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Een jaar,
Nee niet zomaar een jaar.

Een jaar om U tegen te zeggen.
Een jaar waar respect de bovenhand had.

Een jaar waar je als leerkracht helpt zoeken.
Niet alleen zoeken naar die verloren passer of pen.

Nee, het helpen zoeken naar soms wel eens verloren
moed.

Maar ook het helpen zoeken naar hun kracht en werklust.
En jawel.

Zij hebben dit gevonden.
Hun kracht, hun moed en vooral hun bovenste beste zijn.

Eén voor één prachtige groeiende jongeren
Proficiat, jullie waren ontzettend fijn!

 
Juf Debo, Juf Tine, Meester Cedric

alle juffen en meesters van Sint-Paulus
 

Ons jaarboek is dit jaar

doorspekt met de foto's

van de kinderen in hun

modeshowpak.

Topmodellen in de fleur

van het leven! 

Onze zesdeklassers verlaten onze school en slaan een nieuwe weg in. 
Sommigen onder hen kwamen bijna tien jaar geleden als kleine spruit

met een bang hartje voor het eerst naar de peuterklas. 
 

Heel veel jaren en ervaringen later nemen ze nu afscheid van 
Sint-Paulus met een tas vol mooie herinneringen. 

 
En er is veel om te herinneren. Denken we maar aan de tweedaagse
in het eerste leerjaar, de schoolreizen, de Lork in het 3de kleuter, het

voetbaltornooi, de sportklassen, de schoolfeesten, de Europese
uitstappen, de Lego League en natuurlijk ook … de bosklassen.

 
We wensen alle zesdeklassers een goede overstap naar het

secundair toe en hopelijk komen ze af en toe nog eens naar Sint-
Paulus. Maar dat doen ze zeker want … eens Paulusser, altijd

Paulusser. 
 

Samen met sommige zesdeklassers nemen ook heel wat ouders na
vele jaren afscheid van onze school. Hartelijk bedankt voor het grote

vertrouwen dat jullie in ons team stelden. 
 

Het ga jullie goed.
 

Directeur Pascal
 

VAARWEL LIEVE VRIENDEN

EEN WOORDJE VAN DE DIRECTEUR







Camille en ik kennen elkaar van in het zesde leerjaar. Ze is een heel lief
meisje. Ze is supercreatief. Bij een knutselles helpt ze iedereen. Haar
hobbies zijn: knutselen, sieraden maken, dansen, .... Jammer genoeg gaat
ze naar een andere school. Ze is echt een heel goede vriendin. Weet je
nog toen we met ons zessen een kamp hadden gemaakt op bosklas en
dat we sieraden aan het maken waren tijdens de siësta? Je bent de beste
vriendin ooit. Ik hoop dat we vriendinnen kunnen blijven voor altijd! 

CAMILLE
NIEUWE SCHOOL: RHIZO / SOCIALE VORMING
DROOMBEROEP: DIERENVERZORGER

DIT SCHRIJFT ESHAL OVER CAMILLE

Ik ga het over mijn beste vriendin Eshal hebben. We zijn nog niet zo lang
bevriend maar we hebben een hechte band! We lachen altijd met elkaar
en plagen elkaar vaak. Het is jammer dat we elkaar volgend schooljaar
niet meer zullen zien maar we blijven contact houden. Ik verlang er wel
naar om samen af te spreken na school. Tuurlijk gaan we wel naar de
middelbare school, daar verlang ik minder naar want dan zie ik Eshal
minder. Maar goed, ik hoop dat we een hechte band blijven houden! 

ESHAL
NIEUWE SCHOOL: RHIZO VLAANDEREN : MODERNE
DROOMBEROEP: HUISARTS

DIT SCHRIJFT CAMILLE OVER ESHAL

Ik zal Gaston herinneren als een grappige, slimme, grote en toffe kerel
die bijna alles interessant vindt. Hij is een goede voetballer. Gaston is zo
groot dat hij niet hoeft te springen als de bal in de lucht vliegt. Je kan
altijd lachen met Gaston. 
Hij is een goede vriend! 

