje?”  
“Genoeg”, riep de meester. “Het is een jongen van dertien jaar en zijn naam is Oscar.” Na een 
tijdje over Oscar te babbelen ging de bel. “Tot morgen”, zei de meester. “Wat een dag”, zei 
François tegen Jean-Marie en Marcel. “Zeg dat wel”, antwoordde Marcel.  
Na een tijdje wandelen gingen ze alle drie naar hun eigen huis. “Tot maandag”, zei Marcel tegen 
Jean-Marie en François. “Tot maandag, Marcel”, antwoordden ze.  
De maandagmorgen stapten ze weer met z’n drieën naar school en deze keer waren ze niet te 
laat. Opeens zag Marcel een jongetje stappen naar school dat hij nog niet eerder had gezien. 
“Weten jullie wie die jongen daar is die voor ons wandelt?”, vroeg Marcel aan Jean-Marie en 
François. “Neen,  ik weet ook niet wie dat is”, zei François. “Zullen we het hem eens gaan 
vragen?”, vroeg François. “Oké”, zei Marcel. François stapte naar de jongen en vroeg hem: 
“Excuseer, wie bent u? Want wij hebben u nog niet eerder gezien”, zei François. “Ik ben Oscar en 
ik ben nieuw op deze school”, zei de jongen. “Ah ja, dus jij bent die nieuwe jongen waar meester 
Luc het over had. Mijn naam is François en die twee jongens achter mij zijn Jean-Marie Berckmans 
en Marcel Dubois”, zei François. “Aangenaam”, zei Oscar tegen François. “Zal ik anders even Jean-
Marie en Marcel roepen?”, vroeg François aan Oscar. “Oké”, zei Oscar.  
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Na een paar minuten babbelen kwamen ze op een idee. “Wat als we nu eens de meester 
terugpakken met een hilarische grap met ons vieren?”, zei Jean-Marie. “Oké”, zeiden de anderen.  
 
 
Toen ze in de klas aankwamen, vroeg de meester: “Waar is jullie extra huistaak?” Gelukkig hadden 
ze deze gemaakt en werd de meester niet kwaad. Op het einde van de dag liepen ze met hun 
vieren naar huis. Plots vroeg François: “Wanneer zullen we eigenlijk die grap uitvoeren?”.Waarop 
Jean-Marie zei: “Misschien morgen. En ik weet ook al welke grap.” “Welke grap dan?”, vroeg 
Oscar. Waarop Jean-Marie zei: “Eerst kunnen we een touw met een niet-zichtbaar kleur hangen 
op tien centimeter boven de grond. Daarna vragen we aan de meester of ik een spreekbeurt mag 
houden voor de klas. Mijn spreekbeurt gaat zo … hallo… voila, dit was mijn spreekbeurt. 
Vervolgens steekt Oscar tijdens de les wiskunde zijn hand op en zegt: “Wie denkt dat hij onhandig 
is, blijft recht staan.” 
 
En dan zal de meester hopelijk blijven staan waarop François dan lacht: “Ha ha ha, hi hi hi, ho ho 
ho, … meester is onhandig.” “Voila, wat vinden jullie ervan?”, vroeg Jean-Marie. “Wat een leuk 
idee”, antwoordde Oscar. “Tot morgen”, zei iedereen tegen elkaar. 
De volgende dag liepen ze zo snel mogelijk naar school. Niet omdat ze te laat waren maar omdat 
ze eerder wilden zijn dan de meester. Ze moesten nog een touw hangen. Toen ze als eerste 
aankwamen in de klas , maakten ze het touw meteen vast. Ze vertelden aan iedereen hun plan. 
Plots rinkelde de bel en gingen ze meteen zitten. Opeens ging de deur open en kwam de meester 
de klas binnen. De meester struikelde over het touw en viel recht met zijn neus op de grond. 
“AUW AUW AUW …”, riep hij. De leerlingen lachten uitbundig tot de meester vroeg: “Welke 
snotneus heeft mij dit gelapt?” “Ik, meester”, zei Oscar. “Schrijf dan maar als straf honderd keer 
‘AUW, mijn neus bloedt’ ”, zei de meester. “Oké”, zei Oscar. 
Na een tijdje begon de wiskundeles en vroeg Jean-Marie: “Meester, mag ik vlug nog iets vertellen? 
En zou ik daarvoor uw stoel mogen lenen?”  “Oké, begin dan maar direct”, zei de meester 
verbaasd tegen Jean-Marie. “Hallo iedereen, als je denkt dat je onhandig bent, blijf dan rechtop 
staan. En als je dat niet bent, zit je neer.” Iedereen zat neer, met uitzondering van de meester. Er 
werd weer hevig gelachen. Plots hoorde de directeur, die net voorbij de klas liep, de kinderen 
lachen. Hij deed langzaam de deur open. Hij zag hoe de meester met zijn regel meerdere keren 
tegen Jean-Marie mepte. De directeur stapte naar binnen en zei: “Meester Luc, genoeg. Ik wil dat 
je nu vertrekt uit de klas!” 
 
Over de middag riep de directeur alle kinderen bijeen en zei dat meester Luc zijn ontslag had 
gegeven.” De kinderen waren blij en riepen: “JOEPIE, weg met meester Luc.”  
De kinderen kregen een nieuwe leraar, genaamd Achille. Een zeer behulpzame, begripvolle en 
slimme leraar. 
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                                                    Kapel Bezoek 
 
Het was 7.30 uur ‘s morgens. In de Ieperstraat 238 in Zonnebeke stond een grote hoeve. Daar 
woonde een jongen genaamd Elie. Elie was al vroeg opgestaan, maar wel met tegenzin. Vandaag 
was het vrijdag en dan moest hij met zijn klas naar het kapelletje naast zijn school. De naam van 
dat kapelletje was ‘Nood zoekt Troost’. Het bezoek eraan vond hij maar saai. Maar als hij niet zou 
gaan, zou hij problemen krijgen met zijn ouders. Die wilden heel graag dat hij flink luisterde naar 
de pastoor. Zij vonden dat heel belangrijk. Elie maakte zich klaar om naar school te gaan. Hij deed 
zijn groene, warme jas en zijn rode muts aan en ging zijn fiets klaarmaken. Maar eerst ging hij 
gedag zeggen aan zijn vader. Elies vader was landbouwer en ‘s avonds mocht hij altijd helpen met 
hem. Daar keek hij altijd naar uit. Ook nu! Maar eerst moest hij een saaie dag overleven op school. 
Zijn ouders zeggen altijd dat het maar een paar uurtjes duurt, en zeker in de kapel. Maar voor Elie 
lijkt het altijd een eeuwigheid te duren. Hij ging naar zijn vader, gaf hem een knuffel, maakte zijn 
fiets klaar en ging naar school. Elies moeder zwaaide hem uit. De vader ging samen met zijn vrouw 
in de deuropening staan en zwaaide mee. En Elie, die slaakte een zucht en vertrok naar school, 
steeds verder weg van zijn vertrouwde omgeving, steeds verder weg van thuis. 
 
Toen hij aankwam stond zijn meester hem op te wachten bij de ingang van de school, samen met 
zijn klas. Elie zat in het vijfde leerjaar en was elf jaar. 
Hij had een meester, maar die was wel streng. ‘Wauw, 
Elie, wat ben jij vandaag laat zeg. Wat een verrassing!’, 
zei de meester sarcastisch. Logisch, want Elie kwam 
wel vaker te laat. Dan was meester boos op hem. En 
zeker als ze naar de kapel gingen. Maar nu sprak hij 
niet streng, al leek hij toch boos. Elie wist niet waarom 
hij zo deed, maar kreeg het door toen de meester naar 
zijn kleren wees. Elie keek en kwam er nu pas achter 
dat hij gewone kleren aan had en niet het uniform van 
de school.  
‘Het spijt me, meester Julien’, zei Elie, want zo heette 
hij. ‘Ik zal volgende keer mijn uniform aandoen.’                 bron: HEU006500537: ‘Westhoek verbeeldt’, 

Privécollectie 

‘Dat zei je vorige week ook al, en de vorige ook, en de vorige ook,...’ En zo ging hij enkele 
minuutjes door. Toen de meester klaar was, keek hij hoe laat het was op zijn horloge. Hij slaakte 
een kreet uit paniek en riep: ‘AAAH, we zijn te laat! Snel, naar de kapel!’. Hij begon te rennen, met 
de klas achter hem aan, en kwam aan op het moment dat de pastoor de mensen toe wou spreken. 
‘Nou, jullie zijn net op tijd. Ik wou net beginnen’, zei de pastoor.  
Iedereen ging gaan zitten op een stoel. Elie keek om zich heen. Alle andere bezoekers keken hem 
vreemd aan. Elie vond het maar niks, zo in een kapel zitten, urenlang luisteren naar het gepraat 
van de pastoor en vreemd aangekeken worden door vreemdelingen. En iedere keer verveelde hij 
zich dood. Maar daar had hij nu wel iets op gevonden. Iedere vrijdagochtend, voor hij vertrek, stak 
hij heel veel vellen papier in zijn tas. In de kapel maakte hij dan propjes van dat papier en gooide 
ze alle kanten op, naar zijn vrienden maar ook naar de vreemdelingen. Zijn vriendjes vonden dat 
leuk, maar de rest niet. En het gevolg daarvan is dat het leek alsof het gesneeuwd had in de kapel. 
En ook deze keer gebeurde dat, zoals iedere week. Overal vlogen propjes in het rond en niemand 
luisterde nog naar de pastoor. De kinderen begonnen te schreeuwen, liepen in het rond en er was 
bijna een gevecht tussen een groep jongens. Gelukkig kon de meester ze uit elkaar halen voor er 
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gewonden vielen. De pastoor werd woedend en schreeuwde naar iedereen, ook naar de mensen 
die flink waren blijven zitten: ‘STILTE! Iedereen gaat onmiddellijk weer zitten en luistert naar wat 
ik zeg! En degene die dit gedaan heeft, mag naar voren komen voor een ruk aan zijn oor! 
Begrepen?!’ Alle kinderen knikten en gingen weer zitten, maar niemand ging naar voren. 
Plotseling wees een meisje naar Elie en zei: ‘Elie heeft het gedaan. Hij gooide propjes papier naar 
ons. U moet hem straffen.’ De pastoor kwam naar Elie toe en trok aan zijn oor. Hij sleepte hem 
naar voor aan zijn oor, terwijl Elie liep te schreeuwen van de pijn. Eenmaal vooraan liet de pastoor 
los en zei, met een serieuze stem: ‘Zo Elie, bied je excuses maar aan aan de flinke mensen. Want 
door jou zijn zij nu gestoord geweest. Dus hup, zeg maar sorry.’ ‘Sorry mensen, ik zal het nooit 
meer doen’, zei Elie. Maar hij bedoelde dat hij het nooit meer zal doen als zij er waren, maar dat 
durfde hij nu niet te zeggen. Want de pastoor was al boos genoeg op hem. Hij wou terug gaan 
naar zijn stoel, maar de pastoor pakte hem vast bij zijn arm en zei: ‘Je mag nog niet terug naar je 
stoel gaan hoor. Neenee, eerst het gebed zeggen voor iedereen.’ Oei, dat was een probleem, want 
Elie kende het gebed helemaal niet. Dus hij zat maar wat te mompelen en hoopte dat de pastoor 
het goed zou vinden. Gelukkig mocht Elie al snel weer terug naar zijn plaats gaan. De rest van de 
mis verliep vlot, alleen was Elie in slaap gevallen op zijn stoel en werd pas weer wakker op het 
moment dat iedereen van zijn stoel stapte. Een vriend naast hem maakte hem wakker. Hij stond 
recht en ging met zijn klas mee terug naar school. 
 
De lessen verliepen die dag verder vlot. Op de speelkoer was er weer volop plezier, want de 
kermis kwam weer naar het dorp. Dat was Elie helemaal vergeten. Als het kermis was, stonden de 
attracties op de speelkoer. Er was zoveel te doen dat hij het niet allemaal kon opnoemen. Maar 
zijn favoriete attractie was het viskraam. Hij hield ervan om te staan vissen. En het beste was dat 
de kermis pas wegging als de school gedaan was. Dus iedere speeltijd stond hij aan het viskraam te 
vissen. Wanneer de speeltijd gedaan was, probeerde hij twee dingen uit om sneller weer naar de 
kermis te gaan. Eerst probeerde hij bij de meester te smeken, maar dat had geen effect. Dan 
probeerde hij zijn werk sneller te maken, om het eerder af te hebben. Maar dat leverde veel 
fouten en een teleurgestelde meester op. Dus moest hij wachten tot de speeltijd. ’Leefde ik maar 
in de toekomst en niet in 1951, want in de toekomst is er vast wel al een tijdmachine 
uitgevonden’, dacht Elie. De rest van de dag verliep verrassend goed en voor Elie voelde het alsof 
de dag eerder voorbij was dan normaal. Op weg naar huis bedacht hij wat hij zou zeggen tegen zijn 
ouders. Als die te horen kregen wat hij had gedaan, zou hij problemen krijgen. Dan moest hij 
zonder eten naar bed en daar zat hij niet op te wachten.  
 
Thuis gekomen deed hij zijn fiets weg, deed hij zijn jas en muts uit en ging hij naar zijn vader om 
hem te helpen. Hij moest veel doen van zijn papa. Maar dat vond hij nou het leuke eraan! Zijn 
mama kwam naar ze toe en vroeg: ’Komen jullie zo? Het eten is klaar.’ Dat kwam goed uit, want 
de mannen hadden reuzehonger. Eenmaal binnen begonnen ze meteen met smikkelen. ‘En, ben je 
flink geweest tijdens het bezoek?’, vroeg zijn mama. Elie zei dat hij flink was geweest, zoals hij 
altijd zegt. En zijn moeder trapte er iedere keer in. Wanneer iedereen klaar was, maakten ze zich 
klaar om naar bed te gaan. Maar zoals altijd mocht Elie nog wat lezen in zijn boek. Om 21.30 uur 
gingen ze naar bed. Normaal gaan ze wat vroeger naar bed. Maar op vrijdag mag Elie wat langer 
opblijven. Eenmaal in bed sloot Elie zijn ogen en wachtte hij af tot zijn ouders weg waren. Dan 
pakte hij het boek van onder zijn kussen, deed zijn licht aan en las nog wat in dat boek. Hij wist dat 
hij niet te laat mocht opstaan, want hij moest in het weekend helpen met zijn vader. Maar een 
beetje lezen kon geen kwaad. om 22.OO uur deed hij alles weg en uit, viel hij in slaap en droomde 
hij over wat hem morgen nog allemaal te wachten stond.  
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De aardappel in de boekentas 
 
 
Zulma was een jongen van 11 jaar en zat in een school ‘De Klok’, maar er hing geen klok. Hij ging 
naar school, hij voelde iets raar in zijn boekentas maar dacht dat het zijn fles was. 
 
