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Op de eerste schooldag
werden alle eerstejaars
samen met hun ouders
onthaald met een ontbijt.
Het was een gezellig
moment.
De nieuwe
leerlingen voelden zich
vlug op hun gemak. Het
startschot
voor
het
nieuwe schooljaar was
meteen gegeven.

Ik was benieuwd naar de
nieuwe vrienden. We
praatten eigenlijk niet
zoveel, maar lachten toch.
Ik heb nieuwe vrienden
leren kennen. Ik heb nog
nooit een meester gehad.
Dat was iets nieuws.

de
directeur.
Daarna
mochten we met de
titularis
en
onze
klasgenoten naar de klas.
Het was een super dag. Op
het einde van de dag
vertrokken we naar huis
met een blij gezicht. Deze
dag vergeet ik niet.
Veronique 1A

Ik was benieuwd voor de
nieuwe vrienden van mijn
nieuwe school. Het was
zeer leuk. Het waren
lekkere koeken op het
ontbijt.
Viktor 1A

Het was spannend. Er lag
een rood tapijt. We
dachten dat er een
speciaal
iemand
zou
komen, maar het was
allemaal voor ons bedoeld.
We aten lekkere koeken!
Het was leuk op de eerste
schooldag.

Ik was nerveus de eerste
schooldag. Ik maakte veel
nieuwe vrienden en was
super nieuwsgierig wat
me allemaal te wachten
stond. Het ontbijt vond ik
lekker.
De
obers
bedienden ons. Ik kon wel
niet veel eten door al die
stress.
Manuel 1A

Atalay 1A

Liselot 1A

Ik had super veel stress
om naar school te gaan.
Op school voelde ik mij al
een beetje thuis. Het was
een lekker ontbijt met
alles erop en eraan. Er
waren lekkere broodjes,
koffie, koeken, fruitsap,
chocomelk en koffie. Toen
kregen we een speech van

Ik vond het spannend wie
er allemaal in mijn klas
zou zitten. Ik vond het
leuk om mijn nieuwe
school te leren kennen.
Het was wel even wennen.
Het was leuk in de klas en
ik heb al heel wat nieuwe
vrienden.
We
aten
koffiekoeken en dronken
heerlijke chocomelk.
Brecht 1A

Ik had veel zenuwen op de
eerste dag van mijn
nieuwe school. Ik was blij
om mijn vriendinnetjes
terug te zien. Het ontbijt
was super lekker !
Joséphine 1A