GASTON
NIEUWE SCHOOL: DON BOSCO / LATIJN/WISKUNDE
DROOMBEROEP: ARCHITECT/INGENIEUR

DIT SCHRIJFT ANIS OVER GASTON









Eerst kende ik je nog niet zo goed, maar als snel werden we vrienden!
Vanaf het eerste moment wist ik dat ik je kon vertrouwen. We hebben
samen veel beleefd op bosklas. Je bent ook zeer behulpzaam. Dat siert
jou echt! Net zoals iedereen herken ik jou aan je fantastische haar. Je
zegt altijd mijn bijnaam verkeerd maar dat vind ik zo grappig. 
Je komt  voor iemand anders op en dat is wat vriendschap echt is! Je
bent een echte strijder en probeert alles te overwinnen. Zelfs soms na
een tegenslag raak je er! 

SIEBE
NIEUWE SCHOOL: RHIZO VLAANDEREN / LATIJN
DROOMBEROEP: INGENIEUR

DIT SCHRIJFT LILI OVER SIEBE

Lili en ik zijn goede vrienden. Je kan haar vertrouwen. Ze doet dingen
met respect. We hadden een fantastische tijd op bosklas en op de
kermis. Lili is een vriendin waar je altijd kan op rekenen. Zoals het hoort
dus! Ik hoop dat ze veel plezier heeft in de Pleinschool. Jammer genoeg
ga ik niet naar de school waar zij heen gaat. Maar we houden sowieso
contact. En ik hoop dat we nog eens met de hele groep naar de kermis
kunnen gaan!

LILI
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
DROOMBEROEP: PSYCHOLOOG

DIT SCHRIJFT SIEBE OVER LILI

Ebise is een supertoffe meid! Met haar heb je altijd lol. Ze kan ook heel
goed dansen, daar ben ik een beetje jaloers op. Ze heeft ook een
stralende glimlach waar iedereen onmiddellijk vrolijk van wordt. Het is
dat we volgend jaar naar een andere school gaan. Daardoor zullen we
elkaar minder zien. Gelukkig zitten we samen in de scouts, dus zien we
elkaar toch nog 1 keer per week. En we blijven wel afspreken en
berichten sturen met onze gsm! 

EBISE
NIEUWE SCHOOL: RHIZO VLAANDEREN / LATIJN
DROOMBEROEP: DANSERES

DIT SCHRIJFT FINNE OVER EBISE









Marie is een supertoffe vriendin.
je bent lief, sportief en vooral creatief.
We hebben al veel superleuke momenten samen meegemaakt maar één
van de leukste momenten is in het 5de het Frans toneeltje. We hebben
heel veel gelachen. En we hebben nog zoveel toffe momenten gehad met
Luna er ook bij. Ik hoop dat we nog lang vriendinnen kunnen blijven.
Volgend jaar gaan we elk naar een andere school, dus ik hoop dat we
nog veel contact zullen hebben.  

MARIE
NIEUWE SCHOOL: SINT-JAN-BERCHMAMS-COLLEGE / LATIJN
DROOMBEROEP: HUISARTS

DIT SCHRIJFT LAURE OVER MARIE

Beste Luna, Je bent een superlief en vrolijk meisje en ik weet ook dat ik
jou kan vertrouwen. Je bent supergoed in sport en atletiek en zo en
vooral ook zeer lenig!
Ik vind dat je ook zeer mooi straalt, de drie beste woorden die bij jou
horen zijn lief, vrolijk en altijd blij en gelukkig. Wat ik één van de leukste
momenten vond was toen dat we tik tak boem speelden maar eigenlijk
ook een beetje valsspeelden.
Ik ben zeer blij dat ik dit over jou mocht schrijven en dat we nog veel
kunnen spelen samen!!❤ ❤ 

LUNA
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / STEM WETENSCHAPPEN
DROOMBEROEP: WETENSCHAPPER

DIT SCHRIJFT LÉONIE OVER LUNA

Laure, je bent een prachtige meid, zowel van binnen als van buiten.
Als hobby doe je volleybal en dat merk je, tijdens de sportles.
Op de speelplaats kom je met iedereen goed overeen, ook heb je twee
fantastische vriendinnen naast je die je in alles zouden steunen. Ook in
de klas kun je je mannetje staan. Je bent een enorme doorzetter en je
bent fantastisch gegroeid op vlak van omgaan met stress en Frans. We
hebben samen al heel wat avonturen beleefd. Zoals toen we op bosklas
in de beek zaten te ploeteren, en onze botten bijna onder liepen.
En onlangs op de speelplaats toen we "de vloer is lava" deden dat was
pas lachen. Ik denk dat je het later heel ver gaat schoppen en voor nu
wens ik jou het allerbeste.