Hij wandelde verder naar school en zag een loslopende hond zonder baasje. Zulma dacht dat hij 
hem misschien kon meenemen naar school. De hond snuffelde aan zijn. Zulma ging naar school en 
kwam in de klas. De meester was heel boos omdat hij iets te laat was gekomen op school. Hij 
kreeg straf en werd geslagen met een riem. Zulma weende heel hard, hij ging braaf op zijn stoel 
zitten. Hij dacht aan zijn boekbespreking en zijn hondje. Zulma begon met zijn boekbespreking en 
het was een hele erge boekbespreking. De meester was alweer heel boos en sloeg opnieuw met 
een riem. Zulma wilde wraak nemen in de speeltijd op de meester. Hij trok aan  
meesters mantel, die was heel duur. De meester dacht dat het zijn vriendje was. Hij was heel boos 
op Zulma's vriendje. Zijn vriendje kreeg straf. Plots riep iemand op de speelplaats: ‘Waarom zit er 
een aardappel in je boekentas?’ ‘Maar ik heb geen aardappel in mijn boekentas’, zei hij. Maar keek 
toch eens. Zulma keek in de boekentas en zag iets geels. Een aardappel en dacht oh nee hoe komt 
dat daar en de meester lachte heel hard en zei:  ‘Aardappelhoofd.’ Zulma huilde. Ga nou naar de 
klas of je krijgt een blad om straf te schrijven. Zulma ging naar het lokaal en huilde super hard 
want ik kon niet meer de meester was veel te streng. Er moet iets gebeuren. Ik neem nog meer 
wraak op de meester dan ooit tevoren! Joaghim, een ander kind van de school, zou dit wel willen 
doen. ‘Hé Joaghim, kom eens!’ Hij kwam naar Zulma en vroeg waarom hij moest komen. Zulma zei 
dat hij de meester beu was en wraak wilde nemen. Joaghim ging akkoord en zei dat hij Zulma’s 
meester zou pesten. Zulma zei ook dat hij zijn aardappel kon gebruiken. Joaghim keek verbaasd 
naar Zulma. ‘Een aardappel?’ zei Joaghim verbaasd. Zulma bracht de aardappel naar Joaghim en 
keek tevreden naar Joaghim. Joaghim ging met de aardappel naar de klas van Zulma en legde 

stiekem de aardappel onder de boeken 
van de meester van Zulma. Hij zag ook 
nog een inktpen, nam die en kleurde 
alle boeken van Zulma's meester. De 
speeltijd was gedaan en Zulma ging met 
heel de klas naar boven. De meester zag 
zijn bureau en was woest. Hij keek 
direct naar het vriendje van Zulma en 
sleepte hem mee naar de directeur. Zijn 
vriendje weende heel hard want hij had 
het niet gedaan. ‘De aardappel, als hij 
dat ziet gaat hij er aan’ dacht Zulma. 
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De volgende dag … 
 
Zulma ging met niet veel zin weer naar school en kwam op school toe. Hij ging naar de klas en zag 
beschimmelde boeken waarschijnlijk door die aardappel dacht Zulma. Zulma ging naar de meester 
en zei dat hij het gedaan had. De meester keek Zulma verbaasd aan en zei dat het ok was.  
De meester was wel boos maar er was iets raar aan de hand. De meester besefte wat hij al 
allemaal had gedaan in die tijd. De meester begon te huilen en zei tegen Zulma ‘bedankt wat je 
hebt gedaan. Ik besefte eigenlijk niet wat ik deed. Zulma’ je moet Joaghim bedanken. hij heeft dat 
gedaan. Je boeken ingekleurd. Hij zei ook nog dat hij ook een aardappel onder zijn boeken had 
gelegd bedank Joaghim. 
 
De meester ging naar de directeur en vertelde alles wat ze verkeerd deden. De directeur ging 
akkoord met het akkoord van Zulma’s meester voorstelde. Zo is alles goed gekomen op zijn school 
en iedereen ging nu heel graag naar school. 
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De avonturen van Roza 
 
Roza was een jong meisje die naar school ging in het jaar 1950. Ze speelde graag met haar 
vriendinnen en ze had er ook heel veel. Ze woonden in een heel mooi huis in Beselare.  
In de klas zaten ze in groepjes van vijf. Ze mochten de groepjes kiezen. Natuurlijk koos ze voor het 
groepje van haar beste vriendin Nicole. Ze praatten veel met elkaar en werden daardoor ook vaak 
gestraft. Ze moesten vijftig keer schrijven “Ik moet opletten in de klas”, tegen de volgende dag!!  
Roza zei: ‘Wat? vijftig keer? Dat is super veel. Ik moet met mama het eten helpen maken en 
helpen de afwas doen. Ik heb daar geen tijd voor!!!’  
Zuster Maria antwoordde: ‘Tegen morgen, Roza! En als het niet mooi geschreven is dan 
“HONDERD keer.’ Roza zuchtte:  ‘Ja, Zuster…’ Daar ging de schoolbel. Ze ging slenterend naar huis 
omdat ze haar agenda moest tonen aan haar ouders. Ze waren niet blij. 
 
Toen ze de volgende dag op school aankwam, besefte ze dat ze de opdracht vijftig keer “ik moet 
opletten in de klas “ niet had gemaakt. Ze had geen pen bij! Ze vroeg het aan haar broer die ook bij 
haar op school zat. ‘Heb je een pen voor me?’, vroeg ze snel. ‘IS DAT VOOR JE STRAF?’, vroeg haar 
broer luid. ‘Sssst! Ja, ik moet nog mijn straf schrijven. Ik moest helpen met mama en toen was ik 
het vergeten.’ Gelukkig hielp haar broer en gaf die haar een pen. Ze begon te schrijven en een 
tiental minuten later ging de bel. Ze was net klaar. Ze toonde het aan de zuster maar ze had een 
probleem. De zuster vond het niet mooi geschreven. Nu moest ze nog 50 keer schrijven ‘Ik moet 
mooi schrijven!’... 
 
De volgende dag was het klasfoto. 
Roza trok haar mooiste kleedje aan 
zodat ze er piekfijn uitzag voor de 
klasfoto. Ze dronk haar melk op en 
vertrok naar school. Ze kwam op 
school aan en daar ging de bel al. 
Amai dat was snel, ze was nog maar 
net op school! Ze kwam aan in de 
klas. ‘Haal je rekenboek maar uit’, zei 
de Zuster, ‘en maak de taak op 
pagina 31.’ Ze begonnen in stilte aan 
hun rekenles. 45 minuten later ging 
de bel en iedereen ging in een rij 
staan om naar beneden te gaan spelen. Na de speeltijd moesten ze gaan voor de klasfoto. 
‘Iedereen klaar voor de foto? Spaghetti….’ ‘Klik’, de foto werd gemaakt. Na de klasfoto ging 
iedereen terug naar boven. Toen kregen ze nog een uurtje taal. ‘Neem jullie taal erbij op pagina 
16’, zei onze Zuster streng. ‘Dit is saai, heel saai’, dacht Roza. Gelukkig was het binnen enkele 
dagen grote vakantie. daar keek Roza echt naar uit. Een uur later ging de bel en was de school om. 
Roza stormde naar haar boekentas om naar huis te gaan.  
 
‘Wow, morgen is het al grote vakantie!’ Dat was het eerste wat Roza dacht toen ze de volgende 
ochtend wakker werd. ‘Ik wou dat we al morgen was!’, zei ze ‘s ochtends aan de ontbijttafel.  Roza 
kwam op school aan en ging naar Nicole. 10 minuten later ging de bel. Ze gingen naar boven en de 
Zuster zei dat ze geen les hadden. Ze moesten gewoon alles uit hun banken halen en van elkaar 
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afscheid nemen, want ze zaten al in het zesde leerjaar. De dag vloog voorbij en de school zwaaide 
het zesde uit. De vakantie kon beginnen, eindelijk! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
bron: westhoekverbeeldt 
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Charlotte Dedecker en Elise Viaene 
 
 

 

 

De drie Zusters 
 
 
Colette! Riep zuster Vandenbroucke boos. Opletten tijdens de les of naar zuster Vanmarck! Colette 
vond dat zuster Vanmarck zeer raar deed dus luistert zij maar naar zuster Vandenbroucke. Na 10 
minuten ging de schoolbel. Tijdens de pauze zei Colette tegen Juliette: ”Alle drie de zusters zijn zo 
lelijk, oud en raar.” Ze lijken wel HEKSEN. Ja, zegt Juliette en na school zitten ze rond de soepketel 
zeker of dansen ze rond de houten molen. De meisjes lachten luid. Zuster Spruytte liep naar de 
meisjes en vroeg: ”Wat staan jullie daar zo te gniffelen?” 
 
De zuster keek hen streng aan. Het zweet liep van Collets hoofd af. Gaan jullie nog iets zeggen! We 
lachen om een grapje. Als dat grapje zo grappig is mag ik hem wel horen. Net dan trok zuster 
Vandenbroucke aan de bel. Gered door de bel fluisterde Colette. De meisjes huppelden de klas in. 
Nu gaan jullie met jullie inkt een lijst van liedjes schrijven voor de dans voor het schoolfeest. 
Zuster Vandenbroucke kraste met haar krijt op het oude schoolbord. Iedereen zijn oren deden pijn 
van het gekras. Toen ik het net ingeleverd had bij de zuster liep ik met mijn schooltas op mijn rug 
naar buiten. Want ik had afgesproken met Juliette aan haar vaders boerderij. De koeien waren aan 
het loeien. Want Juliette was ze aan het melken. Hé Juliette kom je mee naar mij thuis? Ik denk 
dat we eens moeten praten over de drie heksen (dat was hun bijnaam). Ze doen heel verdacht . 
Want ik hoorde hen praten over kikkerslijm, oogballen en konijnenkeutels. Ja ik kom naar je toe 
riep ze! Ze holde super snel naar haar toe. Ik vraag het aan mijn vader Boer Jan. Jazeker, doe maar. 
Een paar minuten later kwam ze hollend naar Colette. Ze holden naar Colettes huis. Haar mama 
had appeltaart gebakken. Het hele huis rook er naar. Ze gingen naar haar kamer waar een foto van 
de drie heksen hing.  

 
Hoe kom je daaraan vroeg ze. Vorig jaar 
gekregen. Alle drie op een rijtje. De drie 
heksen. Zo noemen we ze voortaan. 
Binnenkort is het schoolfeest. Dan moeten 
ze ontmaskerd worden. Maar eerst ons 
thuiswerk. Ja, anders gaat de heks 
ontploffen. 
De volgende dag tijdens de pauze 
verstopten Juliette en Colette zich in de 
oude lege kast in de klas. Er viel een rare 
bezem op Juliette's hoofd. Ik kan het niet 
meer aanzien hoe die sappige kinderen zo 

flink luisteren hoorden ze zuster Spruytte zeggen. Ja, ik wil ze opeten riep zuster Vandenbroucke. 
Alle drie lachten ze. Hun lach klonk zo akelig fluisterde Juliette. 
Hun lach klinkt door heel de school. Gelukkig is iedereen buiten. Toen de zusters naar buiten 
gingen zei Colette: ”Gelukkig heb ik alles opgenomen op mijn cassetteband.” Ja riepen de meisjes. 
En ze liepen vlug naar buiten voor de zusters hen betrapten. We hebben meer bewijs nodig zei 
Juliette. Maar wat nog meer van bewijs? Hmmm. Dacht Colette luid op.  
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Toen ze naar huis wandelden zagen ze overal in de straat affiches van het schoolfeest. In het 
vetgedrukt 15 December 1947. Met lekkere hapjes en drankjes. Nog drie dagen en het feest 
begint. De volgende dag waren ze vroeg op school om de klas te doorzoeken. Ik heb een sleutel 
gevonden met een kraai erop. Voor wat zou het zijn? Dit kastje is gesloten misschien past de 
sleutel wel? De meisjes maakten het laadje open en er lag een punthoed en een toverstokje. Oei, 
zijn onze zusters toch echt heksen. Genoeg bewijs, zei Colette eerst de bezem dan het gesprek en 
nog dit ze zijn heksen punt uit. Op het schoolfeest gaan we ze ontmaskeren. De volgende dag 
moesten ze alles klaarzetten voor het schoolfeest. Tijdens de middagpauze waren de meisjes al 
doodmoe en nog zo'n halve dag oefenen voor het dansje. Ja, als ik thuis ben val ik meteen in slaap 
geluk dat we geen thuiswerk hebben. Net dan moet Juliette naar het toilet. Ze loopt langs de 
eetkamer van de zusters. Daar stond een grote zwarte ketel waar groene lucht uit kwam. Vlug liep 
ze naar Colette kom eens mee het is dringend. Je kan toch zelf naar toilet. Het gaat over de heksen 
fluistert ze in Colettes oor. Meteen sprong Colette van haar stoel en volgde ze Juliette. Ook zij zag 
de rare lucht vanonder de deur kommen. De volgende dag was het zover ze zouden de hele school 
laten weten dat de drie zusters heksen zijn. Alles verliep volgens plan: de families van de 
leerlingen komen binnen, ze eten en drinken wat, de voorstellingen worden gegeven. Na de 
laatste opvoering gingen Juliette en Colette op het podium staan. Wij hebben wat te vertellen over 
de drie zusters. De zusters luisterden aandachtig. Achter hun lieve glimlach verbergen ze iets 
namelijk dat ze drie lelijke heksen zijn. Ze vertelden alles en lieten de cassette horen. Ze tonen de 
toverstok. Toen het publiek alles had verwerkt ging iedereen op de zusters af en ging naar de grote 
markt en maakten de brandstapel klaar. De meisjes kregen de eer om het vuur aan te steken. 1 2 3 
en het vuur verspreidt zich over de hele stapel. De heksen riepen nog: ”Onze wraak zal heel zoet 
zijn.” En de duivelse zielen zag je uit de lichamen naar de hel vliegen. De twee meiden zijn de 
redders van Beselare! 
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Johan wordt gepest. 

 
 
Er was eens een zonnige zomerdag en het was het einde van de vakantie. 
Johan was blij dat hij nog even thuis kon blijven want hij werd gepest op school. Door de 
pestkoppen had hij al zijn arm gebroken. Maar hij had het niemand verteld. Hij zei gewoon dat hij 
gevallen was. Daardoor stopten de pestkoppen natuurlijk niet. Gelukkig heeft hij het dan wel 
verteld aan zijn mama. De avond voor de eerste schooldag zei hij dat hij niet naar school wilde. 
Maar hij moest van zijn mama, ze ging eens spreken met de meester. 
 
De volgende ochtend hoorde Johan dat de school gesloten was. Door de oorlog natuurlijk, daar 
was Johan stiekem blij om. Maar nu was hij bang omdat hij die dag alleen maar bommen hoorde 
vallen. 
 
Enkele dagen later was het rustiger in Zonnebeke, het 
kleine dorpje waar hij woonde. Hij speelde op straat 
met een tol. Johan kreeg een snoep en chocolade van 
enkele soldaten. Johan was blij maar toen riep zijn 
lieve mama dat de school weer open ging. Johan 
huilde die avond in zijn bed. Hij dacht dat hij geduwd 
en geschopt zou worden. Mama zei dat hij het 
gewoon moest zeggen aan de meester. Ze kon die 
dag niet meegaan.  Maar toen hij de volgende 
ochtend aankwam op school, gebeurde er iets ergs. 
Er viel een bom op de school. Johan overleefde het en 
de pesters ook maar er vielen ook veel slachtoffers 
waaronder ook zijn beste en enige vriend  Jaiden.  
 
Maanden later kon Johan pas weer naar school. De oorlog had niet veel veranderd voor hem. De 
pestkoppen gingen gewoon weer verder zoals voorheen. Gelukkig betrapte meester johan hen op 
een dag. de jongens werden gestraft en moesten elk om de beurt naar het kolenhok. Sinds die dag 
hield meester Johan een extra oogje in het zeil. 
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Werkmannen in de jongensschool  

 
 
Maandag 30 mei 1889 na school komen de zusters samen. Er is  te weinig plaats op de 
jongensschool maar ook te weinig geld om werklieden te betalen. Samen nemen ze de beslissing 
om de kinderen te laten werken in plaats van les te volgen.  
 
De volgende dag, brengen ze de boodschap 
over aan de leerlingen: ‘Jullie zullen de 
komende tijd moeten werken in plaats van les 
te volgen.’ De jongens zijn er wat stil van en 
als kinderen van rijke ouders zijn ze 
handenarbeid ook niet gewoon.  
 
Na wat twijfel, ook bij de ouders, gaan de 
leerlingen een paar dagen later toch aan de 
slag. In het begin gaat het goed en de 
leerlingen vinden het best spannend en eens 
iets anders te doen dan leren, maar dan slaat 
de sfeer om. Oscar is de eerste leerling die in 
opstand komt en roept de anderen  op om te 
overleggen hoe het verder moet.  De 
leerlingen fluisteren, doen zenuwachtig en werken niet goed door. Dat merken ook de zusters. 
 
Tijdens de pauze stelt Oscar zijn plan voor aan alle leerlingen. Laten we protesteren en niet verder 
werken. Wij willen leren! 
 
Na de pauze blijven de leerlingen zitten. De zusters worden boos, dreigen met straffen, maar 
niemand gaat aan het werk.  
Tenslotte roepen de zusters luid: ‘Kom nu allemaal naar beneden en allemaal in een rij!’ Zuster 
Anne maakt een boze brief op voor de ouders en de kinderen worden met straf naar huis gestuurd 
voor de rest van de week.  
 
De zusters komen terug samen om te vergaderen en om een nieuw plan te bedenken. Opeens 
staat er een groepje kinderen terug aan de schoolpoort.  
‘We hebben een idee! We kunnen samen brood bakken, of dingen met papier vouwen. Dan 
kunnen we dat verkopen om zo extra geld in te zamelen.’ De zusters luisteren aandachtig en 
nemen het idee in overweging.  
 
