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INLEIDING 

 

 

 

Iedereen heeft wel eens een moment dat 

hij of zij vast zit en dat hij of zij toch 
doorzet en dat het dan lukt. Dit zijn de 

succeservaringen van de kinderen van 
VILLA BOVENWATER  en ’T KOFSCHIP  
Veel leesplezier!!! 

 

 

De SUCCESINTERVIEWS 

 

 

DORA 

 

Dora wou met de 
hand gaan 

naaien, ze 
maakte een 

knuffel. Maar het 
lukte niet. 
Ze wou het 

opgeven en ze 
dacht van zichzelf 

waarom doe ik dit 
als het niet lukt. 
Dora moest 
opnieuw beginnen. Ze was aan het 
wenen. Toen kwam haar mama haar 

kamer binnen ze troostte Dora. Ze had 
weer moed om verder te gaan. Haar 

mama hielp mee en toen lukte het. 
Dora was toen heel blij: het knuffeltje 
was klaar. Nu weet ze dat ze nooit mag 

opgeven als iets niet lukt. 
 

Interview: Malaika Rock 

 

 

ALDO 

 
 

Soms zijn er 

wel mensen die 
iets niet kunnen 
en opgeven 

maar dat is 
geen goed idee. 

Aldo had eens 
een probleem, 
veel mensen 

hebben dat wel 
eens. We 

hadden een 
project over Curaçao. Hij moest met zijn 

groepje een pontjesbrug maken. Ze 
kregen van Griet en paar motortjes die 
moesten ze aan de pontjesbrug koppelen. 

En zo begon het. Hij probeerde en 
probeerde, maar het lukte niet. Hij wist 

niet hoe hij het moest aanpakken. Mare 
heeft hem geholpen, en toen is het gelukt. 
Hij heeft geleerd dat hij zijn koppie moet 

gebruiken. 

 
Interview: Laia Van Den Broeck   
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MORGANNE 

 

Het loomen 
van 
Morganne 

ging niet zo 
goed in het 

begin.  
 
Het ging 

vaak fout en 
het ging ook 
vaak kapot. 
 
Morganne 
vond vooral 

het haken heel moeilijk. Ze is er dan wel 
aan begonnen omdat haar broer het wel 

kon, en ze is er in geslaagd om het 
helemaal alleen te doen. 
Ze heeft  iets geleerd, en dat was dat ze 

altijd moet doorzetten en nooit opgeven. 
 

Interview: Mare Verlinde 
 

SEP 
 

Op stelten 
lopen is niet 

makkelijk 
maar het is 
Sep gelukt.  
 
Het eerste 

circusjaar 
stelten viel hij 
steeds, maar 

nu kan hij het. 
 

Hij vond het moeilijk en hij verloor zijn 
evenwicht. 
Hij vond stappen met stelten moeilijk 

maar gelukkig vond hij het wel leuk. 
Hij heeft toch doorgezet omdat hij het 

heel leuk vond en hij heeft hij ook 
stelten. 
Hij heeft het van zijn circus-meester 

geleerd. 
Dit heeft hij eruit geleerd: 
voorzichtig zijn, geconcentreerd zijn. 
 
Interview: Nina Weeber 

 

 

MARIAN 

 

Marian was heel 
vaak supermoe in 
het midden van 

de dag. Dat vond 
ze heel raar en 

niet leuk. Ze 
maakte zich daar 
ook zorgen over, 

en haar mama 
ook. Ze wist dat 

ze aan rust moest 
komen, haar 
mama zei dat ze 

ontspannen moest 
blijven, genoeg 

rusten en vroeg 
moest gaan 
slapen. Haar 

mama heeft haar 
hard 

aangemoedigd, en dat vond ze leuk. 
Marian hoopt dat ze in de toekomst beter 
zal kunnen slapen. 

