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Januari – februari : Poëzie

2017-2018

kleuter- en lagere school

Inleiding
Tijdens het schooljaar 2017-2018 werken we op school rond de prioriteit taal.
Dit willen we ook voelbaar maken in ons jaarthema: ‘ ieder zijn verhaal … ‘
Elke twee maanden werken rond een bepaald thema:
september – oktober:
november – december:
januari – februari:
maart – april:
mei – juni:

STRIPVERHALEN
DE BIBLIOTHEEK, EEN SCHATKAMER VOL BOEKEN
POEZIE
WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT
LETTERFEEST

De voorbije maanden hebben alle klassen van de lagere school kennisgemaakt met poëzie.
Letterheld, onze centrale jaarthemafiguur post wekelijks een gedicht met een opdracht op zijn
facebookpagina.
De leerkrachten delen het filmpje op hun klaswebsite. In sommige klassen wordt het filmpje in de
klas getoond zodat zeker alle leerlingen het gezien hebben en kunnen meedoen.
Zo kunnen alle kinderen de filmpjes bekijken en de opdracht uitvoeren.
In deze bundel vinden jullie een aantal gedichten of verwerkingen van gedichten door de leerlingen
van onze school.
We wensen jullie veel lees- en kijkplezier.

De leerlingen,
De leerkrachten,
De directie,

Jongste kleuters
Rode klas

Het leven zoals het is- de kleuterklas!
De koe doet “boeh”.
Een hondje met een touw.
Knuffels zitten verstopt.
Mama ziet de koe.
De koe eet chips 😊.
Ik lig verkeerd in mijn bed.
Ik heb een nieuwe muts.
De koe eet een komkommer 😊.
De koe heeft een tuutje 😊.
Mijn paardje eet “ik weet da nie”.
Juf Els is Letterheld.
Paardje doet “ieeaah”.
De koe is in de stal.
De koe geeft melk.
Ja!

Het

Carnaval!

Ik hou van…

In de stoet lopen
een mevrouw,
een papa,
een clown,
een prinses,
een stoel,
een ballerina,
een piraat,
een krokodil,
een jas,
een draak,
een politieman,
een brandweerman,
vuurwerk
én… héél véél kindjes!

Ik hou van…
konijntjes
mijn oorbel
een banaan
een kast
een hondje
Letterheld
vallen
kleuren
mijn mama
een appelsien
een kiwi
een grijze broek
een hartje
een appel
mooi
chips
druifjes
O, wat maakt het ons blij!

Blauwe klas

Lichtmis
Er is geen vrouwke zo arm
of ze maakt haar
....tekening..... warm
....tekening/pannenkoek... warm
....tekening/pannenkoek/stiften... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje/bolletjes... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje/bolletjes/sjaal... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje/bolletjes/sjaal/muts... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje/bolletjes/sjaal/muts/boek... warm
....tekening/pannenkoek/stiften/jasje/bolletjes/sjaal/muts/boek/licht... warm

Doos, dozer, gedoosd!
Doos in doos!
Doos in doos in doos!
Doos in doos in doos in doos...
Doos op doos!
Doos op doos op doos!
Doos op doos op doos op doos!
De laatste doos op de dozen..... boem patat......
De dozen zijn boos

Doos
Doos in doos,
arm in doos,
doos in doos,
hoofd in doos.
Oei de doos kijkt boos!
Doos in doos,
doos gaat niet in doos,
doos wordt boos,
doos wordt boos en is roos.
Foei boze, roze doos.
Doos in doos,
arm in doos,
doos is boos,
hoofd in doos,
doos is roos.
DOOS is DOOS

Oudste kleuters
Gele klas

De kleuters van de gele klas
leren over Indianen over de grote plas.
Tijdens de nacht bij volle maan
veranderen we in een Indiaan.
Met een kano op het water
dromen we over later…
We vangen vissen in het meer
en maken kledij van leer.
Bij het grote kampvuur
is er een grote rookmuur.
We hebben ook een totempaal
maar die is helemaal kaal.
Op onze hoed een grote pluim
want we kregen een dikke duim!

Groene klas

Een konijn gaat in de trein
want hij is klein.
Het ei gaat mee
naar zee.
Het ei breekt uit,
er komt een kuiken uit.
Nu is hij niet meer alleen !

Oranje klas

Dino, dino, dinorex
Arlo botste op een tyrorex !
Dino, dino, pas maar op
Anders eet Arlo je kop !
Dino, dino, dinorex
Pas op voor de tyrorex !

Eerste leerjaar
Klas juf Pascale

ALFABET-poëzie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

an sluipt de kamer uit
de beer heeft een lange snuit
het circus is een grote tent
de directeur is een dikke vent
de egel is in het bos
de fluit speelt erop los
kwaak zegt de gans
het hobbelpaard doet een dans
ik doe iets leuk
en jij krijgt jeuk

Muisje
Toen er een paard over het grasveld liep
Hoorde hij opeens een luide piep
Er zat daar een muisje
Met kaas in zijn knuisje
Die gewoon even zijn vriendjes riep

Klas juf Maja

A van aap , die eet een banaan.
B van beer, met een gekke T-shirt aan
C van circus, waar je een grappige clown ziet
D van deur, maar open gaat zij niet.
E van ezel , waar je op rijdt.
F van fee , die in een appel bijt.