De volgende dag zetten de zusters het plan op papier. De leerlingen moeten elk iets maken of 
bakken en proberen te verkopen.  Het geld geven de leerlingen af aan de zusters. Wie niet 
voldoende verkoopt, moet als compensatie meewerken. Het plan lukt en er werd 10 000 frank 
ingezameld, genoeg om de geplande werken te laten doorgaan.  
 



 

De zomervakantie van 1889 kan beginnen, of toch de vakantie van de rijke jongens. Voor de 
armere jongens en meisjes uit het dorp is er geen lange fijne rustige vakantie. Zij hadden niet 
genoeg verkocht volgens de zusters.  
 
bron: westhoekverbeeldt 



 

Emile Pannecoucque en Yorre Vandeplassche 

 

Pesten 

 
Op een zonnige zomerdag in 1940 wordt Jean-Pierre wakker op de grote oude boerderij in 
Zonnebeke.  Jean-Pierre heeft geen zin in de lessen met meester Marcel. Maar gelukkig is hij één 
van de flinkste van de klas. Als hij aan de ontbijttafel zit, merkt hij dat het al acht uur is. Hij beseft 
dat de zesdeklassers de bel normaal al aan het rinkelen zijn om acht uur stipt. Hij pakt snel zijn 
boeken, draait zijn oude rekker eromheen en vertrekt met zijn fiets. 
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Jean-Pierre komt op school aan en valt met de deur in huis. Hij legt alles uit aan meester Marcel. 
Maar hij krijgt toch nog straf. Hij krijgt enkele tikken met een lange liniaal op zijn knokkels en dat 
doet echt veel pijn. Hij wordt tijdens de speeltijd uitgelachen. De pesters gaan in de klas en 
hangen boeken aan het raam met rekkers eraan. ‘Haha!’, roepen ze. ‘Jean-Pierre heeft niet eens 
een boekentas!’ Wanneer de speeltijd gedaan is, gaat hij naar binnen. De elastieken breken en de 
boeken vallen recht op zijn tenen . Hij roept: ‘AUW,AUW !!!!’ Jean-Pierre huilt en schreeuwt het 
uit van de pijn. Meester Marcel komt binnen en vraagt wat er aan de hand is. Hij legt alles uit en 
steekt de schuld op de pesters. Eén van de pestkoppen roept luid: ‘Dat is geen waar!’ Ze bellen de 
ouders van Marcel op om hem te komen halen omdat hij zoveel pijn heeft.  
 
Tegen de namiddag gaat het al wat beter dus sturen zijn ouders hem terug.  Jean-Pierre komt 
midden in de les terug en zijn klasgenootjes giechelen onder elkaar. Jean-Pierre heeft een beetje 
stress. Hij denkt dat zijn klasgenootjes hem in de kleine speeltijd gaan uitlachen. Hij probeert 
echter goed op te letten tijdens de les. Een klein momentje later gaat de bel en is het speeltijd. 
Jean-Pierre is heel erg bang. Jean-Pierre verstopt zich. De pesters zoeken hem. Hij zit verstopt 
achter een grote vuilnisbak. Omdat hij zich zo goed verstopt heeft, komt hij te laat in de rij. Zijn 
klasgenootjes gaan al naar binnen. Jean-Pierre moest een manier vinden om stiekem naar binnen 
te sluipen. Maar meester Marcel ziet hem en roept luid: ‘Marcel, te laat in de rij! Kom maar even 
vooraan op de trede op je knieën zitten!’  
 
In de middagspeeltijd eet hij bij zijn oude oma Katrien. Dat vindt hij fijn want zij kan heel goed 
koken. Eens terug op school, komt hij met een klein hartje de speelplaats op gewandeld. Hij ziet de 
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pestkoppen nergens maar dan vallen ze hem plots aan vanuit zijn rug. Hij krijgt deze keer zelfs 
enkele rake klappen in zijn buik. Thuis vertelt hij wat er deze namiddag nog gebeurde op school. 
Zijn ouders luisteren wel maar zeggen hem om de pesters gewoon uit de weg te gaan.  
 
Hij wordt de volgende dag wakker en vraag: ‘Mama en papa, waarom pesten de pesters mij 
eigenlijk?’ Zijn mama geeft hem een knuffel en zegt: ‘Dat weet ik zelf ook niet! Hopelijk valt het 
vandaag allemaal wat mee. laat je niet doen hé door die pestkoppen!’ 
Tijdens zijn ritje met de fiets bedenkt hij een plannetje. Hij mag zich niet meer laten doen van zijn 
ouders. Hij besluit om de pesters zelf eens één voor één aan te pakken, als ze alleen zijn. Die dag 
kan hij enkele pestkoppen te grazen nemen maar niet zonder zelf opnieuw enkele klappen te 
incasseren.  
 
Maar zijn plannetje heeft gewerkt. De pestkoppen zagen in dat Jean-Pierre geen bang vogeltje is 
en houden op met hem te pesten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Elena Van Exem 

 
Ondeugende vriendinnen 

 
 
Roza was een ondeugend klein meisje die op internaat zat in Beselare. Ze zat op internaat van haar 
zeven tot haar twaalfde. Ze had ook een vriendin, haar naam was Johanna. Johanna hield graag 
wel eens kattekwaad uit. Wat ze vaak deed was van de trapleuning naar beneden glijden. Er was 
een super strenge zuster die graag straf gaf aan de kinderen, dus besloten Roza en Johanna om 
een zakje met water boven de zuster haar slaapkamerdeur te hangen. Toen ze haar deur open 
deed, plonsde het water overal. De zuster kwam erachter dat Roza en Johanna het hadden gedaan 
dus als straf moesten ze de speelplaats poetsen. Ze waren de hele avond bezig met poetsen.  
 
De volgende dag hadden ze erge honger. Want de vorige avond hadden ze niets gegeten omdat ze 
heel de avond bezig waren geweest met poetsen. Ze dachten dat ze gewoon over de muur konden 
klimmen en een appel van de boom bij de boerderij stelen. De boer had hen echter gezien en alles 
verteld aan de zuster. Als straf mochten ze de zaterdag niet naar huis.  
 
Toen ze de zondag naar huis gingen, was Roza haar moeder teleurgesteld. Dus kreeg Roza maar 20 
frank zakgeld in plaats van 50 frank. Die maandag op school vertelde Roza aan Johanna dat haar 
ouders niet tevreden waren. Maar Johanna had haar ouders niets verteld want haar ouders zijn 
super streng, nog strenger dan die van Roza.  
Omdat ze maar 20 frank had, had ze niet genoeg om voor heel de week nog eten te kopen. Toen 
het middag was, heeft ze gelukkig van Johanna een beetje eten gekregen. Maar dat was niet 
voldoende om haar honger te stillen. 
 
Iedere dag moesten ze naar het lof in de kapel om 6 uur om te zingen. De zuster die piano speelde 
trok altijd van die rare gezichten en daar moesten Roza en Johanna en nog een paar andere 
kinderen om lachen. Roza moest zelfs zo hard lachen dat ze van haar stoel was gevallen. De zuster 
vond dat niet kunnen? Dus moest Roza zonder eten naar bed. Roza vond het niet eerlijk dat ze 
zonder eten naar bed moest, ze had al zoveel honger. Dus besloot ze de volgende dag om een 
natte vod mee te nemen. Op de stoel van de zuster lag er altijd een klein kussentje. Roza legde de 
vod er stiekem onder. Het water van de vod drong door het kussentje en de zuster had dat niet 
gezien. Dus was haar rok helemaal nat aan het einde van de mis.  
 
Die middag op het speelplein vertelde Roza alles aan Johanna. Zij vond dat wel grappig dus heeft 
ze het ook uitgeprobeerd met een meisje dat Johanna soms eens plaagt. Haar naam is Maria. 
Zij wordt niet snel boos en ze vond het ook niet erg. Er is dus geen ruzie van gekomen, gelukkig. 
 
Toen Roza en Johanna eindelijk weg mochten uit het internaat, vierden ze het met een paar 
snoepjes. Ze hadden telkens wat centen gespaard voor de laatste weken. Daardoor hadden ze 
samen 12 frank. Daarmee konden ze 48 snoepen kopen. Ze hadden daar super veel zin in want ze 
kregen bijna nooit de kans om te snoepen. Ze mochten natuurlijk geen snoep van hun ouders 
omdat hun ouders telkens al het slechte commentaar te horen kregen van de zusters. Roza en 
Johanna vonden dat niet eerlijk want ze hadden wel hun best gedaan. Roza had een idee. Johanna 
moest de zuster afleiden zodat Roza kon wegglippen en naar de snoepwinkel gaan om snoepjes te 



 

kopen. Die konden ze dan verstoppen in hun kamer. Toen ze het probeerden was het gelukt. Maar 
de ouders van Roza hadden het snoep in haar kamer gevonden. Haar ouders hadden het direct 
doorgegeven aan de ouders van Johanna. Die hebben haar kamer doorzocht en vonden het snoep 
ook. Als straf moesten Johanna en Roza naast elkaar op het drukste plein dat ze konden vinden op 
hun blote knieën zitten met hun handen op hun hoofd.  
 
Ze hebben nog veel streken uitgehaald en bleven voor altijd vriendinnen. Nu zijn ze 85 jaar en 
zitten ze samen in het rusthuis in Zonnebeke en vertellen nog graag over hun streken. 
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Elian Vande Moortele en Ward Verheye 
 
 

 

Marcel de deugniet! 
 
Marcel is een dertienjarige jongen uit Zonnebeke. Iedere ochtend staat hij vroeg op om naar 
school te gaan. Als hij op school is, begint hij kinderen te pesten. Zijn moeder weet er niets van. 
Als de meesters kijken stopt hij met pesten. 
 
In de klas gooit hij vliegers tegen de meester. Ze straffen Marcel door een liniaal op zijn kneukels 
te slaan. Zijn kneukels bloeden en iedereen lacht hem uit. Hij weent en loopt uit de klas. Het is 
speeltijd en al de kinderen spelen met elkaar behalve Marcel. Hij pest de kinderen achter de rug 
van de meesters. De volgende dag is er een nieuw kindje in zijn klas, genaamd Jeff. Jeff komt uit 
Afrika, en heeft ook een andere huidskleur. Hij spreekt een rare taal, Marcel wil vrienden met hem 
zijn. Samen gaan ze kattenkwaad uithalen met de kinderen. Ze tekenen op de muren en slaan de 
klasgenoten. De meesters zien het en straffen hen door 100 bladeren te schrijven. Op de bladeren 
staat er: ‘Ik zal het nooit meer doen.’ Ze komen versleten thuis en hun ouders vragen: “Wat is er?” 
Jeff en Marcel zeggen: “We zijn gestraft geweest. “Waarom?”, vragen hun ouders. Marcel en Jeff 
zeiden: “We hebben gepest en op de muren getekend.” De ouders van Marcel en Jeff zijn boos. Ze 
moeten zonder eten naar bed. 

De volgende ochtend staat Marcel op om naar 
school te gaan. Eenmaal op school proberen ze 
vrienden te maken, maar het lukt niet. In de klas 
weten ze alle antwoorden, want Jeff en Marcel 
zijn heel slim. De leerlingen zijn verwonderd. 
Iedereen wil nu vrienden worden met Marcel en 
Jeff. Ze zijn super blij en gaan vreugdevol naar 
huis. Zijn broertje springt in zijn armen. Nu 
beseffen ze dat pesten niet oké is. De volgende 
dag is het mooi weer. Marcel en Jeff gaan te voet 
naar school. Er is een nieuwe leerkracht, 
genaamd meneer Pol ‘De Grasmol’. Ze noemen 

hem soms de rare leerkracht omdat hij andere oren heeft. Hij kan super goed les geven. Marcel en 
Jeff spelen soms met hem. Meneer Pol heeft een ander geloof, maar dat is niet erg. Hij geeft 
wiskunde. Op het schoolplein staat Meneer Pol op wacht. Marcel en Jeff staan heel de tijd naast 
hem om mee te helpen. Meneer Pol zegt: “Bedankt dat jullie willen helpen met mij.” Ze komen ‘s 
avonds blij naar huis.  
Hun ouders vragen: “Waarom zijn jullie zo blij?” Ze antwoorden: “Er is een nieuwe leerkracht op 
school en hij is super tof!”  
 
Het is vandaag vakantie en Jeff en Marcel slapen goed uit. Morgen hebben ze afgesproken om 
buiten te gaan spelen. Ze hebben afgesproken dat Jeff bikkels meebrengt en dat Marcel twee 
tollen meedoet. Ze gaan naar een speeltuin vlakbij school. Marcel en Jeff zien toevallig de meester 
van wiskunde. Hij vraagt of dat hij mag meespelen. Hij mag meedoen. Meneer Pol heeft toevallig 
ook een tol bij zich. Ze doen een wedstrijd. Wie het langst kan draaien met de tol wint. Marcel en 
Jeff hun tol stopt tegelijk met draaien. Meneer Pol springt hoog in de lucht en roept: “Ja, ik ben 
gewonnen!” Ze verliezen de tijd uit het oog en sprinten allebei naar huis. 
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Esthée Van Pamel & Maria-Laura Vergote 
 
 

 

 

De pesters 
 
In het jaar 1810  was er eens een meisje genaamd Antoinette die allemaal leerlingen pestte. Ze 
had al 4 slachtoffers gemaakt en het 5de slachtoffer was Caroline. Ze had haar boekentas in de 
boom gegooid. Caroline moest een ladder halen en ze kroop op de ladder, maar dan haalde 
Antoinette de ladder weg. Caroline viel naar beneden dus Antoinette verdiende de liniaal op de 
handen. Ze krijste het uit. Antoinette zei: “Ik zal nooit meer pesten en het spijt me.” De juf zei: 
“Kom mee met mij en bied je excuses aan Caroline. Je zal snel moeten zijn want ze moet dringend 
naar het hospitaal. En voor ik het vergeet je 
krijgt ook nog extra huiswerk! En zorg dat ik 
dat nooit meer zie.” Antoinette ging naar 
Caroline om haar excuses aan te bieden. 
Ondertussen lag Caroline in het hospitaalbed. 
Antoinette vroeg of Caroline het haar zou 
willen vergeven. Caroline twijfelde maar toch 
zei ze ja en ze werden goede vriendinnen!  
 
Een paar dagen later was Caroline terug beter 
en ze was bijna jarig. Ze nodigde Antoinette 
uit en nog een paar andere meisjes waar ze 
het ook goed mee kon vinden.  Ze waren aan 
het spelen en opeens kon Antoinette het niet laten om haar slag toe te slaan, maar deze keer was 
het niet Caroline maar Christa, een goede vriendin van Caroline. Antoinette stal het cadeautje van 
Christa en deed alsof ze van niets wist. Natuurlijk dacht Caroline dat Christa geen cadeau had maar 
Christa was slim en had het ticket mee genomen van de winkel. Er was maar 1 verdachte namelijk 
Antoinette dus vroeg Caroline aan Antoinette of zij het cadeautje had gestolen. Antoinette gaf toe 
dat ze het cadeautje had gestolen en ze had zelf besloten om weg te gaan omdat ze zelf geen 
cadeau had! Dat ging Caroline te ver! Antoinette bood opnieuw haar excuses aan want het speet 
haar wel hard dat ze zoiets had gedaan.  Antoinette had later die dag haar excuses nogmaals 
aangeboden.  
 
Caroline vergaf het haar weeral omdat ze wist dat ze een goed persoon was. Caroline had 
gevraagd aan haar mama of Antoinette mocht blijven slapen. De mama zei: ”Zeker, ik ben blij dat 
je na 3 jaar  
terug vriendin bent met haar. Antoinette weet je mama al dat je mag blijven slapen?” Antoinette 
zei: ”Nee, ik heb het nog niet gevraagd aan mijn mama. Maar ik woon een paar huizen verder dus 
ik kan het gaan vragen.” Antoinette ging naar huis en ze vroeg aan haar mama of ze mocht blijven 
slapen bij Caroline en de mama zei: ”Ja ga maar, je zal wel je boekentas moeten maken en je gaat 
morgen met Caroline naar school.” ”Ja”, zei Antoinette. Antoinette ging terug naar Caroline om 
daar te blijven slapen. Die avond vroeg Antoinette aan Caroline of ze samen misschien zouden 
pesten en dat leek Caroline wel wat raar maar ze zei: ”Ik zal er een nachtje over slapen.”  
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De volgende dag zei ze dat ze wel wou en toen gingen ze samen pesten! De ouders wisten niet dat 
ze dit deden! Op een dag moesten ze naar de directrice en toen dachten ze dat het over goede 
punten ging. Maar nee, het ging over het pesten. De ouders wisten niet wat ze moesten zeggen. 
De ouders beslisten dat Caroline naar een andere school moest gaan en Antoinette zou altijd bij de 
deur moeten zitten. Ze kregen uiteraard ook nog straf, maar niet de liniaal op de handen maar dat 
Caroline moest verhuizen naar een andere school! 