LAURE
NIEUWE SCHOOL: SINT-PAULUSCOLLEGE WEVELGEM
DROOMBEROEP: KINDERJUF/KLEUTERJUF

DIT SCHRIJFT MARIE OVER LAURE









Je bent een superleuk meisje en als ik ergens mee zit sta jij altijd voor
me klaar. Ik ben blij dat je mijn vriendin bent ook al plaag ik je soms
blijven we toch bffs. 
Je weet al mijn geheimen en zwaktes en ik weet die van jou. 
Je bent superslim en laat me nooit in de steek.
Ook al ga je kilometers van me weg weet ik dat ik je nooit zal verliezen. 
Ik heb zoveel geluk om jou aan mijn zij te hebben.
Je weet altijd een manier om me te laten lachen.
En dat wil ik zeker nooit kwijt.

ELISA
NIEUWE SCHOOL: SINT-BAVO GENT/ LATIJN + CLIL
DROOMBEROEP: ARCHITECT/INGENIEUR

DIT SCHRIJFT AIKO OVER ELISA

Toen ik hier voor het eerste keer kwam 3 jaar geleden, was Renée een
van de mensen die mij hielp met de taal. Ik dacht dat ik geen vrienden
met haar kon worden maar na een niet zo lange tijd leerde ik dat ze een
echte goeie vriend is omdat ze er ALTIJD voor me was.
Ze heeft enkele talenten en ze is ongelofelijk grappig en kan me altijd
een beter gevoel geven! We hadden veel goede momenten samen.
Sommige goed, andere minder, maar ik waardeer die momenten enorm! 

RENÉE
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / STEM MODULE
DROOMBEROEP: ACTRICE/WETENSCHAPPER

DIT SCHRIJFT BIANCA OVER RENÉE

Yelena is een mooi en lief persoon.
Ze heeft veel talenten zoals dansen en lief zijn en nog veel meer.
We hebben ook veel leuke momenten meegemaakt zoals het
slaapfeestje en de sportdag in het vijfde.
En Yéléna is een van de beste vriendinnen die je kan hebben.
Dankjewel om zo een goede vriendin te zijn Yéléna!

YÉLÉNA
NIEUWE SCHOOL: MIDDENSCHOOL LICHTERVELDE/ STEM WETENSCHAPPEN
DROOMBEROEP: DANSERES/JUF

DIT SCHRIJFT SIEN OVER YÉLÉNA









Nolan is een goede vriend van mij.
Hij kan goed badminton en kan goed typen 
Toen Nolan bij mij mocht komen slapen moesten we  heel de tijd lachen
en dan kwam het water terug uit onze mond. Dat was grappig.

NOLAN
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / MODERNE STEM + CLIL
DROOMBEROEP: IETS MET COMPUTERS

DIT SCHRIJFT CESAR OVER NOLAN

Cesar is een leuke vriend van mij. Hij is zeer actief. 
Ik weet dat hij van tennis houdt. En hij kan ook heel goed typen. 
We gaan eventjes terug in de tijd. Toen ik bij hem mocht blijven 
slapen was dat enorm leuk want dat doe je niet elke dag.
Hij heeft ook een megagroot zwembad. Toen ik bij hem was gaan slapen
mocht ik ook in het zwembad spelen.
Hij blijft een goeie vriend van mij.

CESAR
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / ECONOMIE
DROOMBEROEP: VERKOPER IN EEN WINKEL

DIT SCHRIJFT NOLAN OVER CESAR

Emiel is een heel lieve en leuke jongen. Hij weet veel van programmeren.
Hij is goed in dingen programmeren en Lego bouwen.
Hij is ook goed in voetbal.

EMIEL
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / STEM WETENSCHAPPEN + CLIL
DROOMBEROEP: PROGRAMMEUR

DIT SCHRIJFT MAXIM OVER EMIEL









Sien is een hele lieve en stille meid.
Haar talent is dat ze behulpzaam is.
Haar goede vaardigheid is ook dat ze behulpzaam is.
Onze leukste momenten waren toen we vriendinnen werden in het 1ste
kleuter, op bosklas en mijn slaapfeestje.