Interview: Kaat Sponselee 
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MARE 
 

We vroegen 
aan Mare om 

ons wat meer 
te vertellen 
over een grote 

uitdaging in 
haar leven. Ze 

wil graag 
vertellen over 

die ene keer 
toen we 
portretten 

maakten  
In de klas moesten we zelfportretten 

maken met behangpapier, stof, knopen 
enzo, maar het haar lukte niet. Ze is er 
uiteindelijk toch aan begonnen omdat 

Griet op een idee kwam om touw te 
gebruiken. Ook Marian heeft geholpen. 

Mare heeft geleerd dat ze toch moet 
doorzetten, en dan lukt het wel. 
 

Interview: Morganne De Keyser 

PINA 
 

Dit 
succesmoment 

gaat over de 
maquette van 
Curaçao. Pina 

heeft eraan 
gewerkt met 

Jaan, Ferre en 
Ilyas. Ze 
moesten  berek

eningen maken 
en puntjes 

zetten, maar 
eentje was fout, en ze wisten niet welk. 

Heel stom. Ze moesten helemaal 
opnieuw beginnen. Pina kreeg hulp van 
haar mama. Ze nam extra materiaal 

mee zoals schelpjes, glitterzand en klei 
en toen is het gelukt om een mooie 

maquette te maken. Pina heeft geleerd 
dat ze niet mag opgeven. 
 

Interview: Fee Van Assche 

MARIEKE 
 

Marieke was 
aan het 
werken voor 

haar planning 
aan staart-

delingen. Ze 
heeft heel veel 

geprobeerd; 
maar het lukte 
niet om de 

oefening op te 
lossen. “Het 

was iedere keer fout, ik vond het heel 
moeilijk.” 
Sommigen kinderen vinden de stappen, 

net als Marieke, heel ingewikkeld. 
“Ik was heel blij toen het uiteindelijk lukte 

en ik iets anders kon gaan doen.”  
Ze vond het niet leuk dat ze er zo lang 
aan heeft moeten werken. “Ik heb toch 

doorgezet omdat ik mijn planning af wilde 
krijgen. Ik doe niet graag staartdelingen 

maar het moest gewoon.” 
Marieke is blij dat gelukt is: “Ik heb vooral 
geleerd om door te bijten en geduld te 

hebben.” 
 

Interview: Jaan Gommers  
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FERRE  
 

Ferre voetbalt 
graag, maar 
soms is het 

moeilijk. 
Tijdens een 

match 
stonden ze 
achter, en dat 

hij vond hij 
niet leuk. De 

tegenstander 
bleef maar 

aanvallen en ze wonnen. Heel jammer 

vond Ferre, want hij wilde echt winnen. 
Hij heeft tot het einde doorgezet, maar 

het is niet gelukt. Volgende keer beter. 
 
Interview: Ella Merola 

ILYAS 
Iedereen 

heeft wel 
eens een 

moment dat 
hij of zij 
vastzit en                      

dat hij of zij 
toch doorzet 

en dat het 
dan lukt. Dit 
is het 

moment van 
Ilyas Ag 

Wanasnate.  

Ilyas maakten een maquette voor ons 

project over Curaçao . 

Hij vond alle berekeningen en het 

afmeten heel moeilijk. Het duurde lang 
totdat hij klaar was. Toch vond hij het 

leuk om er samen aan te werken met 
Ferre, Jaan en Pina. Samen lukt het 
beter dan alleen. 

 

Interview: Pina Helsen  

FEE 
 
Fee was thuis 
aan maaltafels 

aan het maken. 
Maar ze snapte 
het niet. Fee 

vond de 
maaltafels 

moeilijk. Ze 
vond de 
oefeningen wel 

leuk maar ze 
snapte ze niet. 

Daarom vond ze 
het ook wel een 

beetje stom. 

Haar mama had 

een trucje geleerd aan Fee. Ze snapte het 
trucje en dat heeft ze geprobeerd. Fee had 
het eerste stukje met haar mama gedaan 

maar het tweede stukje alleen. Wat Fee er 
uit geleerd heeft is dat sommige trucjes 

echt wel helpen. 

 

interview: Toon Vanraes 
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KAAT 
 

Ook Kaat heeft 
wel eens een 

moeilijk moment. 
 