 

Gitta Dufromont 
 
 
 
 
 

 

Benno en Marie, levensverhaal. 
DEEL 1.    Er zitten hier twee kinderen. De ene komt van Duitsland. De andere van 

Nederland. Het zijn twee kinderen die geadopteerd zijn. Maar ze wonen wel in België. De 

kinderen zijn geadopteerd toen ze 2 maanden waren. Ze leken super veel op elkaar en toch 

zijn ze van een heel andere plek. Gelukkig vinden ze dat niet erg. Ze werden geadopteerd 

door een man en een vrouw die geen kinderen konden krijgen. Een jongen en een meisje. 

De jongen heette Benno hij is ondertussen al 12 en komt uit Duitsland. Het meisje heette 

marie louise, iedereen noemt haar Marie. Marie was 14 jaar ( de oudste van de 2 ). Ze mag 

altijd veel meer dan Benno, dat vind hij niet leuk. 

 

DEEL 2.    Marie en Benno gingen naar een school in een leuk dorpje, iedereen was er 

vriendelijk. Behalve de meesters en juffen. EN hun buurvrouw. 

Zij was altijd boos. Ze waren eens met wat drop en water aan alle deuren van de straat 

geweest. Ook aan haar deur. Het scheelde niet veel of marie had een been gebroken. 

Hoe ze dat deed deed weet niemand. Alleen Benno wist dat. Ze hielden het geheim, voor 

iedereen. Benno en Marie vertrokken om 7. 45u naar school. Omdat ze nog een half uur 

moesten wandelen. De school ging open om 8. 30.Er zat een stout kindje in hun klas. 

Hij deed altijd stoer naar de andere kinderen. Maar niemand vond hem stoer behalve Marie, 

zei vond hem wel leuk. Ze wil dat hij hem ook leuk vind. Maar hij ziet haar niet eens staan. 

Ze wil het aanvragen maar dat durft ze niet. Marie denkt dat ze hard wordt afgewezen. 

Hij noemt Chris en is vaak stout. Maar dat vind ze niet erg.  Marie is smoorverliefd. 

 

DEEL. 3 Marie en Benno vertrekken naar school. Marie ziet Chris al staan. ‘Zo aantrekkelijk !’ 

roept Marie. Ze staat met grote ogen te kijken naar zijn spieren, omdat hij een hemdje aan 

heeft.‘ Oh, nee! Niet weer!’ Roept Benno. Marie gaat naar Chris toe en versierd hem. 

Hij liep gewoon weg. Ze had een crush op hem. Ze was zo verliefd. Ze wil zo graag vragen of 

hij haar leuk vind.  

Vandaag is de dag:   Marie zal het aan Chris vragen. Ze hoopt zo dat hij ja zal zeggen. 

Dat zou ik ook hopen. Marie vertelt altijd alles aan Benno. Soms is dat iets minder leuk. 

Marie praat dan de hele tijd over Chris. Ze zegt dan:’ hij is zo leuk!’. 

En nog zo een dingen. Als er een probleem is lossen ze het samen op. 

Maar als er zo een problemen zijn vind Benno het niet leuk. Dat had ze ook wel door. 



DEEL.4 Vandaag zal ze het vragen. De twee komen toe in school. Marie praat de hele tijd 

over Cris: ‘ oh, hij is zo mooi en knap.’ ‘ kan je er niet een keer over stoppen’ Zei Benno. 

Maar toch bleef Marie verder gaan: ‘Altijd mooie kleding aan ook in de winter’. 

Er was ook iemand die Benno leuk vond maar Benno vond haar niet leuk. 

Ze was net als Marie, daarom vind Benno het niet leuk als ze over Cris praat. 

Alle kinderen komen de klas uit. Marie loopt vlug achter Cris aan. Ze wil het gaan vragen. 

Maar ze is zo zenuwachtig. Ze tikt op zijn schouder en begint met te vragen of hij een 

spelletje wil spelen: ‘Hey Cris, Wil je bikkelen. Cris kijkt verbaast en zegt met een rare stem: 

‘Ja denk ik, als maar niemand ziet dat ik met jou aan het spelen ben.’ Marie steld dan de 

vraag: ‘Waarom, ben toch niet zo erg?’ Cris antwoordde verlegen: ‘ Eh, hoe zal ik het 

zeggen…’ Marie antwoord heel boor terug. ‘Meen je dat, Ik heb het misschien noch niet 

gezecht maar ik ben zo verliefd op jou en dan wil je niets met mij te maken hebben!!!’ 

Marie liep heel erg boos weg. 

 

DEEL.5 Toen marie thuis kwam  ging ze 

meteen naar haar kamer. Haar mama riep: 

‘Hey, de voordeur moet niet zo hard dicht 

hé!’ Ze kreeg niets terug. De mama riep nog 

eens: ‘Hallo, Marie?’ Ze hoorde haar wenen. 

De mama ging naar boven en ze vroeg of er 

iets was. 

Marie zij alles van wat er gebeurd is met 

tranen in haar ogen. Marie haar mama 

begreep alles en had al veel ervaring met 

liefdesverdriet. Ze hielp haar om populairder te worden in de klas.  Dat vond ze leuk. Ze gaf 

haar een paar tips. 

TIP1. Altijd rechtop zitten. 

TIP2. Goed oefenen om goeie punten te scoren. 

TIP3. Nooit je haar los doen. ALLEEN om je haar mooi in een staart te doen. 

TIP4. Soms een nonchalante dot in je haar. Dat vinden jongens mooi. 

TIP5. Als je kinderen ambetant vind moet je er stoute dingen tegen zeggen. 

TIP6. Af en toe een vloekwoord zeggen. 

TIP7. Ook een stout karakter hebben. 

TIP8. Altijd minimum 85% hebben op toetsen. 

Marie vond het leuk dat haar mama haar hielp. 

De tips werken goed. Zelfs een paar weken later heeft Cris het zelf aangevraagd!!! 

Marie zij overduidelijk: ‘ ja, zeker weten!’. 

Ze waren samen als een mooi koppel ze bleven samen, gingen trouwen, kregen kinderen,... 

Ze werden samen oud. 
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Het verhaal van Milo 
 

Er was eens een jongen Milo en zijn vrienden Hans en Karl, Karl met een k. De dag begon en Milo 
stond op maar raakte niet uit zijn bed zoals altijd hij ging in bad hij nam zijn ontbijt en alles ging 
zijn normale gang maar wat hij niet wist was dat hij naar een nieuwe school mocht en hij was 
super blij en dat zal ik jullie uitleggen. Hij mocht eindelijk naar school, hij zag het heel hard zitten! 
Hij mag naar de peuterklas. Maar op dat moment begon de oorlog in West-Vlaanderen, alle 
scholen werden vernietigd. De oorlog werd erger en erger. Milo zijn vader moest nu ook 
meevechten. Elke avond lag hij samen met zijn mama in bed, zo was Milo minder bang. Ze wouden 
elkaar nooit loslaten, want ze wisten dat die momenten goud waard waren. Maar op momenten 
moesten ze elkaar eens loslaten dus op dat moment ging hij naar de halve speeltuin die door de 
Duitser half stuk gemaakt is, want ze heeft in brand gestaan eigenlijk was het al een kleine 
speeltuin met een glijbaan en een schommel en de schommel is stuk dus alleen de glijbaan is er 
nog om te spelen. Na vijf jaar is Milo zijn vader er weer, hij was ongelofelijk blij! En wat zijn week 
nog blijer maakte was dat zijn moeder ongelofelijk blij was! En wat hem nog blijer maakte was dat 
hij naar school mocht dus onderweg kwam hij Hans tegen, Hans vertelde dat hij een boeren zoon 

is een dat hij daar trots op is en dat hij sloddervos is      De dieren dat hij heeft zijn varkens, 3 
kippen, 2 poezen, 3 honden, 4 geiten en 1 vis, ze gingen samen naar school en toen kwamen ze 
Karl tegen. Hij zei dat zijn ouders bij een ziekenhuis werken en ze veel soldaten hebben gered en 
Karl is trots op ze is en dan kwamen ze aan bij school en ze waren met 14 in de klas de namen zijn 
Milo, Karl, Hans, Wouter, Wim, Warre en Ward dit waren de 7 jongens. Misschien is het je al 
opgevallen van de andere 4 jongens hun naam beginnen allemaal met een w net zoals de w-
vragen maar nu de meisjes Emma, Camille, Lies, Mieke, Rika, Marie en Catherine en op de eerste 
blik zag ik het mooiste meisje en dat was Camille ze was de populairste van de klas vanwege haar 
kleding en haar mooi haar. Ik vertelde Hans en Karl hoe mooi ik Camille vond en ze zeiden dat haar 
moet uit vragen voor een date en ik zei hun dat ik dat zeker zal doen dus de volgende dag kregen 
we een opdracht in duo ik vroeg aan Hans we samen konden maar hij zei dat hij met Karl ging 
samenwerken. Ik wist niet met wie ik moest en alle andere jongens waren samen en toen opeens 
vroeg Camille of ik met haar wou, ik werd hellemaal rood maar Camille ook en dat vond ik vreemd. 
Meester zei dat de opdracht is om een constructie te maken dat vond ik heel leuk maar Camille 
niet en probeerde haar te motiveren en ze zei: ‘Voor jou doe ik het!’ Op het einde van de dag was 
ik vergeten om haar op date te vragen maar Camille vroeg mij op date en liet ik weten aan Hans en 
Karl dat ik niet mee kon naar huis. Ik ging naar Camille haar huis en nam stiekem de bloemen van 
in de vaas mee voor haar en ze was gecharmeerd. Ze zei heel lief kom gerust binnen en ik zei 
verlegen ok. Ze gaf me en zoen op de wang en dat verklaart waarom ze al die tijd zo geheimzinnig 
heeft gedaan ik was trots op mezelf en was nu veel meer op mijn gemak dan al die tijd daarvoor; 
Vanaf die dag gingen we voortaan altijd elkaar helpen. Toen ik op stap was met Hans en Karl 
zeiden ze dat ze ook verliefd zijn. Hans is verliefd op Emma en Karl is verliefd op Lies. Ik zeo ga er 
voor en pak jullie kans alsof ik al een lief had maar NOG NIET!!! Camille keek de hele tijd naar mij 
en ik zag de ze verliefd op me was dus vroeg ik of ik vanavond naar haar mocht gaan want als mijn 
ouders daar iets van weten zal het niet mijn beste dag zijn denk ik. Ik kwam toe en haf haar 
meteen een zoen op de mond en Camille zei waar…. Waarom  doe je dit!?? Ik wou jou een zoen 
geven! Ze giechelde, dit is de beste dag van mijn leven we hebben samen naar een romantische 
film gekeken en ze gaf me nog een zoen, de volgende ochtend hebben Hans en Karl slecht nieuws 
ze zeiden dat Emma een zoen op de mond hebben gegeven maar dat Lies en Emma egoïstjes zijn 
ik had medelijden met mijn vrienden maar het volgende jaar hadden ze een leuke vriendin en was 
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ik nog altijd samen met Camille, 30 jaar later had ik mijn eigen slagerij en ziekenhuis waaronder 
Hans in de slagerij staat en Karl werkt bij het ziekenhuis Camille is CO2 en ik de 
baas                                                                                                                                                                         
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1 september 1975 
 

“Een leuke school met toffe leerkracht. Elke dag veel snoep, veel leuke meisjes zalig “was 

Benjamin zijn droom. 5 uur ‘s ochtends “Mama mama opstaan het is tijd voor school”. ‘t is 5 

uur ‘s ochtends ik wil nog slapen.”oké ik ga al eten. is goed”.7 uur:”Ah eindelijk 

ben je daar”. Benjamin stond al klaar met zijn nieuwe, veel te grote boekentas en 

zijn dikke winterjas, hij mocht namelijk niet ziek worden van zijn mama.”Het is nog een uur. 

Oké oké kwart voor acht . “Mag ik vertrekken a.u.b. , oké rustig nog 5 minuten. 

Hij vertrok, hopelijk zijn er lieve meisjes in mijn klas . lekker eten ik verlang al. 

 

                                                      AAN DE POORT 

Oei, de poort is nog toe misschien is het morgen pas de eerste schooldag ben ik een 

dag te vroeg nee nee nee ik ga snel naar huis.”Oei mama gaat boos zijn maar zij zij  

dat ik moest naar school gaan”.Benjamin kwam wenend thuis en zei.”Mama ik moet 

pas morgen naar school !”.Rustig ventje  vertel een rustig wat er gebeurd is.”Dus ik  

vertrok naar school maar er was niemand te zien het was super rustig op baan.  Totdat ik 

aan de poort stond. Ik zag niemand ik hoorde niemand , ik duwde tegen de poort maar hij 

was nog gesloten ik liep zo rap mogelijk naar huis maar ik dacht dat  je boos ging zijn. zeker 

niet ventje het was ik die gemist was denk ik. 

 

                                                         2 UUR LATER 

klop klop klop klop, rustig rustig k’ben daar  ja wa ist nu weer ah meneer de directeur  

wat is er en sorry dat ik zo onbeleefd was. Niet erg ik kwam gewoon  even vragen of uw 

zoon  

thuis is. Ja van wat wel. Hij is niet op school. Hij zij dat de poort gesloten was maar meer 

weet ik ook niet. Welke poort ? Hoe bedoel je welke poort. Welk kleur had de poort. Dat 

heb ik niet gevraagd. Zou je dat  eens willen vragen. Zal ik doen Benjamin kom eens. Wat is 

er. Ja  

de directeur staat hier voor de deur. Oei wat is er. Hij vraagt waarom je niet op school bent. 

Ja ik heb het toch gezegt. zou je nog weten welk kleur die poort had. euh….ja normaal was  

dat rood. Ah ik ga terug naar de directeur sorry dat het even duurde. Niet erg maar wist hij 

nog  welke kleur die poort had. Ja hij zij dat de poort rood was. Ja maar dat is de kleuter 



poort. Ah ik zal het hem zeggen Benjamin je stond aan de foute poort. Ja wat moet ik nu 

doen. Ik zal het eens vragen aan de directeur meneer wat moet mijn zoon nu doen. 

 

 

Anders mag hij mee met mij. Ik zal het eens vragen Benjamin wil je eens komen. Ja wat is er 

nu weer. De directeur zegt dat je mee mag met hem je hebt wel geluk hij is super 

vriendelijk. 

Ah als hij vriendelijk is dan ga ik mee. Kom doe maar je boekentas, jas en schoenen aan. Ja 

zal ik doen. Dag jongeman zie je het zitten je eerste schooldag. Ja eigelijk wel maar ik heb 

wel een beetje stress. Kom we gaan vertrekken. Oké dada mama. Salut ventje veel succes. 

Kom we zijn weg. kom naar school nu! Waarom ben je nu zo boos? Nie zagen! Sorry. 

                                                    AANGEKOMEN OP SCHOOL 

In de rij nu. Benjamin was net op tijd de kinderen lachte hem gewoon uit. Stilte! Riep de non 

super luid. In de rang nu! En Benjamin wist niet waar hij moest staan. Ah jonge heer wil je 

niet in de rij staan. joewell maar ik weet niet waar ik moet staan. Ah een nieuweling hier, 

DAAR MOET JE STAAN!!!! Sorry Sorry. Nu in de rij daar helemaal langs achteren. 

                                                    OP WEG NAAR DE KLAS 

Wat doe jij hier. Ik kom naar school. Ja dat wisten we ook al. Iedereen 

zitten nu!  

Maar Benjamin wist niet waar hij moest zitten. Waarom sta jij nu recht! 

Ik weet niet waar  

ik moet zitten. Op een stoel natuurlijk daar langs achteren!  