SIEN
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / TAAL EN  CULTUUR
DROOMBEROEP: DANSERES

DIT SCHRIJFT YÉLÉNA OVER SIEN

Aiko is echt superleuk. Ze kan goed tekenen en nog veel meer.
Ik heb al zoveel leuke momenten beleefd met haar. Zoals die ene keer
dat ze bleef slapen op mijn verjaardag. Of naar stad gaan. En in tekenen
is ze ook een kei.
Wiskunde kan ze ook goed. Haar richting past echt ook bij haar.
Hopelijk gaat volgend jaar alles goed. En zo creatief dat ze is!
Ik zal haar volgend jaar echt missen.

AIKO
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / STEM WETENSCHAPPEN
DROOMBEROEP: ACTRICE

DIT SCHRIJFT ELISA OVER AIKO

Bianca was een beetje speciaal soms maar is toch echt wel de beste
vriendin die ik heb. Ze is heel leuk en grappig en is geweldig goed in
tekenen.  Tijdens de laatste 3 jaar is ze ook heel goed gevorderd in
Nederlands. Ik weet nog toen zij voor het eerst op school kwam. Ik vond
haar heel tof en dacht eerst dat we nooit vrienden gingen worden maar
hier zijn we! Heftige 3 jaar met haar hoor! 

BIANCA
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / MODERNE TAAL EN CULTUUR
DROOMBEROEP: KLEUTERJUF

DIT SCHRIJFT RENÉE OVER BIANCA









Cyriel is een heel slimme jongen, zijn wiskunde is ongelofelijk goed.
Hij is natuurlijk niet alleen slim maar ook grappig, behulpzaam en je kunt
hem altijd alles zeggen. Hij heeft mij gezegd dat hij Latijn ging doen en ik
twijfel er niet aan dat hij het goed zal kunnen. Ik zelf ga ook Latijn doen
en hoop dat ik bij hem in de klas zal zitten. Ik weet nog dat hij op bosklas
altijd naar onze kamer kwam omdat wij maar met 2 waren. We lachen
altijd en het is een heel gezellige en toffe jongen. Hij kan ook heel goed
voetballen. Als je het mij vraagt heeft hij dit jaar heel veel bereikt.

CYRIEL
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN + CLIL
DROOMBEROEP: VOETBALLER / INGENIEUR

DIT SCHRIJFT LOUIS OVER CYRIEL

Hij is een heel lieve jongen die jou altijd laat lachen en je altijd helpt als
er iets is. Hij kan heel goed basketten en is heel sportief. Als je hulp nodig
hebt gaat hij direct helpen en als je verdrietig bent laat hij je altijd weer
lachen. Ik weet nog op Bosklas toen Louis met een hamer van een soort
wol op Stephan zijn hoofd sloeg en hij dan achter ons aan rende.
Louis doet voor alles echt zijn best en is ook echt een goeie voetballer
geworden. Ik ben heel blij dat ik Louis ken.
Hopelijk zitten we volgend jaar in dezelfde klas!

LOUIS
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN + CLIL
DROOMBEROEP: NBA-SPELER OF INGENIEUR

DIT SCHRIJFT CYRIEL OVER LOUIS

César is superleuk, je kunt er megaveel mee lachen. Een supervriend!!!! 
Hij kan heel goed voetballen is supersnel en kan heel hoog en ver
springen. Een echte sporter. Hij vertelt altijd de grappigste moppen en is
heel slim. De leukste dingen die we samen hebben gedaan zijn:
voetballen, feestjes, op school tijdens de speeltijden, bosklas en nog veel
meer. Maar het leukste was toch zijn slaapfeestjes en afspreken. 
De beste vriend die je maar kunt wensen :)

CÉSAR
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN + CLIL
DROOMBEROEP: ONDERNEMER

DIT SCHRIJFT MANU OVER CÉSAR









Clément is een supergoede vriend want hij is echt grappig.
We hebben al veel leuks gedaan zoals gaan spelen samen en nog veel
meer.
Clément is een slimme jongen en sport ook graag. Hij houdt ook van
gamen.
Hij is nu nog een betere vriend geworden want we brengen samen veel
tijd door en hebben veel de slappe lach.