Kaat: Mijn zus 
was met de 
strijkparels een 

ijsje aan het 
maken. Dat wilde 

ik ook, maar ik 
dacht dat het me 
nooit zou lukken. 

Ik vond het zo 
mooi dat ik een 

beetje jaloers 
werd. Ik heb het uiteindelijk toch gedaan 
want ik dacht: “het maakt niet uit als het 

er een beetje anders uit ziet, ‘Ik kan het, 
ik doe het gewoon’. Ik dacht tegelijk ook 

“anders ga ik me toch vervelen bij het 
spelen met mijn broertje Raf.” 
Ik heb echt bij geleerd dat ik niet moet 

denken dat ik het niet kan. 
 
Interview: Marieke Nauwelaerts 

JANNE 

 
We vroegen 
aan Janne 

over een 
probleem 

dat ze ooit 
heeft 
gehad. 

Voor haar 
was dat al 

een tijdje 
geleden. 

Toen ze 
nog klein was wilde ze niet snel eten. 
Haar maag was te traag, en dat vond ze 

heel stom. Haar mama kwam met de 
oplossing: ze probeerden haar dingen 

te laten eten die ze graag eet zoals 
spaghetti. Ze heeft eruit geleerd dat het 
niet leuk is om traag te eten. 

Interview: Ferre François 

UMA 
 

Uma schaakt 
heel graag. Op 

een toernooi 
moest ze tegen 
oudere 

kinderen 
schaken. Daar 

was ze heel 
onzeker over. 
Toch had ze 

veel plezier. Ze 
is een keertje 

verloren, maar 
dat vond ze 
niet zo erg. Ze 

heeft geleerd 
om niet te stressen. Het is niet omdat ze 

groter zijn dat ze ook beter kunnen 
schaken. Niet opgeven! 
 
Interview: Ilyas Ag Wanasnate  
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NINA 
 

Nina Weeber 

wou 
kaartenhuisjes 
maken. Maar het 

lukte niet. Het 
huisje viel steeds 

om. Nina kon 
gewoon geen 
kaartenhuisjes 

maken dacht ze. 
Nina wou het echt. Ze wou gewoon een 

kaartenhuisje. Ze vond het heel leuk om 
te maken, daarom wou ze niet opgeven. 
Nina heeft het helemaal alleen gedaan. 

Ze heeft geleerd dat ze niet moet 
opgeven. 

Interview: Janne Pancken 

LAIA 
Veel mensen 

hebben wel 
eens een 

probleempje 
en Laia had er 
ook eentje. Ze 

was in het 
circus en ze 

kon haar niet 
in het doek 
draaien en 

vastklemmen 
met haar voeten en zo ondersteboven 

hangen. Laia probeerde telkens 
opnieuw maar het lukte niet.  

Ze zag naast haar een meisje die dat 

wel kon. Ze bekeek hoe ze het deed en 
ze probeerde het zelf ook. Maar hoe 
hard ze ook haar best deed, het lukte 

nog steeds niet! Laia gaf het bijna op 
maar ze probeerde voor de laatste keer 

en het lukte! Ze was superblij dat het 
haar op haar eentje gelukt was!  

...en daar kunnen we allemaal uit leren 

dat als je doorzet dat je er uiteindelijk 
toch geraakt! 

 

Interview: Uma Wilke 

ELLA 
 

Ella had 
problemen 
met haar 

maaltafels en 
deeltafels. De 

maaltafels 
vond ze het 
moeilijkste.  

Haar mama, 
plus-papa en 
Griet hadden 

samen 
overlegd. Ze hadden Ella een tafelkaart 

gegeven. Maar Ella gebruikte hem zelfs 
niet zoveel dus dat was een goed teken. 

Ze heeft doorgezet omdat ze niet iemand 

wou worden die gewoon zijn of haar 
voeten eraan veegde. Dus heeft ze heel 

hard geoefend! Ze heeft geleerd om niet 
op te geven. 

 

Interview: Marian Jones 
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EKO 

 
Ook de kinderen 
van Villa 
Bovenwater 

hebben soms 
dwaalmomenten. 