Het muisje
Toen er een paard over een grasveld liep,
Hoorde hij opeens een luide piep.
Er zat daar een muisje,
Met kaas in zijn knuisje,
Die gewoon even zijn vriendjes riep .

Tweede leerjaar
In het tweede leerjaar werkten we deze maand rond het thema beroepen. We leerden oude en
nieuwe beroepen kennen. We zongen over echte en verzonnen beroepen en mochten een gedicht
en kunstwerk maken over ons droomberoep.

Derde leerjaar

Opdracht:
Schrijf een gedicht over het thema ‘Theater’. Laat je daarbij inspireren door de tekeningen.

Er was eens een ballerina
en haar naam was Tina.
Ze zweefde in de lucht
en viel neer met een zucht.
Ze danste op muziek.
Is dat niet klassiek?
Dat was het voor deze avond.
Tina, blijf steeds lenig en gezond.

(Zico, Sadie, Oumnia en Sanâ)
Kijk niet zo bang
het komt in orde, man.
Je hebt veel podiumangst
ook al acteer jij het langst
Maar wat een stomme melodie
je zingt de hele tijd: mie,mie.
De mensen schrikken ervan
en dit duurt veel te lang
Ga nu maar naar huis
want deze avond was niet pluis.

(Lisse, Nelly, Diewke en Helena)

Opdracht:
Voeg in het midden van het gedicht twee zinnen toe.
De zinnen moeten gaan over een plek waar je je onzichtbaar kan maken.
Zorg dat de tweede zin op de eerste rijm rijmt.
Ik wou dat ik een slak was
dan kroop ik in mijn huisje weg
een wandelende tak was
onzichtbaar in een kale heg
Ik wou dat ik een spin was
dan kroop ik achter een gordijn.
of dat ik steenkool was
dan lag ik verstopt in de mijn.

Ik wou dat ik een schildpad was
van hier heel ver vandaan
of dat ik ziek was
en niet naar school moest gaan

(Zico, Kyan en Chloë)

(Nour, Helena en Medisa)

Ik wou dat ik een letter was
dan zat ik verstopt in een krant
of Bas de hond was
Die lag te slapen in een mand

Ik wou dat ik een mol was
dan kroop ik onder de grond
of een egel was
dan maakte ik me helemaal rond

(Sadie, Maxim en Adam)

(Lisse, Sanâ en Nelly)

Ik wou dat ik in het toilet was
dan kon ik me verstoppen achter een deur
of dat ik een kameleon was
dan kon ik veranderen van kleur

Ik wou dat ik een spin was
dan verstopte ik me in mijn web
een mier was nog beter
dan kon ik heel snel weg

(Roumaissa, Diewke en Emmanuel)

(Xena, Andra en Eymen)

Ik wou dat ik een mug was
dan vloog ik elke dag weg
of onderweg naar school was
maar ik kreeg toevallig autopech

Ik wou dat ik een bank was
waaronder ik me kon verstoppen
of een papieren zakdoek was
dan zat ik verstopt in een doos.

(Oumnia, Lars en Anisa)

(Ella, Nasir en Anwar)

Ik wou dat ik behang was
bij het plafond daar bovenaan
Maar liever nog niet bang was
om dadelijk voor de klas te staan

Opdracht:
Leerlingen lezen het gedicht ‘Lijmen’ van Joke Van Leeuwen. Nadien bedenken ze zelf
nieuwe dierennamen zoals ze voorkomen in het gedicht. Nadat ze de dieren bedacht
hebben gaan ze de dieren tekenen.

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen,
een eekhoorntje
een wasbeertje
een krokodilletje
Ze zijn gevallen,
ze braken stuk
Ik heb ze gelijmd,
’t is bijna gelukt.
Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen,
een washoorntje
een krokobeertje
een eekdilletje
(Lars en Nour)

Vierde leerjaar A koninklijke rijmpjes
Om de informatie van ons koningshuis wat te kunnen onthouden leerden we het volgende gedicht.
Leopold en Boudewijn
Filip is pas gekomen
Alle vorsten op een rij
en ja, zij doen ons al eens dromen
De eerste vader van ons land
Kwam uit het Oosten aanbeland
Zijn Duitse naam rijmt op kobold
de grote koning Leopold
De tweede Leo op een rij
Zei: ‘Congo dat is nu van mij’
Hij krabde nog eens in zijn baard
en zette België op de kaart
De derde heerser van het rijk
Zag vier jaar enkel Vlaamse slijk
Geen kogel kreeg die Albert klein
Maar in een rots zat meer venijn
De vierde koning die had pech
want België lag op Hitlers weg
maar Leo liet de Führer doen
en mocht voortijdig met pensioen
Geen oorlog voor de vijfde vorst
En klopte dankbaar op zijn borst
Maar kindjes? Neen, die kreeg hij niet
Toen Boudewijn het leven liet
De zesde coburg in dit land
Dacht: ik blijf prins, niets aan de hand
Maar toen zijn broer het leven liet
Werd hij de koning in dit lied
De laatste in een lange rij
Is koning over jou en mij
Filip zwaait heftig met zijn hand
Voor vrijheid, vorst en vaderland