CLÉMENT
NIEUWE SCHOOL: SPES NOSTRA HEULE / LATIJN
DROOMBEROEP: LANDBOUWER

DIT SCHRIJFT CÉSAR OVER CLÉMENT

Je bent een goede vriend en helpt mij ook veel als er wat is en ik kan
veel met jou lachen.
Je kan heel goed voetballen en je bent goed in wiskunde.
Ik weet nog op bosklas da we een keer heel hard moesten lachen met
elkaar.
Onze vriendschap is ook heel veel verbeterd. Dank u dat we vrienden zijn.

MANU
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN + CLIL
DROOMBEROEP: VOETBALLER

DIT SCHRIJFT DANTE OVER MANU

Hij is superlief en heel behulpzaam.
Hij kan goed voetballen is echt een topjongen.
We hebben al veel leuke momenten samen beleefd naar de wembley en
gewoon lol maken.
Hij is al goed gevorderd hij staat sterk in zijn schoenen en is ook heel
slim en intelligent hij kan de hele wereld aan.
Ik ga hem missen nu dat we naar een andere school gaan maar het blijft
een vriend voor het leven.

DANTE
NIEUWE SCHOOL: SPES NOSTRA / STEM WETENSCHAPPEN + CLIL
DROOMBEROEP: GAMEDEVELOPER

DIT SCHRIJFT MANU OVER DANTE









Misschien weet je het niet maar je kunt eigenlijk wel nog goed voetballen.
Je hebt altijd wel eens een nieuwe grap en daar lachen we meestal wel
mee. Je maakt misschien af en toe weleens een Maximfoutje maar
uiteindelijk komt het wel goed.
Ik persoonlijk vind eerlijk gezegd dat je al gevorderd bent in Frans.
Ten slotte hoop ik dat je in het middelbaar je weg vindt en veel vrienden
maakt.

Veel succes!!!

MAXIM
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / MODERNE TALEN
DROOMBEROEP: EIGEN BEDRIJF RUNNEN

DIT SCHRIJFT EMIEL OVER MAXIM

Leonie is een vrolijke meid in onze klas die vaak lacht en plezier maakt. 
Ze kan goed knutselen dat kon je zien aan haar modeshowkleed. 
Het is een sportieve meid die graag hockey speelt en ook snel kan lopen.
Met ons spelletje waarbij we in de hangmat schommelen hebben we veel
plezier gehad.

LÉONIE
NIEUWE SCHOOL: ABDIJSCHOOL ZEVENKERKEN / LATIJN
DROOMBEROEP: DANSERES

DIT SCHRIJFT LUNA OVER LÉONIE

Lila is een supergoede vriendin. Ze staat altijd klaar voor je. Ze heeft leuk
haar! Ze is ook 100% te vertrouwen. Ze speelt Mandy van de marketing
als geen ander. Ik weet nog na het toneelstuk dat mijn zus vroeg: 'Wie
speelde Mandy?'. Ze straalt ook altijd een blije Lila uit. Als er iets is met
haar, zie je het zo omdat ze haar gevoelens durft te uiten. Hopelijk zien
we elkaar nog vaak! 

LILA
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / CARROUSSEL
DROOMBEROEP: ACTRICE

DIT SCHRIJFT ROSA OVER LILA









Je bent een superslim iemand. Soms ben je wel een beetje verlegen in
klas maar straal je toch energie uit. Toen we vroeger op school kwamen
kende ik je nog niet zo goed maar nu wel. Altijd als je iets zegt, denk ik:
'Wow, dat weet jij al!'. Je bent ook zeer lief en zorgzaam voor iedereen.
Ook al spelen we niet veel met elkaar, toch ben je een goede vriend. In
de klas ben je ook soms heel grappig. 

MIEL
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN
DROOMBEROEP: MUZIKANT IN EEN ORKEST

DIT SCHRIJFT HENRY OVER MIEL

Jasper is een leuke vriend. Ik heb niet zo vaak met hem in klas gezeten
maar sedert we bij elkaar zitten, zijn we goede vrienden. Hij is een
megatoffe vriend en hij is ook nog eens heel grappig. Ik heb met hem
veel samengewerkt. Ik zal hem en het hele zesde missen! 