                                                                  MIDDAG 

Stilte riep de non van het eten! Ze schepte spinazie met worst in zijn 

bord. Wat is da voor eten vergif ofzo. Ah meneer de nieuweling gaat 

tegenspreken mee naar buiten ga maar bij  

de vogels gaan eten! En heel de namiddag was hij aan het verlangen 

om naar huis te gaan.  

Eindelijk zei hij heel stil want hij wou niet weer straf. Liep zo rap mogelijk naar huis en 

vertelde alles aan mama en moest daarna niet meer naar school. Toen de directeur kwam 

zei zijn mama hij is ziek. 
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De nieuwe leerling 
 

1 september 1970 

 

Het is de eerste schooldag. Johan en Filip zijn beste vrienden en fietsen samen naar school. 

Ze zitten nu in het 6e leerjaar. Ze zijn aangekomen aan de schoolpoort. Ze zien dat er 

iemand is aangekomen die vorig jaar niet in onze school zat. We durven niet vragen aan die 

jongen hoe dat hij noemd. De bel gaat. Iedereen ging naar zijn rij. Daar komt onze nieuwe 

meester voor dit jaar, hij heet  meester Marcus. Iedereen moet naar de klas gaan en je mag 

kiezen waar je zit. Johan en Filip gaan naast elkaar zitten. Meester Marcus zegt dat er een 

nieuwe leerling is, Marcel. Marcel gaat achter Johan en Filip zitten. Marcel is een vluchteling 

uit een ander land. iedereen behalve Johan en Filip vindt dat Marcel cool is en al zijn 

verhalen vinden ze ook cool. Het is speeltijd. Het is nu de speeltijd van 10u.10. Normaal gaat 

iedereen direct naar Johan en Filip omdat zij de stoerste zijn van de klas. Maar nu gaat 

iedereen naar Marcel omdat hij nieuw is en cool. 

 

Johan en Filip gaan iets proberen dat zij weer de coolste van de klas zijn. Ze hebben een 

plan. Ze gaan allemaal dingen doen dat zij weer de aandacht krijgen. Ze hebben al een plan. 

Ze gaan zijn koekendoosje pakken en een doosje van de verloren voorwerpen van een 

meisje. Ze gaan dan die koekendoosjes wisselen en hopen dan de andere jongens dat doosje 

zien. Dan gaan ze waarschijnlijk weg gaan omdat hij een doosje heeft van een meisje. De bel 

gaat. Marcel gaat zijn koeken waarschijnlijk straks opeten als 

het de speeltijd is van 3 uur.  Iedereen gaat weer naar zijn klas 

bij meester Marcus. Ze hebben een les van taal. Ze moeten 

allemaal met een blad rondlopen in de klas en vragen aan hun 

beste vriend wanneer dat hun verjaardag is, hoe groot dat hij 

is en zijn hobby’s. Dat moeten ze dan op hun blad schrijven. 

Maar er is een probleem iedereen wilt met Marcel! Ze roepen 

en duwen tegen elkaar, totdat meester Marcus komt. Meester Marcus is heel erg boos! Ze 

moeten allemaal stil zijn of anders gaan ze de verrassing in de middag niet mogen doen. Na 

een tijdje discussiëren weten de jongens wie dat er met Marcel gaat. Iedereen is nu 

ongeveer klaar met de opdracht en voor dan we het weten gaat de bel.  

 



 

 

Het is speeltijd iedereen verlangt al tot de verrassing en zoals Johan en Filip al dachten 

iedereen gaat weer naar Marcel, maar wacht maar tot het 3 uur is denken ze. 

De bel gaat, iedereen heeft lekker gegeten en verlangen al tot de verrassing. Normaal komt 

meester Marcus altijd uit de tunnel maar nu komt hij vanuit de poort. Iedereen kijkt raar, 

zou dat voor de verrassing zijn vragen ze zich af? Meester Marcus zegt:”Iedereen mag 

meekomen we gaan met de bus naar het park van Zonnebeke”. De jongens vinden het een 

leuk idee. Iedereen stapt de bus op en we vertrekken. Meester Marcus zegt dan we de 

koeken die we mee hebben wel niet gaan kunnen opeten omdat we daar een koek gaan 

krijgen. Johan en Filip hun plan gaat nu mislukken. Maar dat vinden ze eigenlijk niet meer zo 

erg je hoeft niet de meeste aandacht krijgen om stoer te zijn. Het is nog een leuke dag en 

dan gaat iedereen weer naar huis. 
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                                                     Ik haat school 
 

Er was eens een meisje zogenaamd Marleen. Die haatte school het was zondag eindelijk 

geen school zij ze. Ze hoorde mama zeggen komen eten. Ze dacht  oooh de dag moet altijd 

zo snel gaan als er geen school is. Het was alweer hutsepot o neen dacht ik alweer dat vies 

ding. Na 1 uur was ze klaar. Eindelijk zei mama. Ga wat in de tuin spelen met je broertje Jef 

nee saai. Een paar uur later mama zij alweer zo luidt als maar kan komen eten. Marleen zei 

ik ben niet doof hoor. Het waren boterhammen alweer zij Marleen. Ze was na dertig 

minuten klaar . Moeder zei ga maar slapen. Morgen op stap met school ja ja zij ik . Ik lag in 

bed en zei leuk zeg morgen school en nog erger op stap met school. De volgende dag liep ik 

naar school mijn vriendin stond mij daar al op te wachten. Op school is mijn vriendin  toch 

nog het leukste dat er was. We gingen  naar het  kasteelpark in Zonnebeke . Wat leuk zeg 

dacht ik in mijn hoofd. Het werd wat leuker toen we een ijsje kregen. Ik kreeg een ijsje met 

een bolletje  

met aardbei smaak eerlijk gezegd wou ik een met chocolade smaak. Nu ja het was nog 

lekker. Ik vond het net zo leuk en zij de juf we gaan terug naar school. Niet nu ik had net 

voor een keer het leuk met school. Jammer maar helaas dacht ik we gingen te voet weer 

naar school. In die tijd was mijn vriendin gevallen ze had haar knie gestoten haar knie was 

aan het bloeden we stapten verder naar school. Toen we op school waren gaf juf Sofie een 

plakker aan mijn vriendin. Het was wel erg aan het bloeden. In die tijd was het middag. Ik 

had boterhammen met salami lekker dacht ik. Met mijn vriendin was het al wat beter. Ik 

was klaar ik ging naar buiten. Mijn vriendin eet warm iedereen van de boterhameters. Nu 

mochten de warmeters gaan eten mijn vriendin zit daar dus ook bij. Na een half uur of zo 

was mijn vriendin daar eindelijk dacht ik in mezelf. We speelden tikkertje met heel de klas 

behalve de drie jongens die in hun zelf denken dat ze stoer zijn ze noemen Martin,José en 

Jérome. Die doen nooit mee ze halen altijd sluwe dingen uit met de juf of met meester vaak 

worden ze betrapt maar toch het meest van al zien de juf of meester het niet. Nu ja we 

hadden al gepot wie hem zou zijn en bijna zoals altijd ben ik hem. Ik had een meisje van mijn 

klas getikt ze noemt Paula. Toen op eens de drie jongens José,Martin en Jérome mee 

kwamen spelen wat vreemd dacht de klas. Ze zeiden wij doen mee. Ik dacht ze zullen de 

boel hier al weer verpesten maar nee ze deden serieus. Het was nog tof met hun. Toen ze 

zeiden wat ze gedaan hadden. Ze moesten als de bel ging naar de directeur met konijnen 

oren. De bel ging o o o neen zeiden Martin,José en Jérome in koor. Daar gaan we dan naar 



de directeur zei jérome. Nog erger zei Martin met konijnen oren. Ze waren met treuzelen en 

doen maar ze waren toch beland bij de directeur. Wij waren al een half uur of zo in de klas. 

het was rekenen saai saai en nog eens saai alle vakken hier op school zijn gewoon saai vind 

ik toch. We waren klaar met rekenen en we begonnen met moedertaal. De jongens kwamen 

binnen al huilend iedereen schrok dat de jongens waren aan het huilen. De bel ging ik dacht 

zo snel dat dat ging we hadden niet eens moedertaal gedaan de directeur kwam we hadden 

voor de rest voor van de dag geen les meer zei de directeur. Leuk zeg geen les meer de tijd 

vloog voorbij we hadden de hele tijd gespeelt het spelletje was tikkertje. De bel ging het was 

tijd voor naar huis te gaan. Ik fietste zo snel als maar kan naar huis moeder stond op mij te 

wachten. Mijn moeder zei je bent laat echt we hadden extra speeltijd maar tot vier uur. Nee 

zij mama het is al zes uur. Vreemd dacht ik in mezelf. We aten frietjes lekker zei ik ik at drie 

borden boem vol. Ik was klaar toen mama vroeg hoe mijn dag was en ik zij voor en keer dat 

het best wel leuk was op school. En ik heb een ijsje gekregen met aardbei smaak lekker toch 

zei ik zeker zij mijn mama. Ik moest naar bed ik heb toch nog een kwartiertje kunnen 

treuzelen en doen toen mama zei genoeg getreuzeld en gedaan naar bed oké zei ik. Ik lag in 

bed en zij alweer en bijzondere dag meegemaakt. 
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Het kattenkwaad 
 
 
Maria (36) was zuster in de klas van Clarisse (8). Clarisse heeft een grote hekel aan zuster Maria. 
Clarisse  zat in Beselare op de meisjesschool en daar speelde het verhaal zich af tussen een zuster 
die helemaal gek werd en een klein onschuldig meisje. Clarisse hield er nu eenmaal van om de 
zuster gek te maken. De zuster gaf altijd de schuld aan de anderen omdat ze het lieve kleine 
meisje geen kwaad wou doen. Maar stiekem is ze een klein duiveltje met erge bedoelingen. 
  
Maria was les wiskunde aan het geven totdat er 
opeens iemand riep: “Ik begrijp deze oefening 
niet!” De zuster zei tegen iedereen: “Maak eerst 
de eerste en de tweede oefening ik ga straks 
kijken.” Ze keken elkaar aan. “Wat begrijp je 
niet?” vroeg de zuster. Ze keek snel weg. Heel de 
les zat Clarisse naar buiten te staren. Het zag er 
heel zonnig uit. Ze wou naar buiten, ze zag de les 
niet meer zitten. 
Toen was het tijd om naar buiten te gaan. Clarisse 
was super blij en sprong een gat in de lucht van 
blijdschap. Clarisse had een geweldig idee. Ze vertelde het aan al haar vriendinnen: “Kijk allemaal 
goed naar zuster Maria!” De hele groep ging achter de zuster staan, Clarisse trok de kap van de 
zuster af en rende weg zo hard als ze kon. “Wie heeft dat gedaan!?” riep de zuster. “Clarisse, 
Clarisse!” riep iedereen. “Ik geloof er niets van zo een schattig klein meisje met zo grote schattige 
wangetjes.” 
Ze keek iedereen boos aan en liep weg. “Clarisse ik moet je even spreken!” zei Maria. Ze vertelde 
alles, zelfs tot in de  details. Clarisse zei natuurlijk dat ze het niet had gedaan. Ze was blij dat ze er 
goed onderuit was gekomen. Ze had namelijk erg in de problemen kunnen zitten, de zweep 
bijvoorbeeld dat zou pas erg geweest zijn. 
Iedere dag haalde ze dezelfde grap uit. Keer op keer kwam ze er goed onderuit. 
Zuster Maria werd heel boos. “Als je dit nog een keer doet grappenmaker, dan ga je er spijt van 
krijgen!” riep ze. 
In de blik van Clarisse kon je zien dat ze er nog een weekje mee zou verder doen. Keer op keer 
werd het erger. “De persoon die dit nog eens uithaalt, zal de zweep krijgen en zal tienduizend keer 
de zin “Ik zal het nooit meer doen!” riep ze boos. 
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De speeltijd begon. Iedereen wist dat Clarisse de grap opnieuw zou uithalen. 
“Nu heb ik je!” riep Maria. Iedereen kon het horen zelfs de mensen buiten de school. “Jij zal 
straffen voor alles wat je hebt gedaan”, zei ze. 
Clarisse dacht “waar ben ik aan begonnen, waarom heb ik dit gedaan?!” Maria keek haar met een 
ernstige blik aan. “Waar heb ik dit aan te danken!” riep ze kwaad. Uh, Clarisse wist het even niet. 
“Is dit grappig ofzo, zusters pesten”, zei Maria. Clarisse schudde voorzichtig haar hoofd omdat ze 
niet wist wat er met haar zou gebeuren. “Zeg me waarom of je krijgt de zweep!” riep ze 
kwaadaardig. 
 
 
Clarisse werd zelfs bang door de uitstraling van de juf. Het leek net alsof ze op het punt stond om 
iedereen te vermoorden. Het was echt niet om aan te zien. 
 
“Je zult het mijn moeder toch niet vertellen?” vroeg Clarisse angstig. “Wat denk je zelf, eerst laat ik 
je tienduizend keer schrijven sorry “Ik zal het nooit meer doen!” en ik geef je de zweep en nu mag 
ik het niet eens aan je moeder vertellen. Zo werkt het niet”, zei zuster Maria boos. Clarisse 
beloofde dat ze het niet meer ging doen en liep met tranen in haar ogen naar buiten. 
De zuster was blij dat dit haar niet meer zou overkomen. 
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Jarne Devogel en Gust Vandeputte 
 
 

 

 

De betoverde wijnfles 
 
 
Jacob! Alweer te laat! Da’s al de tweede keer! Maar, maar meester… Niks te maren! Volgende keer 
straf. De volgende dag wou Jacob zeker niet te laat komen.  Maar als Jacob net ging vertrekken 
riep zijn vader nog. “Breng eens een wijnfles mee uit het café ‘t Hoekske.” “Oké!”, iep Jacob nog. 
Hij ging zo snel als hij kan de wijnfles halen. Hij zette de wijnfles thuis af en liep naar school. “Je 
kreeg een waarschuwing en nog te laat!”, riep Jacobs meester. “Nu is het genoeg! Dat is straf! Leg 
je handen maar op mijn bureau. Ondertussen haal ik mijn lat.” Niemand wil natuurlijk een lat op 
zijn vingers krijgen. Maar soms moest het wel gebeuren. Na het vingergebeuren had Jacob geen 
zin meer in school. Na vier uur ging Jacob naar huis. 
 
Toen hij thuiskwam lag zijn vader zo goed als dood op de grond. Met een glas wijn in zijn hand. 
Jacob schrok zich dood. Hij liep naar de vaste telefoon en belde de dokter. “Kom snel, mijn vader 
ligt op de grond en ik weet niet wat doen.” De dokter kwam snel en zei tegen Jacob dat zijn vader 
niet lang meer zal leven. Jacob was zo verdrietig. Nu heeft hij geen ouders meer want zijn moeder 
is reeds enkele jaren geleden gestorven. Jacob wist niet wat zeggen. Zijn vader had net van de wijn 
gedronken. Jacob wist dat er iets mis was met die wijn. De volgende dag was Jacobs vader al 
gestorven. Jacob ging met veel verdriet naar school. Tijdens de les wereldoriëntatie vertelde zijn 
meester over een boek van een dedectieve. Jacob was zo geïnspireerd door het boek van zijn 
meester dat hij het idee kreeg om de dood van zijn vader te verklaren. Na school begon hij direct 
met zijn onderzoek. Hij begon bij het café ‘t Hoekske in Geluveld. Jacob vroeg aan de mevrouw 
achter de toog: “Waar komt deze wijnfles vandaan?” “Ik weet het niet jongeheer. Ik werk hier nog 
maar een paar dagen”, zei de mevrouw achter de toog. Jacob zuchtte. “Waar moet ik nu 
beginnen”, zei Jacob. Jacob liep naar huis en keek naar de wijnfles. De naam van Jacobs buurman 
stond op de wijnfles. “Natuurlijk”, riep Jacob. De buurman had de wijn vervangen met vergif. De 
volgende dag ging Jacob naar school en vroeg de meester om hulp. De meester wou Jacob helpen 
met het mysterie. Een paar klasgenoten wilden ook helpen met het oplossen van het mysterie. De 
volgende dag na school liepen de meester en een twaalftal leerlingen met Jacob naar zijn 
buurman. Met veertien wijnflessen in de hand. Ze klopten aan bij de buurman en bekogelden hem 
met veertien wijnflessen. 
De buurman biechtte op dat hij vergif in de wijnfles had gedaan en riep “Genade, genade.” Maar 
Jacob was zo kwaad dat hij naar de politie ging en zei dat zijn buurman z’n vader had vermoord. 
De politie ging naar Jacobs buurman en stopte hem in de gevangenis. De buurman kreeg 
levenslang gevangenisstraf.  
 