Met heel de klas hebben we een extra deel bedacht over onze toekomstige
koningin Elisabeth:
De oudste dochter van Filip
Ze is heel mooi en ook best hip
De toekomst komt er zeker snel
Want zestien jaren is ze wel

We hebben ook zelf gedichten geschreven met als thema de Belgische koningen:

onze koning is heel hip
en zijn naam is Filip
hij zit op de troon
en draagt een mooie kroon
een goed doel heeft hij gestart
we juichen heel hard
vijf jaren koning
en een luxe woning
leuk leven voor Filip
hij is een vip

(geschreven door Kerim en Elina en Quinten)

koning Filip zit op zijn troon
met in zijn hand een i-phone
hij zwaait van op zijn balkon
op zijn gezicht schijnt de zon
de mensen staan te juichen
ze zien koningin Mathilde en buigen
later wordt Elisabeth onze vorstin
geloof jij er in?

(geschreven door Faty, Amina, Rida en Rayana)

Vierde leerjaar B:

Koning
mooi paleis
de grote baas
draagt een gouden kroon
Filip
(Maysa Sami)

Koningin
blond haar
mooie roze wangen
draagt een gouden muiltje
Mathilde
(Meryem Cetin)

Koning
mooi gekleed
cool gouden paleis
gaat veel op reis
Filip
(Tahir Elazzouzi)

Royale elfjes

Vijfde leerjaar
Met onze klas hebben we een zestal gedichten gelezen en gespeeld.
Hieronder vind je de selectie van de gedichten die wij het leukste vonden.

Samen zingen
De vruchten, op de groenteman z’n kar
Die zongen in koor een liedje: het klonk bar!
Nee, zei de peer
Dat doen we niet meer.
Ja, zei de banaan
Ik vond er niets aan.
Och, klaagde de bes
’t is geen succes.
Oef, zuchtte de noot
Ik schaamde me dood.
O, o, riep de kers
Wat een afschuwelijke vers.
Joh! Schreeuwde de tomaat
We gingen uit de maat.
Poeh! Zie de appelsein met z’n eigenwijze snoet:
Het klonk heel goed!
Bep Hagen
Uit: Liedverhaaltjes, Wolters-Noordhoff, 1970

Even schuilen
Bijtje:
Mag ik even bij u schuilen,
Als’t niet lastig is voor u.
Want het regent pijpestelen
En ik heb geen paraplu.
Bloem:
Wip gerust maar bij mij binnen
‘k heb de tafel net gedekt.
Lust u ook een hapje honing?
Bloemenhoning, zelf geweckt!
Bijtje:
Mmm, wat smaakt die honing heerlijk!
Hartelijk bedankt, mevrouw.
Kijk, de zon is doorgebroken!
Kom, dan ga ik maar weer gauw.
Bloem:
Niets te danken. Wilt u even
Soms een boodschap doen voor mij?
Verderop wat stuifmeel brengen?
Want daar komt u tóch voorbij.

Jo Kalmijn-Spierenburg
Uit: Het liedje van verlangen, J.N. Voorhoeve, 1969

De drie vliegen
Er zaten eens drie vliegen
Om het hardst te liegen,
Buiten op een balkon,
Luierend in de zomerzon.
De eerste zei: ‘Met deze poot
Sloeg ik vijf olifanten dood.’
De tweede zei: ‘Ik vlieg zo vlug,
In ’n uurtje naar Afrika en terug.’
De derde zei: ‘Ik vlieg zo hoog,
Nog hoger dan de regenboog.’
Toen werd ’t kil en ’t waaide wat,
De vliegen riepen: ‘Voel je dat!’
En vlogen gauw het huis weer binnen
Om daar nog meer leugens te verzinnen.
Hans Andreus
Uit: Kinderversjes, Holland, 1975

Zesde leerjaar

Thema media.

Er was eens een meisje uit Thailand.
Ze typte steeds met haar rechterhand.
Ze zat te surfen.
Zag kleine smurfen.
Door de beestjes viel ze op haar tand!
Thara en Yasmin

Er was eens een meisje uit Temse.
Daar woonden miljoenen mensen.
Ze kreeg een pc.
Die viel in ’t wc.
Dat wil ik niemand toewensen!

Musa en Ranaa

Een prima voetballer uit Gent.
Die was aan zijn smartphone gewend.
Hij voetbalde goed.
Plots moest hij naar spoed.
Niemand meer die hem nu nog kent!
Ferre en Dasha