JASPER
NIEUWE SCHOOL: DON BOSCO / WISKUNDE+
DROOMBEROEP: PROGRAMMEUR

DIT SCHRIJFT JÉNO OVER JASPER

Begin dit schooljaar kenden Pauline en ik elkaar niet zo goed. We zijn pas
echte vriendinnen geworden nadat juf ons naast elkaar had gezet. We
zitten nu al bijna een half jaar naast elkaar. Pauline is een megatof
persoon, dus ik vind het echt jammer dat we volgend jaar niet meer bij
elkaar zullen zitten. Pauline kan ook supergoed toneel spelen. Dat
ondervond ik toen ik naar haar voorstelling kwam. Succes Pauline,
volgend jaar! 

PAULINE
NIEUWE SCHOOL: DON BOSCO / ECONOMIE
DROOMBEROEP: CEO OF ACTRICE

DIT SCHRIJFT LIESELOT OVER PAULINE









Ik ken Oliver al lang. Toen we in het kleuter zaten waren we hele goede
vrienden. We gingen vaak bij elkaar spelen. Tot op de dag van vandaag
ben ik er nog altijd verbaasd van hoe goed hij kan tekenen en voetballen.
Hij maakte heel veel goals in het voetbaltoernooi.
Hij is ook SUPERslim en heeft een goed gevoel voor humor. 
Al bij al is hij niet te missen uit de klasgroep.

OLIVER
NIEUWE SCHOOL: DON BOSCO / WISKUNDE+
DROOMBEROEP: PROFVOETBALLER

DIT SCHRIJFT XANDER OVER OLIVER

Anis is een superleuke jongen, hij is altijd blij, hij wordt nooit boos. Anis is
soms ook een plaagstaart want hij steelt altijd mijn pennenzak en
verstopt hem. Ik heb ook nog een leuke herinnering van hem. In het
tweede leerjaar kregen we de opdracht om een kunstwerk op
behangpapier maken. Dat moesten we doen met de basiskleuren blauw,
rood en geel. Het mengen en schilderen was supertof en het kunstwerk
heb ik nu nog altijd. Anis maakt altijd grapjes over mij en andere. Anis is
gewoonweg een topjongen en ik zal hem niet snel vergeten!

ANIS
NIEUWE SCHOOL: ATHENA / MODERNE
DROOMBEROEP: DOKTER

DIT SCHRIJFT GASTON OVER ANIS

Lieselot vond ik altijd al een superaardige persoon. Ze geeft om anderen.
Ze helpt je altijd. Juf Tine heeft ons een half jaar naast elkaar gezet en ik
dacht niet 1 keer: 'Wanneer gaan we verplaatsen?'. Nee, ze was zo aardig
tegen mij en tegen iedereen. Jammer genoeg gaan we niet naar dezelfde
school. Ik zal haar veel missen in het middelbaar. Ik hoop dat je veel
nieuwe vriendinnen maakt! 

LIESELOT
NIEUWE SCHOOL: 'T VIER / LATIJN
DROOMBEROEP: DIERENARTS

DIT SCHRIJFT PAULINE OVER LIESELOT









Rosa is heel aardig over de andere klasgenoten. Ze is heel slim! Als je
een probleem hebt, komt ze je helpen! Ze is ook heel goed in acteren. 
Dat kan je zien aan de toneeltjes op school en omdat ik met haar
toneelles volg! Ze kent ook veel dingen over bakken omdat haar vader
bakker is. Rosa durft veel! Ze is ook heel veel blij :). Ze is een heel goede
vriendin en ik zal haar missen. 

ROSA
NIEUWE SCHOOL: DON BOSCO / TAAL WETENSCHAPPEN
DROOMBEROEP: VOOR MENSEN ZORGEN

DIT SCHRIJFT LILA OVER ROSA

Havana is heel aardig want ze helpt je met iets als je het niet snapt. Ze
leest ook heel graag en dan kan ze ook veel vertellen tijdens de lessen.
Ze is ook altijd heel actief als we een toneeltje moeten maken. Soms gaat
ze dan vooraan in de klas staan en dan roept ze iets voor heel de klas :).
Ze is ook heel creatief. Tijdens een filmpje over de zwarte dood viel ze
eens flauw. Ik was toen helemaal geschokt. Dat was wel eng. Maar alles
is goed gekomen! Ik zal haar zeker missen want zonder Havana worden
de lessen veel saaier. 