Voortaan mocht Jacob bij zijn meester wonen. Later werd Jacob ook meester. Ondertussen was 
Jacobs oude meester gestorven. Jacob had nu al een vrouw en twee kinderen. Jacob gaf les aan 
zijn kinderen en zijn vrouw werkt bij de bank. Hij bezocht elke dag het graf van zijn meester uit 
dankbaarheid. 
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Jacobs klas in 1910 met rechts zijn meester en 
linksonder Jacob zelf. 
 



 

Justin Verholle 
 
 
 
 
 

 

Vriendschap eindigt nooit 
 

Jeff was aan het leren in klas. Karel was langs aan het lopen en dan…Jeff’s zijn inktpotje 

valt… Iedereen was stil. De meester vraagt’ ‘was jij dat?!’Nee meester Karel liep langs en het 

viel. de meester stond recht en gaf klappen van links naar rechts. Hij stopte tot hij zo blauw 

als een blauwe bes. Meester zij:”niet meer lopen in klas!” School was gedaan. Ik voel mij 

heel rot voor Karel. Ik was heel bang dat hij boos ging zijn op mij.Het is de volgende dag ik 

zag hem niet op school.ik was aan het leren zoals gewoonlijk. Karel kwam binnen hij was te 

laat.meester zij”awel ook nog te laat” hij gaf hem een waarschuwing in de speeltijd zei ik 

sorry,hij vergaf me. 

 

6 april 1984 

 

er is een nieuw schooljaar.En een nieuw meisje 

in mijn klas. Karel zat te flirten en het meisje zat 

te flirten. Ik kan haar naam niet zeggen want 

privacy.Maar ze waren snel een koppel. en wij 

spraken elkaar niet meer zo veel.Ik vond dat 

jammer.Dus ik dacht voor een idee. ik wist iets. 

Mijn idee is ik zorg dat zijn vriendinnetje veel 

vriendinnen heeft en minder aandacht heeft aan 

karel.Dus ik zeg dat haar vader HEEL rijk is en nog 

geen vriendinnen heeft en had ze ook niet.nog 

geen uur later staat iedereen van de meisjes rond haar.het is de volgende dag.Karel zag er 

depressief uit ik troostte hem want zijn vriendin praat niet meer met hem. het was wel mijn 

idee maar toch ik moet mijn vriend helpen en troosten. 

 

30 oktober 1985 

 

Het is de herfstvakantie dus veel spelen.Ik en karel zaten in de bladeren te spelen. toen 

hoorden we iets in de struiken. We waren bang. Ik ging kijken. het was een puppy. Hij zat vol 

in rozen splinters. Karel haalde ze er rustig uit. Het was een épagneul breton.Hij was erg vuil. 

We hebben hem een warm bad gegeven. We vroegen ons af als we hem mochten houden. 



We vroegen het aan onze ouders. Mijn vader zij:”Absoluut niet wie gaat er voor zorgen.” 

Karel zijn vader zij dat goed was. En we gingen een hondenhok bouwen.Maar voordat we 

konden beginnen begon het met regenen dus na een half uur wachten  gingen we aan het 

werk. en een uur werken waren we klaar. Het was super goed uitgekomen. Dit is het laatste 

deel van mijn logboek. dit gaat dan in een tijdcapsule.               3 november 1985 
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Josephine Vercruysse 
 
 
 
 
 

 

De dag die je nooit zal vergeten. 
 

Jozef was juist klaar om naar school te gaan. Hij wandelde rustig naar school tot hij op het 

einde van de straat de Duitsers zag komen. Hij verstopte zich vlug. Jozef hoorde ze zeggen 

dat ze naar het huis van Rosa zouden gaan. Jozef was al te laat. Hij liep zo hard dat hij kon. 

Hij was eindelijk op school toegekomen. Hij liep naar de klas en Jozef kreeg straf 100 zinnen 

schrijven: Ik kom niet meer te laat. Maar hij maakte zich geen zorgen van de zinnen die hij 

moet schrijven. Hij maakte zich druk om Rosa. Hij liep op de speelplaats naar Rosa toe. Ze 

was juist aan het knikkeren. Hij zij tegen haar dat de Duitsers op weg zijn naar haar huis. 

Rosa sprongen recht. Ze vroeg aan Jozef of hij wilde mee gaan. Ze slopen rustig de poort uit. 

Ze liep naar Rosa haar huis. Ze waren 

aangekomen Rosa en Jozef zagen dat 

haar ouders werden meegenomen. Jozef 

vroeg waarom dat haar ouders werden 

opgepakt. Ze antwoordde dat haar 

familie joods is en dat ze moesten 

onderduiken. Rosa zij:”ik ben nu alleen”. 

Ze huilde en huilde tot ze niet meer kon. 

Toen zei ik:”ik heb een idee kom bij ons 

wonen dat lijkt het niet dat je joods bent. 

Ze zei: maar gaan je ouders dat wel leuk 

vinden? We liepen rustig naar huis terwijl 

ik haar wat kalmer de. We kwamen bij mijn huis en mama stond al tussen de deurpost. 

Mama riep: moeten jullie niet op school zitten. Nee zei ik het is wat ergs gebeurt de ouders 

van Rosa zijn opgepakt en nu is ze helemaal alleen. Mama antwoordde OEI kan ik iets voor 

je doen Rosa. Rosa vroeg:”zou ik hier mogen komen wonen”.mama zei heb je het al 

gehoordt er is een bom in Zonnebeke ontploft. Jozef zij oei zo erg hopelijk gebeurt het hierin 

Passendale niet. Plots ging de bel DING DONG! Het  was papa die thuis kwam. Jozef en Rosa  

hadden al gegeten en moesten naar bed. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het is al ochtend en jozef kan zijn  bed niet uitkomen. Hij is nog zo moe. Hij hoort mama al 

roepen:”Jozef kom je eten iedereen zit al aan tafel”. Rosa zat te smullen van het ontbijt. Ze 

hadden gegeten en besloten om te  vertrekken. Mama riep:”Wees voor zichtig Jozef en Rosa 

en al je de Duitsers ziet verstop je. Ze riepen samen naar mama:”ja komt goed.” Ze liepen 

samen naar school. ze hoorden dat de melkboer aan de deuren ging. Meester Frank stond 

Jozef op te wachten aan de deur van de klas. Jozef kwam op school aan hij wilde de klas 

binnenlopen totdat meester Frank hem tegenhield. Meester Frank zei tegen Jozef:”En Jozef 

geef je 100 zinnen maar af”. Jozef begon te stotteren en zei tegen meester: euh euh  

Meester Frank euh, ik ben het vergeten euh! Meester frank keek Jozef het boos aan. Plots 

riep Rosa het is mijn schuld ik heb hem te lang bezig gehouden. Meester Frank zij oke Rosa 

lig je handen op je bank. meester nam zijn lat en sloeg  op haar handen. Rosa riep zo hard als 

ze kon WAUW.Haar handen stonden zo rood net al een tomaat.TRIIING het was de bel het is 

speeltijd.Plots stond mama aan de poort ze stond te praten met de meester.Mama kwam 

naar mij.Ze zei dat iets ergs is gebeurd met papa.ik vroeg of Rosa mee mocht. Mama zij ja 

maar we moeten nu echt weg. Mama zag de handen van Rosa.Ze vroeg wat er was gebeurd 

is. Rosa antwoord Jozef was zijn 100 zinnen vergeten te beschrijven. ik heb gezegd  dat het 

mijn schuld is. We waren eindelijk thuis gekomen. Ik zag papa in bed liggen 

rood,ziek,moe.mama zei tegen Rosa en Jozef:” papa nog twee dagen om te leven hij is erg 

zieke”.Jozef schrok en begon te huilen “ik wil niet dat papa dood gaat”. 

 
© ‘Westhoek verbeeldt’, privé-collectie 



 

Kitana Derycke 
 
 
 
 
 

 

                                               MIJN LEVEN 
                                                                  hoofdstuk 1 

 

Trrr…..Trrr…..Trrr  de bel ging we gingen naar de klas en ik ging zitten op mijn bank,ik haalde 

mijn boeken uit. Natuurlijk is het weer rekenen op pg. 39 zoals altijd. Ik zat naast Rik ”Hey 

Peter”, riep Rik tegen een andere klasgenoot . “ Ik heet Selie “, riep hij. 

 

Snap je Peter Selie zei Rik:”met een luide stem.”, Ik dacht’ HAHA GRAPPIG ZEG’ sarcastisch 

bedoeld ,Rik is niet lief. Trr…trrrrr de bel ging weer  het was tijd  voor de koeken speeltijd Rik 

peste veel .En oh nee Rik gooide de koeken van mila op de grond  ik riep:’stop ermee nu!’, ik 

liep naar Mila ze was de nieuwe leerling. 

 

Hey alles oké Mila -ik pakte haar hand en ze zei dank u  geen probleem we lachten en werden 

vriendinnen. 

                                                                            hoofdstuk 2  

                                                                           Vriendschap 

 

Hey mila wil je na school naar mijn huis komen? ‘uh …i-i-i-ik kan niet vandaag ‘, zei ze 

sufferend. ‘oké is niet erg ‘,. zei ik   doei mila , doei jess , het was stil ik rende naar huis want 

het regende super hard .Na een half uur in de regen te lopen was ik eindelijk thuis ik 

riep:’moeder moeder waar ben je ‘,. 

Ik vond het normaal was dat maar zo ik at eerst m'n eten dat mama had klaargezet voor mij 

maakte mijn huiswerk en ging naar boven en ik viel in slaap . Mama kwam gelukkig  naar huis  

dat was niet het enigste ze had iets mee ik werd wakker en zag een puppy mama zei: ‘we gaan 

verhuizen van school en je stelt dan je hond voor ‘,. maar - niets te maar het is dat of geen 

hond  ‘oké’,! riep ik. 

 

Ik ging op m'n  computer en zag dat ik drie gemiste oproepen had van mila ik belde vlug terug 

ze nam niet op ik dacht er niets van ,ik hoorde mama roepen:’komen eten’, ik ging naar 

beneden en zag tajine  mmmm.. lekker hé  mama moest gaan nacht werken zo saaaaiii zoals 

mama vroeg deed ik wat er moest gebeuren  ik ging naar bed en… 

 

                                                                    Hoofdstuk 3 



                                                                     heel ziek 

 

mila was niet op school maar het was normaal ze moet achter medicatie vanuit  een 

apotheker in Spanje  ze moet hele dure medicatie nemen het kost zo’n 70 euro per 4 pillen  

heel duur ze komt overmorgen terug  want ze is nu weg .  (2 dagen voorbij) ze is noch steeds 

niet terug nu ik vind het maar raar  ik 

ging naar klas en we hadden ineens 

nieuwe plaatsen ik zat nu naast mila 

wat een toeval maar nu kan ik met 

niemand praten ,nu in de klas tijdens 

de les want ik verveel me altijd en het 

is noch grappig want er is altijd les op 

pg. 39 en niemand volgt mee maar 

toch moeten we wel altijd dingen 

opschrijven in ons boekje van 

wiskunde op pagina 39 ‘gezucht’ 

maar ik moest naar toilet en ik vroeg 

aan juf annie als ik mocht gaan maar ze zei neen, wij werken met bonnen maar mij bonnen 

zijn al op elke week krijgen we 3 nieuwe bonnetjes en ik moest zo dringend dat ik gewoon 

zonder iets te zeggen naar toilet ben gegaan ik was bang om terug te gaan naar klas omdat ik 

wist dat juf annie natuurlijk boos ging zijn op mij en ik was aan het denken terwijl ik mijn 

handen waste hygiënisch zijn. 

 

Ik ging terug naar klas en zag juf razend boos juf zei:’neer zitten nu!!’, ze was echt boos ik 

dacht in mezelf van ik doe dit geen tweede keer  ‘opletten nu’,riep de juf! ik was geschrokken 

en ik dacht in mezelf wat heb ik toch gedaan ik moest ergens in een ander lokaal gaan zitten 

en 200 keer schrijven ik ga nooit meer weglopen nadat ik klaar was was het tijd om te gaan 

eten . ik ging naar de eetzaal en het was echt vies eten we aten uit vieze borden en het was vis  

iew iedereen zei  ik ging zitten aan de straf tafel want ik was gestraft  en heet is noch erger 

daar te zitten je moet eten uit beschimmelde borden en je moet droog brood eten niet leuk. 

Toen was mila daar ik  ging noch veel dingen doen met haar en alles liep goed af. 
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Kaat Derycke en Betine Kesteloot 
 
 

 

 

De verloren Janssen  
 
 
In de zomer van 1950 ging een klein meisje de schoolpoort binnen in Beselare samen met haar 
vriendinnetje Josefien. Ze zag Sofie die haar al vanaf het derde kleuter pestte. Ze was haar aan het 
uitlachen maar ze wist niet waarom. Tot haar vriendinnetje zei: “Ik weet waarom dat ze je 
uitlacht.” “Je hebt een grote inktvlek op je rokje” Leonor liep vlug naar het meisjestoilet. Ze keek in 
de spiegel en zag hoe groot de inktvlek was. Ze schrok! En probeerde het uit te wassen. Gelukkig 
ging ze over de middag naar huis. De bel ging. De les begon maar van de zuster mocht ze niet 
binnen met die grote inktvlek op haar rok. Dus moest ze vroeger naar huis dan de rest. Ze kwam al 
snel thuis want ze ging via de kleine weggetjes.  
 
