
Het Belang van Domino 
MOPPEN 
Domkop 
Waarom zet een domkop een leeg flesje in 
de koelkast? 
ANTWOORD: voor het geval dat gasten 
niets willen drinken 
 
Batman 
Wie woont er naast batman? 
ANTWOORD : buurman 
 
Kruising 
Wat krijg je als je een koe met een 
trampoline kruist? 
ANTWOORD: een milkshake 
 
Konijn 
Waarom gaat een konijn vroeger in bed? 
ANTWOORD: omdat hij maar twee tanden 
heeft om te poetsen 
 
Paard 
Welke ziekte vinden paarden het ergst? 
ANTWOORD: hooikoorts 
 

Gek idee! 
 
Jo! Wij zijn Freeke en Jorunn.  
 
Alles begon met een gek idee van Jorunn. 
Dit was de koning interviewen!  
We schreven een brief en stuurde hem op.  
 
Binnenkort krijgen we hopelijk een 
antwoord en dan delen we het met jullie in 
het volgende klaskrantje! 
 
Wordt vervolgd... 

 
 
 
 

 

Voorwoord 
 
Dit klaskrantje is het harde werk van de 
leerlingen van het 5de. Ze hebben dit 
gedaan als onderdeel van het project 
“Initiatief en verantwoordelijkheid”.  
 
Vele weken hebben ze gewerkt aan 
verschillende artikels,moppen, 
kleurplaten... Iedereen was 
verantwoordelijk voor hun kleine stukje en 
samen hebben ze een prachtig krantje 
gemaakt waarop ze fier mogen zijn. 
 
Dit is de eerste uitgave van onze klaskrant, 
Het Belang van Domino.  Rond Pasen en het 
einde van het schooljaar volgen de volgende 
edities. 
 
We wensen jullie allemaal fijne feestdagen 
en een goede start van het nieuwe jaar.  Veel 
plezier met lezen, lachen en spelen! 
 
De redactie 
 
 
 

 

Sponsorloop 
 
Wat is de sponsorloop eigenlijk?  
 
Er is altijd een dansje als opwarming voor 
we beginnen met lopen. Er worden hekken 
geplaats. Zo weet je hoe je moet lopen.  
 
De kleuters lopen eerst hun rondjes. 
Daarna is het aan het   1ste  , 2de , 3de en 
4de leerjaar. Ze lopen telkens hun rondjes. 
Als laatste is het aan het 5de en 6de die 15 
minuten moeten lopen. 
 
Hierna krijgen ze een drankje en een appel!  
 
Het was een fijne en sportieve dag! 
 
 
 

 

 
 
 



Konijn 

Dit is Dobus ,het konijn van Mats, de broer 
van Yoni. 
1.Het voedsel. 
Konijnen eten : wortel, aardappelschillen, 
sla, oudbrood, hooi en loof. 
2.Lichaam. 
De lengte van het konijn hangt van het ras 
af. 
Ze meten ongeveer tussen 30 tot 50cm. 
3.Hoofd. 
De hazen hebben meestal 4 tanden. De 
tamme konijnen hebben meestal 2 tanden. 
Als het konijn slaapt dan liggen de oren 
naar beneden ,als ze iets horen dan staan 
ze recht omhoog. 
4.Omgeving. 
De konijnen zijn het liefst in een rustige 
omgeving ! Met een kooi of hok ,…met op 
de bodem een beetje stro en een 
voederbakje en een drinkfles. 
5.Weetjes. 
Een vrouwtje noemen we een voedster of 
moer. 
Een mannetje noemen we een rammelaar 
of ram. 
 

 
 

 

Poëzie 
 
 

De wasmachine 

Ik ga televisie kijken 
Deurtje open 
Was naar binnen 
Deurtje dicht 
Het gaat beginnen 
Kijk je mee 
Ik zie mijn sokken op de tv. 
 
 
 

 

Cupido Dubitans 

Soms mis je iemand 
Zoals een pijl die zich vergist 

En dus het hart niet raakt 
Dat heet missen niet gemis 

Gemis is kijken naar pijlen in je hand. 
 

 

Moord in de poel 

 
Waar?  Het schulensmeer ligt in 
Schulen(Herk de stad) en een deel ook in 
Linkhout(Lummen). 
Wanneer?  maandag 24 september 
Wie hebben we gezien?  Een paar dieren. Ik 
ga er een paar opnoemen: muggenlarven, 
minivisje, rugzwemmer en een libel. 
Hoe? We hebben een paar proefjes gedaan. 
Wat? Er was een moord in de kleine poel. 
 
 
 

 
 

 
 