HAVANA
NIEUWE SCHOOL: OLVV / LATIJN
DROOMBEROEP: SCHRIJFSTER

DIT SCHRIJFT CÉLESTE OVER HAVANA

Xander is een hele toffe vriend en hij doet me altijd lachen. Hij is ook
superslim en heel sportief. Hij is een snelle loper en is goed in voetbal en
hij speelt ook badminton en gitaar. Vroeger gingen we samen naar de
muziekschool. We volgden elke woensdag notenleer en gitaar. Ik vind het
jammer dat we niet naar dezelfde school gaan. 

XANDER
NIEUWE SCHOOL: OLVV / LATIJN
DROOMBEROEP: TANDARTS

DIT SCHRIJFT OLIVER OVER XANDER









Jéno is een lieve leerling maar hij stresst wel vaak bij een powerpoint of
iets voor de klas doen. Ik heb ook een keer een prank met de nieuwe juf
gedaan dat ik Jéno was en Jéno mij.  Hij is ook altijd wel leuk om een
spel mee te spelen en hij doet ook altijd mee met de spelletjes.
Hij maakt ook niet veel ruzie. Op bosklas was ik niet zijn kamergenoot
maar ik denk wel dat het leuk zou zijn om zijn kamergenoot te zijn.
Hij is ook een goeie wandelaar op de lange wandelingen.
Hij klaagt ook nooit tegen de juf en hij doet altijd zijn werk. Hij is ook
altijd sportief in het zwemmen en turnen.

JÉNO
NIEUWE SCHOOL: PTI / TECHNIEK
DROOMBEROEP: ARCHITECT

DIT SCHRIJFT JASPER OVER JÉNO

Finne is een hele goede vriendin! Ze laat me lachen, ze maakt me blij. We
kunnen alles zeggen tegen elkaar. Zelfs de ergste dingen kunnen we
delen. Finne is altijd vrolijk en we lachen om elkaar. We zijn 2 katten die
wel iets kunnen uithalen. Maar in elke situatie blijven we elkaar trouw.
Volgend jaar gaat zij naar de Pleinschool en ik naar OLVV. We gaan dus
niet naar dezelfde school. We gaan elkaar zeker nog zien. Is het niet op
school, dan spreken we gewoon af. Finne, je bent de beste! 

FINNE
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / STEM
DROOMBEROEP: VOOR KINDEREN ZORGEN

DIT SCHRIJFT EBISE OVER FINNE

Henry zal ik altijd herinneren als een leuke en enthousiaste jongen. Zelfs
al praatte ik niet zoveel met hem. Later deed ik meer met hem en leerde
ik hem kennen. Dan heeft het vijfde leerjaar het voetbaltornooi
gewonnen! Die gebeurtenis zal ik niet rap vergeten! Ik ben toch blij dat ik
Henry, wel, zoals Henry kan herinneren! Ik hoop dat hij het leuk zal
vinden in het middelbaar! 

HENRY
NIEUWE SCHOOL: ABDIJSCHOOL ZEVENKERKEN / LATIJN
DROOMBEROEP: PROFKEEPER

DIT SCHRIJFT MIEL OVER HENRY







Pierre kwam pas in het vijfde leerjaar naar onze school. Hij werd snel
populair omdat hij lief was. Als ik verdrietig ben, komt hij altijd vriendelijk
naar me toe. Elke keer helpt hij kinderen die problemen hebben. Hij is een
goede gast. We maakten soms ruzie maar zijn toch vrienden. Hij is een
good guy! 

PIERRE
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / LATIJN
DROOMBEROEP: ARCHITECT

DIT SCHRIJFT ADEL OVER PIERRE

Adel is een heel grappige jongen. Hij draagt altijd en overal zijn fluohesje
en dat vindt iedereen grappig. Bij het voetbaltornooi op school was hij
een supergoede verdediger. Hij deed zijn best om alle ballen te blokken.
Voor we op bosklas vertrokken zei de juf:" je mag je verkeersjasje niet
meenemen" en toen keken we allemaal naar Adel. Gelukkig kon hij een
verkeershesje van daar aandoen. Tijdens het zwemmen doen we altijd
een race tot in de kleedkamer. Met Adel kan je altijd lachen. Hij is goed in
vlaggen kleuren van papier. Van kort naar lang. Adel is een grappige,
sterke, lieve jongen die voor iedereen klaarstaat. 