Ze kwam thuis maar ze zag al snel dat haar papa er niet was. Toen hoorde ze een luid gesnurk. 
Haar mama was aan het slapen. Nu moest ze wel haar mama wakker 
maken om te vragen of ze de inktvlek wou uitwassen. Maar ze was bang 
om het te vragen. Haar mama had een heel groot drankprobleem. Dus ze 
ging het een laatste keer proberen. Maar het lukte nog steeds niet. Door 
het harde geluid dat ze maakte met het wasbord, werd haar mama 
wakker. Ze stapte de grote trap af met haar grote klompen die ze van 
haar papa had gekregen. Ze gooide de grote houten deur open. Zo hard 
zelfs dat er barsten in kwamen. Ze liep naar Leonor en gaf haar een dik 
pak slaag! Leonor liep naar buiten, ze pakte haar fiets en reed weg. Ze 
was zo bang dat ze bijna van haar fiets viel door het trillen. Tot ze plots 
een lief oud madammetje tegenkwam. Ze heette Godelieve Janssens. 
Leonor keek haar verbaasd aan. Want ze had dezelfde achternaam als 
het oude madammetje. Maar daar dacht ze even niet aan want ze moest 
terug op school zijn tegen elf uur en het was al twintig over tien. Dus ze 
vroeg super lief: “Zou je even mijn rokje willen uitwassen?” En het lieve 
oude mevrouwtje zei: “Ja hoor, ik doe het omdat je het zo lief vraagt. 
Maar op één voorwaarde als jij mij helpt ledigen van de boodschappen.” En Leonor zei: “Beloofd.” 
Dus ze gingen samen naar huis om de boodschappen te ledigen en het rokje uit te wassen. Ze 
waren zo druk aan het babbelen en aan het lachen, dat Leonor het uur uit het oog had verloren. 
Ze schrok en deed vlug haar rokje aan, ze liep naar buiten en pakte haar fiets. Maar toen was ze 
nog iets vergeten en dat was: gedag zeggen aan Godelieve. Dus ze liep terug naar binnen, ze zei 
vlug tot snel en liep weer terug naar buiten. Ze pakte haar fiets en reed naar school. Ze keek nog 
eens achterom en zag Godelieve aan het raam staan. Dus ze zwaaide nog eens en kon dan verder 
fietsen. Ze hoorde de klok gaan en dus was ze niet op tijd. Ze wou nog extra snel fietsen maar ze 
was te laat. Leonor was maar 1 minuut te laat maar toch kreeg ze straf. Ze wou nog een uitleg 
geven aan de zuster, maar ze gaf haar al een slag met de liniaal op haar knokkels. Leonor liep weg, 
ze was zo verdrietig en had super veel pijn. Maar ze liep door. want op de weg terug naar huis kon 
ze Godelieve nog eens zien. Leonor vond haar een super leuke madam, want ze was lief voor haar 
en niet zoals haar mama.  
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Ze was helemaal uitgeput van het lopen toen ze aankwam. Maar ze was zo blij dat ze er eindelijk 
was. Toen dacht Leonor aan de kennismaking met Godelieve en dat ze zei dat ze ook een Janssen 
was. Ze dacht dat ze misschien familie konden zijn, want ze heeft haar oma nooit gekend. Leonor 
zag een beetje een gelijkenis tussen haar mama en Godelieve. Haar ogen waren even blauw als de 
zee. En haar haren waren even helder als de zon, ze hadden dezelfde kledingstijl. Maar Leonor 
mocht nooit iets vragen over haar oma. Want ze had haar mama in de steek gelaten toen ze nog 
maar 6 jaar was. Leonor ging binnen bij Godelieve en ze vroeg: “Zou je een watertje willen, want ik 
zie dat je uitgeput bent van al dat lopen.”En Leonor zei:“Ja hoor,  want ik wil graag nog iets 
vragen.”Dus Godelieve ging een water halen en toen begonnen ze te babbelen. Toen ze effen 
hadden gebabbeld over Leonor haar school, begon de confrontatie. 
Leonor begon met het vragen of ze foto’s had van haar verleden want ze moest dat gebruiken 
voor een schoolopdracht. En dat durfde ze niet vragen aan haar mama want die heeft nooit tijd 
voor haar. En Godelieve zei:“Ja hoor, ik ga het effen gaan halen. Wacht je hier op mij?” En Leonor 
zei: “Ok!”Ondertussen ging Godelieve haar boeken halen. Maar Leonor wist wel hoe haar mama er 
als baby uit zag. Ondertussen ging Leonor al eens op zoek naar een paar foto’s die beneden lagen. 
Plots hoorde ze Godelieve de trap aflopen dus ging ze vlug weer op haar plaats zitten. Godelieve 
kwam beneden en zag dat woonkamer er niet zo proper uit zag. Maar dat vond ze niet zo erg. Dus 
ze toonde een paar foto’s van haar als baby. Maar dat wilde Leonor helemaal niet zien. Dus vroeg 
ze of ze een paar foto’s van haar kinderen had. En Godelieve zei: “Ok, dan ga ik ze vlug halen.” 
Godelieve kwam beneden met een heel boek vol foto’s. Ze toonde een paar foto’s tot ze opeens 
bij een foto kwam dat Leonor herkende. Haar mama had die foto thuis ook staan. En toevallig had 
Leonor die in haar zak gestopt om mee te nemen naar Godelieve. Ze toonde het aan Godelieve. En 
ze werd er helemaal rood van. Toen vroeg Godelieve aan Leonor waar ze die foto vandaan had. En 
Leonor zei:“heb die van mijn mama gekregen toen ze heel haar levensverhaal vertelde aan mij.” 
Maar hoe kom jij dan aan die foto vroeg Leonor?“Awel”, zei Godelieve. “Ik heb jullie nog iets te 
vertellen. Heel lang geleden toen jouw mama was geboren kregen jouw opa en ik een harde ruzie. 
En dat bleef maar niet stoppen. Dus hebben jouw opa en ik besloten om te scheiden en niets 
gezegd tegen jouw mama en alle andere kinderen. Daarin heb ik een grote fout gemaakt. Later 
heb ik dat pas beseft. En tot nu denk ik nog heel veel aan hen Godelieve bleef maar verder 
vertellen over haar verleden. Totdat Leonor besefte dat het nog niet te laat was. Ze liep de kamer 
uit, deed de voordeur open en liep naar huis. 
Ze hoorde nog in de verte dat Godelieve riep:“ik wilde jullie geen pijn doen. Kom alsjeblieft terug.” 
Maar Leonor luisterde niet. Ze zag  haar huis en met een bang hartje deed ze de deur open.Ze ging 
naar binnen en zag haar mama wenend aan tafel zitten. Ze ging er naar toe en zei:“Mama.” Ze 
trilde op haar been. “Ik heb een kleine verrassing voor jou.” Haar mama kwam naar haar toe en 
Leonor voelde dat er iets was veranderd. Haar mama was plots poeslief. Ze zei:“Sorry kind. Sorry 
dat ik altijd zo streng was voor jou.” Maar Leonor dacht daar niet aan. Want ze had nog iets veel 
belangrijkers te doen dan dat. Ze liep met haar mama naar buiten en ze zei: “Vertrouw je mij?” “Ja 
hoor”, zei de mama. En ze liep terug naar Godelieve. Ze was zo blij om Leonor terug te zien. Totdat 
Leonor zei: “Ik heb een verrassing voor jou, Godelieve. Je zei dat je er nog elke dag aan dacht. Dus 
ik heb iemand mee voor jou.” Godelieve vroeg: “Wie dan?” “Dat zul je wel zien”, zei Leonor. En 
toen toonde Leonor dat ze haar mama mee had. Godelieve haar wangen werden super rood en ze 
kreeg een glimlach op haar gezicht. Haar mama en Godelieve hadden het weer bijgepraat. Haar 
mama was zelfs met haar drankverslaving gestopt. Godelieve werd nu de oma van Leonor. Elke 
dag gingen ze bij haar langs. Tot er een moment aankwam dat de mama van Leonor een voorstel 
deed en dat was dat Godelieve bij hen mocht intrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

Léonie Bonte 
 
 
 
 
 

 

De school brandt. 
 

Ik sprong op haar fiets en vertrok naar school. Onderweg begon ik de 10 geboden  

op te zeggen, want  we hadden die dag een grote proef. Na het ongeveer 10 keer gezegd te 

hebben was ik eindelijk Stationsstraat bij Annelies. Zij woont in het dorp. Haar vader  

heeft een kruidenierszaak en haar moeder  is thuis bij haar tweeling zusjes Rachelle 

en Henriette. Annelies was nog niet helemaal klaar maar nog even wachten en we konden  

vertrekken. ‘Heb jij goed gestudeerd voor die moeilijke proef van godsdienst? ‘wat’ zei ze  

verward. Voor die groote toets van godsdienst. ’Oo nee hebben we proef godsdienst’  

luide er door de straten. ‘we moeten iets doen, we gaan niet naar school gaan maar we 

mogen ook niet naar huis. Tuurlijk antwoordde ik hier op:’nee nee nee dit gaan we dus niet  

doen, we gaan gewoon naar school met of zonder bewijs geen gemaar, oke dan’ dus fietsten  

we snel verder. Uiteindelijk waren we na een half uur fietsen op school aangekomen. 

 

Annelies! Waar is je bewijs? Euhm euhm ik ben het vergeten. WAT! Ik wist het hier gaan  

we dan. Laten we eens kijken ik stel voor om 100 keer schrijven “vanaf nu leer ik de 10 

geboden van buiten.” Na dit gezegd te hebben kunnen we eindelijk beginnen met de proef. 

‘Wat vond jij van de proef?’, fluisterde Annelies. hij was zoo makkelijk in 5 minuten was ik 

klaar. “stilte tijdens de proef!”, luidde in het klaslokaal en het werd muisstil. Nog 1  

minuut en er wordt ingediend. “Ja” zeiden we in koor.  

                                   

                                   Na deze  volledige dag op school terug naar huis. 

 

Pff! Ik ben zeker gebuisd, ik ben er niet door ik weet het zeker. “pff ik ben zeker gebuisd, ik 

ben er niet door ik weet het zeker” het is toch goed gegaan. Ja ja het lukt als je hebt 

gestudeerd. Meer en deel van de vragen wist ik niet. kijk we zien wel als het lukt of niet.  

nu over mij ik denk dat ik erdoor ben met de hakken over de sloot. Let maar op, we zullen 

wel zien wie gebuisd is of niet. onder de weg zagen en hoorden we de brandweer voorbij 

rijden met de sirenes op het luidst. Francis de vader van Oskar riep als we niet vlug woude   

meehelpen met een dringende brand. Geen minuut twijfelden we. We draaiden onze 

fietsen om en spurten achter hen aan. Als ik toen zach wat die dringende brand was kon ik 

wel in duizenden stukjes breken. “Is iedereen geëvacueerd Eddie? K’pijzet wel hou kom nu 

zjere blussen Frank” 



 

 

Wat kunnen wij doen? “Nu nog nieten 

misschien de juffen geruststellen”. dag 

mevrouw Hamerling niet te hard 

verschooten? Waar is mevrouw de 

directrice? Heeft iemand mevrouw de 

directrice gezien? ”Nee”hierna klonk een 

kille stilte. “Frank mevrouw de directrice ist 

er nog niet jou k’goa der achter ik hoop das 

ze nog leeft mo tis een klejene kanse ee ja”. 

 

“7 februari ging ze het hospitaal in en 12 februari nam God haar mee naar de hemel”. 

 

Dit is een gebeurtenis die niemand ooit zal vergeten, de 10 dagen durende brand in 

Passendale. 
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Lasse Bellens en Nand Defrancq 
 
 

 

 

Miserie op school  
 
Pol en Bob zijn jongens en zitten in de jongensschool in Beselare, ze zijn allebei 8 jaar. Ze halen 
graag grapjes uit met de meester. Maar soms gaat het een beetje te ver dan krijgen ze straf. 
Vandaag trokken ze de broek van de meester af. Maar iemand anders kreeg straf! Bob en Pol 
waren blij dat ze geen straf kregen. Maar de jongen die straf kreeg was niemand minder dan Jean! 
Dat was de stoutste jongen van de school. Er begon een gevecht. De meester verloor  en daar lag 
hij dan met zijn broek rond zijn enkels. Nu waren Bob en Pol aan de beurt. Ze renden weg naar het 
klaslokaal. Er was geen uitweg nu Jean voor de deur stond. Jean wandelde naar hen toe en sloeg 
naar Bob, maar hij miste de slag en belandde met zijn vuist de kachel in. Nu konden Bob en Pol wel 
uit het klaslokaal rennen. De jongens renden naar huis. Hun ouders vroegen wat er was.“Niets,” 
antwoordde Pol.  

 
De volgende morgen stond Jean met een verband rond zijn 
vuist. De stoute jongen zei niets tegen Pol en Bob. Het enige 
wat hij deed was grommen. Iedereen keek raar naar hen. 
Tijdens de les wetenschappen deed Jean een experiment en 
toen vloog het verband in brand! De twee jongens 
schootten meteen in actie. Ze namen een emmer water. 
Jean was kletsnat maar het verband stond niet meer in 
brand. Jean bedankte de jongens, maar hij was nog steeds 
boos op hen. De les was voorbij. Ze gingen naar huis.  
 

De volgende dag was er geen school. Het was de enige schooldag dat er geen school was. Bob en 
Pol gingen buiten gaan spelen. De twee jongens zagen Jean in zijn paardenkar kruipen. Het was 
aan het einde van de straat, maar ze wisten niet dat hij daar woont. Maar zijn huis was net zoals 
een kapot huis. Ze beseften dat ze arm waren. Zijn paardenkar was ook heel vies. Maar Pol vroeg 
zich af hoe ze de wonde hebben kunnen genezen van Jean. Misschien hadden ze nog geld genoeg? 
In de middag gingen ze op verkenning rond het huis. Want ze moesten toch niet naar school. Ze 
vonden niks. In de avond zag Pol hoe de paardenkar van Jean terug op de oprit kwam staan. De 
volgende morgen had pol zakgeld mee. Die avond stopte Pol thuis zijn zakgeld in zijn spaarpot. 
Maar zijn zakgeld zat er niet meer in. Pol vond het raar. Alsof hij het gevoel had dat er iemand het 
gestolen heeft. De volgende dag liep Pol naar Jean. Hij had het gevoel dat Jean het had gestolen. 
Pol zei tegen Jean heb je mijn zakgeld gezien. Jean zei niets. Jean negeerde Pol. Alsof er niemand 
stond. In de klas keek Pol de hele tijd naar Jean. Tijdens de speeltijd keek Pol met zijn vriend in 
Jean zijn boekentas. Ze zagen het geld van Pol zitten in zijn boekentas. Maar Pol was niet boos hij 
had het geld nodig. Dus hij ging naar Jean toe en zei: “Je mag het houden je hebt het nodig.” Er 
verscheen een lach op Jean zijn gezicht. Maar één ding de andere keer moet je het gewoon 
vragen. Jean wist niet hoe hij ze moest bedanken. Ze haalden samen grapjes uit. Zoals gewoonlijk 
staken ze de schuld op iemand anders. Nu liepen ze met zijn drieën weg van de leerling.  
 
 



 

Lotte Cools 
 
 
 
 
 

 

Een nieuw leven 
 

Daar staat de grote verhuiswagen al. Het is nog maar 10 uur ‘s ochtends en ik sta hier te 

helpen met mijn vader om mijn bed in te laden. Ik heb heel de nacht geen oog dicht gedaan, 

ik kon maar niet stoppen met denken hoe het is om al mijn beste vrienden achter te laten. 

Mijn zus Monique zal haar school missen vertelde ze me vannacht. Ik moet mijn 

kamer nog opkuisen. Monique is al klaar, zij neemt bijna alles mee. Ik kan dat niet 

want ik heb veel te veel spulletjes. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Daar hangt 

mijn mooie  kalender die ik van mijn vader gekregen heb. Op het einde van deze 

maand staat er is grote letters VERHUIZEN. Het is nog maar een week. Ik heb de hele 

dag geholpen met inladen. Morgen start mijn laatste week. Spannend! 

 

We zijn ondertussen vrijdag. Dit is mijn laatste dag in deze drukke stad. Deze week 

vloog echt voorbij. Op het einde van deze dag moesten ik en Monique huilen. Nu 

denk je misschien hoe weet jij dat. Wel, voor 1 keer hebben de directeur en de 

directrice van de meisjesschool en de jongensschool beslist dat we het laatste uurtje 

samen mochten. Voor ons afscheid. We hebben gefeest en er is veel gehuild 

geweest. Vooral door onze vrienden en vriendinnen. Op het einde van de dag kregen 

we een prachtig kunstwerk. Alle namen van de kinderen van de hele school stonden 

erop, zelf die van de juffen en meesters. In het weekend hebben we het huis 

gepoetst en de nieuwe eigenaars kwamen. We gaven de sleutels en vertrokken naar 

het nieuwe huis.  

 

Na 2 uur rijden zie ik eindelijk een bordje waarop stond 

PASSENDALE. “Kijk, kijk!”,riep ik zo luid ik kon. “Stiller jij! Ik 

probeer mij te concentreren”zei vader boos. “Zoeken jullie mee 

naar huis nummer 3 in de Grenadiersstraat?”,vraagt moeder 

lief. We reden via de Sint-Audomaruskerk in de 4de Regiment 

karabiniersstraat.  

 

 



 

 

Er is veel volk op straat. Daar is de jongensschool hij is super mooi en daar is die van 

Monique. Ik verlang al naar maandag, mijn eerste schooldag in mijn nieuwe school. 

Maar ik ben een beetje bang dat ik geen vrienden zal hebben. We rijden in de 

Grenadiersstraat. “Daar is de Dorpshoeve.”,zegt Monique terwijl ze ernaar wijst. We 

rijden heel traag. Daar is ons nieuwe huis. Het is prachtig! “Wat een gemak, zo dicht 

bij jullie scholen.” ,zegt moeder. De verhuiswagen staat er al. 

 

“Maak jullie klaar om naar school te gaan!”,hoor ik moeder roepen vanop de gang. 

Na een half uurtje stond ik voor de schoolpoort te springen van ongeduld. 