ADEL
NIEUWE SCHOOL: OLVV / MODERNE
DROOMBEROEP: PROFBASKETBALLER

DIT SCHRIJFT PIERRE OVER ADEL

Céleste is een vrolijke klasgenote. Als je wilt shoppen, moet je bij haar
zijn. Maar ook feesten is geen probleem. Bij de bosklasfuif was ze de
eerste op de dansvloer en 1 van de laatste die ging slapen. Ik wens haar
dan ook al het beste toe! 

CÉLESTE
NIEUWE SCHOOL: GUSCO PLEIN / CARROUSSEL
DROOMBEROEP: ACTRICE

DIT SCHRIJFT HAVANA OVER CÉLESTE







Marie-Alix kan super goed basketten dat is ook haar hobby. 
Ze is altijd vrolijk en ook altijd blij als we met drie zijn dan lachen we
super veel en dat is een goed moment maar er zijn ook andere leuke
momneten zoals op bosklas in onze kamer veel gelachen en veel
gesnoept. Op bosklas in onze kamer waren wij altijd de eerste die
wakker waren en dan praatten we altijd superveel. We hebben veel
goede momenten gehad samen en ik zal ze nooit vergeten. Ze is altijd
vrolijk en niets kan dat verpesten want als ze een goede dag heeft
moet dat ook blijven. Al die mooie momenten was allemaal een groot
avontuur en alle dingen die nog komen worden ook super leuke
avontuur.
Haar vaardigheden zijn basketten, knutselen, fietsen,...............
Haar karakter is behulpzaam, lief, grappig en zo voort.
Als laatste zal ik nog een een leuk momentje schrijven wat we samen
hebben gedaan want dat waren superleuke momenten samen om te
koesteren zoals vandaag zijn we naar het park geweest om onze
presentatie te oefenen en het was superleuk weeral veel gelachen
maar ook veel geoefend en op het laatste zijn we samen een stukje
naar huis gewandeld. Dat zal ik nooit vergeten.

MARIE-ALIX
NIEUWE SCHOOL: OLVV / LATIJN
DROOMBEROEP: JUF

DIT SCHRIJFT MAXINE OVER MARIE-ALIX

Maxine speelt hockey, tennis en golf. Dat kan ze allemaal heel goed.
Ze is altijd het zonnetje in huis: als er iemand verdrietig is, vrolijkt ze die
persoon op. Ze lacht ook altijd als er iets grappig gebeurt, maar soms
schieten we ook gewoon in de lach. Dat zijn leuke momenten, zoals op
bosklas. Toen lachten en snoepten we op onze kamer, tijdens de
wandeling ... In de ochtend waren we altijd als eerste wakker en dan
lachten we vaak. Ik zal onze momenten samen nooit vergeten! Maxine is
altijd vrolijk. Niets kan haar dag kapotmaken.  Maxine is behulpzaam en
lief. Ze is het zonnetje in huis. Bovendien is ze ook grappig. Haar
vaardigheden zijn hockeyen, padellen en knutselen. Zo kan ik nog wel
even doorgaan. Er zijn nog superveel leuke momenten, zoals vandaag:
we zijn naar het park geweest om onze presentatie te oefenen, maar
hebben we ook veel gelachen en gespeeld.
De speeltijden waren ook altijd heel leuk. Soms viel iemand, maar direct
daarna moesten we weer lachen. 
We speelden altijd, lachten veel. We praatten ook vaak.
Al die momenten ga ik nooit vergeten!

MAXINE
NIEUWE SCHOOL: ADBIJSCHOOL VAN ZEVENKERKEN / LATIJN
DROOMBEROEP: JUF VAN HET EERSTE OF TWEEDE LEERJAAR

DIT SCHRIJFT MARIE-ALIX OVER MAXINE



Henri staat altijd klaar voor iedereen. Hij is supergoed in tekenen. Hij
maakt mooie tekeningen en deelt ze dan uit. 
Hij kan goed armbandjes maken en deelt die met iedereen. 
Henri is mijn beste vriend want we zitten op dezelfde manier in elkaar.
Wij gamen na schooltijd veel samen. Dan doen we samen Fortnite! 
Ik hoop dat hij het op zijn nieuwe school leuk zal hebben. 
Ik zal hem zeker missen! Veel succes Henri! 

HENRI
NIEUWE SCHOOL: TER STERRE - MOORSLEDE
DROOMBEROEP: PROGRAMMEUR

DIT SCHRIJFT LIAM OVER HENRI