“Goedemorgen.”,zei de directeur vriendelijk. Ik kreeg een rondleiding door de hele 

school. Hij is veel groter en mooier dan mijn vorige school. Om 4 uur moest ik naar 

huis. Ik was bijna niet weg te halen van mijn nieuwe vrienden. Wanneer ik thuis 

kwam vertelde ik over mijn eerste dag. ik begon mijn verhaal met:”Het is hier 

GEWELDIG!!!” 
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Lennert Dequeker 
 
 
 
 
 

 

De verhuizing 
 

Jean was net verhuisd.Hij zit nu ook in een nieuwe school.Hij mist vooral zijn vrienden.Hij 

moet elke dag naar school fietsen.Zijn eerste dag was al een ramp hij kwam aan op school 

en de bel ging al.Hij hing in zijn rij staan en de juf kwam. De juf noemt Kaat en ze zag er 

streng uit. Ik zat naast een jongen in de klas. opeens gooide iemand een papiertje tegen mij 

de juf zag dat en diegene die dat gooide moest in de hoek met de ezelsoren. Iedereen lachte 

hem uit toen ging de bel iedereen mocht naar buiten. jean zat helemaal alleen op de 

speelplaats tot er iemand op hem af kwam het was die die dat papiertje had gegooid hij 

kwam op hem af en sloeg op zijn gezicht hij had een heel blauw oog . Hij zij dat het zijn 

schuld was dat die de ezelsoren moest aandoen hij wou mij nog eens slaan maar gelukkig 

ging de bel net ik liep naar de rij maar hij volgde mij toen kwam de juf. Ik stond net nog niet 

in mijn rij. Juf zei dat ik in de speeltijd 30 keer op het bord ik zal het nooit meer doen 

schrijven.Ik zat nog geen 1 dag op school en ik had al straf gekregen. Dat gaan papa en 

mama niet leuk vinden. Ik was net klaar met schrijven en ik mocht naar huis. Toen ik thuis 

aankwam moest ik vertellen aan mama en papa dat ik straf heb gekregen . Hoe ik het ging 

vertellen wist ik nog niet . Ik wist dat ze zo ie zo boos gingen zijn. Toen heb ik het gewoon 

maar verteld . mijn vader was woedend en mijn moeder ook ik moest naar mijn kamer. Ik 

had niet eens iets fout gedaan het was toch niet mijn schuld dat ik niet in de rij stond.Ik had 

liever nog op mijn oude school gezeten. Daar werd ik nooit gestraft en toen was mijn juf 

veel minder streng . Ik wil terug naar mijn andere school. maar dat is veel te ver dus dat gaat 

waarschijnlijk nooit gebeuren.  Toen 

moest ik gaan slapen. daar had ik nog 

geen zin in dus ik las nog wat in mijn 

boek.Toen werd ik moe en ging ik gaan 

slapen.De volgend ochtend moest ik weer 

naar school vlug een boterham met 

choco eten dikke  jas aan boekentas mee 

en met de fiets naar school. Toen ik 

onderweg was naar school begon het 

opeens te regenen. het is weer niet raar 

dat het mij moet overkomen.  

 



 

 

Toen ik aankwam op school had ik opeens door dat ik mijn boekentas vergeten had. Ik had 

nog 5 minuten de tijd tegen dat de bel ging gaan ik reed super hard terug naar huis met mijn 

fiets . Ik had nog 3 minuten om op tijd te zijn. Ik kwam  thuis aan. Pakte mijn boekentas en 

vlug terug naar school ik kwam net nog op tijd. Wat een geluk dat ik er nog geraakt ben. 

Tring tring tring de bel ging ik ging vlug in mijn rij staan we moesten in de klas gaan. En de 

juf schreef een paar raadsels op het bord dat wij moesten oplossen. ik ben de beste in 

rekenen van de klas de ik wist natuurlijk al alle antwoorden. Dat maakt het nu zo saai die 

rekenles het is veel te  makkelijk. eindelijk ging de bel . Toen mocht ik weer naar huis 

eigenlijk ging het vandaag nog zo slecht nog niet ik had geen straf gekregen en ik ben niet 

alweer in elkaar geslagen en het beste van al we aten mijn lievelings eten worst met puree 

en appelmoes.  
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Leon Declercq 

 

                                                     De vreemde lat 
 
Op een kille dag in het jaar 1972 in Zonnebeke ik, een jongen genaamd Leon Declercq, te bibberen 
op mijn bed. Ik ben triest omdat de kerstvakantie gedaan is. Ik moet terug naar school. De meester 
was overleden net voor de kerstvakantie. Dus komt er vandaag een nieuwe meester of een non. 
‘Ik vraag me af hoe die er zal uitzien?’, vraag ik luidop aan mezelf in de koude kamer.  

 
Tijd om op te staan en me klaar te maken. Na het ontbijt 
vertrek ik. Ik zie iemand nieuw die langs de hoge tralies 
van de poort aan het wandelen is. Het is al een oudere 
man en in zijn handen heeft hij een liniaal. Ik besluit naar 
binnen te gaan. Mijn vrienden zijn er al. Ze zeggen me 
dat het een nieuwe meester zal zijn. Ze hebben hem 
gezien aan de schoolpoort. Hij liep met een liniaal in zijn 
handen. ‘Maar dat is die oude rare man die ik ook zag?’, 
denk ik bij mezelf.  Een tijdje later komt de directeur op 
de speelplaats met de bel in zijn handen. Hij belt ermee.  
We gaan samen naar de klas. De klas is helemaal veranderd, echt alles was veranderd. De klas is 
veel donkerder geworden, het lijkt wel een slagerij. Er hangen allemaal posters aan de muur van 
de ingewanden van beesten. Ook zie ik posters van hoe dieren leven. En er is nog veel meer te 
zien. De meester zegt: ‘Allemaal zitten of anders krijg je een tik van mijn liniaal op je vingers!’ Snel 
ga ik zitten op mijn piepende, krakende bank. Naast mij gaat Jeroom zitten. We zijn niet echt 
vrienden, ik vind hem wat raar en vervelend. De meester roept streng: ‘STILTE!’ Iedereen is 
onmiddellijk stil. De meester stelt zich voor: ‘Hallo kinderen, ik ben meneer Oscar. Ik leg jullie even 
mijn afspraken uit: niet roepen, iedereen stil tenzij je iets gevraagd wordt, niet in je neus 
peuteren, iedere dag je uniform aandoen en op tijd op school zijn. Duidelijk? En neem nu jullie lei!’ 
Het werd een lange schooldag. Toen het eindelijk 16 uur was, ging ik terug naar huis. 
Ik kwam thuis en zei tegen zijn mama: ‘ Hallo mama! Het was een vreselijke dag. De meester was 
echt super streng. Er zijn veel kinderen gestraft gewoon omdat ze iemand probeerden te helpen of 
omdat ze moesten lachen. Ook hebben we echt veel huiswerk gekregen; 3 pagina’s per dag.  En ik 
vind dat er echt iets vreemds is met de meester. hij doet niets anders dan naar zijn lat kijken. Hij 
neemt hem ook altijd en overal mee. Pfff… Ik ga nu wel vlug naar mijn kamer om er mijn kilo 
huiswerk te gaan maken.’ Toen ik eindelijk klaar was, ging ik terug naar beneden. Toen ik de klok 
zag, schrok ik echt. ‘Wat? Is het al 19.30 uur? Ik moet over een uurtje alweer naar bed!’  
 
De volgende dag stond ik op. Ik moest weer naar school. Wanneer ik op school aankwam, werd er 
al gebeld. We gingen naar boven en daar stond de meester weer. ‘ Hallo allemaal. Haal jullie 
rekenboek uit op pagina 12.’ 
Ik heb die nacht slecht geslapen en voel dat ik het moeilijk krijg om wakker te blijven. Opeens 
roept de meester: ‘Wakker worden!!!’ Ik schrik wakker. De meester kan er natuurlijk niet om 
lachen en hij slaat drie keer met de regel op mijn knokkels. Ook moet ik nog eens de 
ezelsoren opzetten. ‘Hahahahahaha’, lachen mijn klasgenoten. 
Zo gingen de schooldagen verder met meester Oscar. Maar op een dag kom ik als eerste de klas 
binnen en zie ik meester huilen. ‘Wat is er aan de hand?, vraag ik. HIj trekt zijn schouders op en 



 

zucht. ‘Mijn lat is gekraakt. Het is een erfstuk van mijn moeder.’ Nu snap ik waarom hij zo gehecht 
is aan dat ding. ‘Ik heb een voorstel, meester’, zeg ik. ‘Mijn vader restaureert oude dingen. 
Misschien kan hij jou helpen?’, stel ik voor. Die avond komt meester mee met mij naar huis. papa 
kan hem helpen. Na die avond wordt het alleen maar leuker op school. 
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Lomme Ghesquiere 

 

 

De ezeloren 
 

Ik was lekker aan het dromen in bed. Mijn vader kwam me wakker maken voor school. Ik 
ging niet zo graag naar school. Achter een heerlijk ontbijt vertrok ik. Ik ging eerst nog eens 
gaan kijken naar de dieren op ons boerderij. Mijn vrienden en ik waren aangekomen met 
onze fiets. Alle jongens hadden dezelfde tenue aan. Er waren alleen jongens op de school. 
De school begon. Achter een uur of 2 was het speeltijd. In onze klas zat een super 
ambetante jongen. En inderdaad deed hij weer ambetant en pestte hij mij. Na 5 minuten 
werd ik woedend en gaf hem een vuist tegen ze gezicht. De bel ging en iemand had het 
gezegd tegen de meester. De meester trok aan mijn oren en ik vloog maar letterlijk vloog 
de klas uit. Ik moest op de speelplaats op mijn knieën gaan zitten en mijn handen op mijn 
hoofd. Voor mij was er een grote vogelkooi met kanaries. Voor mij was dat de beste tijd 
van de dag het was prachtig. Ik was zo afgeleid dat de meester mij naar binnen riep maar ik 
had het nooit gehoord. Die kanaries waren gewoonweg veel beter. Achter twee uurtjes 
buiten deden mijn knieën veel te veel pijn. Dus ik ging naar binnen. Toen ik binnenkwam 
was de meester nog kwaad. Als cadeau kreeg ik ezeloren. Maar eerlijk gezegd was ik wel 
blij met twee uurtjes buiten zijn en te mogen kijken naar de vogeltjes. Achter school moest 
ik met de fiets naar huis. Ik wist dat mijn vader niet blij zou zijn dat ik ezeloren heb. Toen 
mijn vrienden allemaal wegwaren was ik aan het kijken voor een verstopplaatsje. Niet voor 
mij maar voor mijn ezeloren. Ik vond een plaatsje in de weide bij de koeien. Ik had hem 
verstopt en ik vertrok naar huis. Die nacht had ik gedroomd dat hij weg was. Toen ik meer 
informatie ging krijgen over mijn droom. Kwam men moeder mij wakker maken. Vader was 
al bezig op het land met de koeien. Achter een ontbijt vertrok ik met mijn fiets naar school. 
Ik ging naar de verstopplaats. Tot verbazends toe was hij weg! Dat kan toch niet! In de 
verte hoorde ik mijn vader roepen. Het klonk niet goed. Ik ging bang terug naar huis. Toen 
ik bij mijn vader aankwam leek hij niet zo blij. Hij vroeg wat heeft dit te betekenen. Is dit 
van jou? Hij wees naar de grond. Je wilt niet weten wat er is gebeurd. Maar je zult het toch 
weten. Een koe had MIJN ezeloren opgegeten en terug uitgekakt. Dit heb ik nog nooit 
meegemaakt in heeeeeel mijn leven! Met een bang hartje zei ik: ‘Ja die ezeloren.... zijn van 
mij. Waarom heb je dat niet vertelt aan mij Pierre. Ik dacht dat je boos zou zijn. Nu ben ik 
veel bozer omdat je het niet hebt verteld. Doe die ezeloren aan en vertrek naar school. 
Onderweg naar school kwam ik mijn vrienden tegen. Ze vroegen of me vader boos was. Ja 
was mijn antwoord. Mijn vrienden en ik waren aangekomen op school. Iemand zei dat het 
hier stonk. Natuurlijk moest ik me inhouden van het lachen. Ik wou nog wraak nemen op 
mijn meester. Na het eerste uurtje was er speeltijd. Ik had een banaan mee. Je weet vast 
wel wat ik van plan ben. Na de speeltijd ging ik als laatst binnen. Liet ik nu toch per ongeluk 
mijn banaan vallen. Ik ging lief op mijn stoel zitten. De meester kwam binnen en valt over 
mijn bananenschil. Ik ging direct de meester gaan helpen. En ik zou tegen de meester dat 
het de pestkop Maxime was en dat het een plannetje was voor mij te kunnen straffen. De 
meester geloofde het. Meester vloog uit op Maxime. Hij moest nu mijn stinkende kaka -
ezeloren aan doen. Onderweg naar huis kwam ik Maxime tegen. We hebben hem eens 
goed uitgelachen. Zo dit was het spannendste van heel de week. Heb ik iets verkeerds 
gedaan nee toch hij moest niet zo ambetant geweest zijn had hij dat niet meegemaakt. Nu 
moet ik wel gaan slapen. Het zal voor volgende week zijn dan zal waarschijnlijks nog iets 
spannends gebeuren. Slaapwel mijn liefste dagboekje.  
  



 

Luiz Maerten 

 

Irritante juf met mandarijn 
 
 
Het was 1996. Het was een heel normale schooldag in Zonnebeke. 
Charlotte zat rustig in de les. Zoals gewoonlijk zei de juf: ‘Geen eten of drinken in de les!’. 
Even later haalde de juf haar sappige mandarijn boven. Ze begon er van te eten. De leerlingen 
vonden dit natuurlijk niet kunnen. Maar niemand durfde er iets van te zeggen want anders kregen 
ze straf. De les ging ondertussen gewoon rustig door.  
 
Tijdens de speeltijd kwamen alle leerlingen samen. 
Iemand zei: ‘We moeten een plan verzinnen.’ 
‘Dan krijgen we toch straf?’, reageerde een ander. 
‘Ja maar dat maakt toch niet uit!’, riep nog een ander. ‘Dat is toch niet eerlijk!’ 
 
Dan ging de bel. De 
leerlingen gingen naar 
binnen en Charlotte ging 
zitten. De les begon weer, 
niemand zei veel en 
enkele uurtjes later 
gingen de kinderen terug 
naar huis. Aan de poort 
zag je de leerlingen 
stiekem giechelen en hun 
duimen opsteken naar 
elkaar. Ze hadden 
besproken dat ze de 
volgende dag allemaal 
een mandarijn zouden 
meebrengen. 
 
De volgende dag kwam iedereen op school aan en iedereen had zijn mandarijn mee. 
Toen ging de bel en iedereen ging naar binnen. Iedereen ging zitten en de les begon. Even later 
haalde de juf haar mandarijn boven. Toen knikten de leerlingen naar elkaar en toen haalden zij 
ook hun mandarijn boven en ze begonnen er van te eten. De juf was woedend. Iedereen kreeg 
straf want dit kon de juf niet pikken. Ze moesten met hun knieën op een trapje zitten en ze 
moesten extra huiswerk maken. 
 
De volgende dag haalde de juf haar mandarijn weer boven. De leerlingen keken haar kwaad aan. 
Charlotte stond recht en zei: ‘Ik vind dit niet kunnen dat jij wel in de klas mag eten en wij niet!’ 
De hele klas stond recht en ging mee naar de directeur. De directeur steunde hen en de juf werd 
terecht gewezen door de directeur. Vanaf die dag at de juf niet meer in de klas en wanneer 
iemand een mandarijn mee had, begon iedereen te lachen.Alles kwam goed en ze kregen allemaal 
een mandarijn. 
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Intradev Software zet haar schouders onder schrijfwedstrijd voor 
lagere scholen 
Met veel enthousiasme hebben we ook dit jaar weer de schrijfwedstrijd die georganiseerd werd door 
Heemkring Zonnebeke ondersteund.  

Wij zijn als bedrijf actief in de IT wereld. Daar staat het jeugdig enthousiasme centraal. Het is voor 
ons dan ook belangrijk om jonge mensen te blijven motiveren en zich te ontplooien ook in deze 
bewogen tijden. 

Wij willen onze waarden niet enkel intern laten gelden, maar willen dit ook buiten ons bedrijf 
nastreven. Daarom vinden wij het belangrijk om initiatieven zoals deze schrijfwedstrijd te 
ondersteunen.  

Door hier onze schouders onder te zetten dragen wij als firma ons steentje bij tot de verdere groei en 
ontwikkeling van onze jongeren. Of zij zich nu ontplooien tot schrijver, dichter, 
softwareontwikkelaar, tandarts, opvoeder of architect.  

Iedere jongere verdient de mogelijkheid om hun dromen na te jagen en hun talenten verder te 
ontplooien. Zij zijn uiteindelijk onze toekomst en dat is wat telt.  

Intradev Software is een bedrijf gespecialiseerd in softwareontwikkeling (Facturatie, boekhouding, 
stockbeheer …). Verder kunnen klanten ook bij ons terecht voor hardware (PC’s, servers) of 
webdesign/webshops.   

  
Serge Lepouttre 

 

  

 
 

 
 

 

 

  
  

tel:051771023
http://www.intradev.be/
http://www.facebook.com/intradevsoftware