Ik vroeg naar het 
dwaalmoment 

van Eko 
Tembong. 
 

Eko: Ik was bij 
de zwemles en ik 

moest op mijn rug zwemmen. Ik was 
midden in de baan, maar mijn buik ging 
onder water en ik ging mee. Het was 

moeilijk om boven te blijven. Ik heb 
doorgezet omdat ik er bijna was. Ik heb 

het niet alleen gedaan. Mijn zwemleraar 
was me van aan de kant aan het 
aanmoedigen. Uiteindelijk was ik wel heel 

blij dat ik het gehaald had. 
 

Ik heb eruit geleerd dat ik moet 
volhouden. 
 

Interview: Dora Brems   

JAAN 
 

Jaan was 
thuis dieren 

aan het 
tekenen, 
maar dat was 

best moeilijk. 
Eerst lukte 

het niet. 
Toen zocht 
hij naar 

dieren in zijn 
playmobil-

doos, en die 
tekende hij 

dan na. Zo ging het wel. Hij wilde echt 

dat het lukte. Toch is dieren tekenen 
echt wel moeilijk. 

 
Interview: Eko Tembong 
 

 

 

 

 

MALAIKA 

 
Malaika ging 

eens 

schaatsen met 

de scouts 

maar dat viel 

niet mee. 

Malaika kon 

niet rechtop 

staan en viel 

de hele tijd in 

het begin. Heel 

stom, want haar papa was ook aan het 

kijken aan de kant. Gelukkig kwam de 

leiding helpen. Ze gaven haar een hand en 

legden uit hoe ze haar schaatsen moest 

zetten… en na een tijdje lukte het. Ze 

heeft eruit geleerd dat ze nooit mag 

opgeven als ze iets niet kan. 

 

Interview: Sep Gommers 
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ARAN 
Ik moest een 
moeilijke breuk 

maken in mijn 
rekenschrift. Ik 
dacht echt dat ik 

het niet zou 
kunnen. Die 

breuk vond ik kei 
moeilijk! In het 
begin vond ik het 

stom maar op het 
einde vond ik het 

heel leuk dat ik 
het kon. Ik ben 
er toch aan 

begonnen omdat mijn vrienden zeiden dat 
ik het kon. Ik heb toch doorgezet omdat ik 

blij was dat mijn vrienden mij 
aangemoedigd hadden. Griet(mijn juf ) 
heeft mij geholpen met wat tips en een 

beetje uitleg. Ik heb eruit geleerd dat als 
je begint aan iets dat je er ook aan moet 

verder werken, tot het lukt! 

 

Interview: Aldo Callens 

 

 

TOON 
 

Toon had 
het moeilijk 

met 
tekenen. 

Hij moest in 
het rode 

boek 
tekenen. 
Toen hielp 

zijn mama 
met een 

mooie 
tekening te maken. 
Hij heeft geleerd dat tekenen niet zo 

moeilijk is. 
 

Interview: Aran 
 

 

 

 

De SUCCESVERHALEN 

GASTON 

Eng... 
 

Een tijdje geleden toen 
ik was gaan skaten, 
wou ik iets heel engs 

doen.  Ik wou van de 
grote box rijden. 

 Dat is een heel hoge 
rechthoek. Ik stond 
boven op de helling. 

Maar ik durfde niet. 
Ik zei; “Wacht, ik doe nog eerst een 

trucje.” Na dat trucje ging ik weer op de 
helling staan en zei weer tegen mezelf; 
“Wacht...  nu echt nog maar één trucje” 

en na dat trucje ging ik opnieuw op de 
helling staan. 

Ik voelde de spanning opkomen, stond 
daar nog eens 5 min. en door de druk van 

mijn vrienden ging ik er toch af. 
Maar ik viel en nog eens en nog eens en 
nog eens en nog eens en zo verder en zo 

voort. Toen ik bijna naar huis moest, lukte 
het eindelijk.  

Ik was heel blij toen ik landde. 
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TIELE 

 

Groenten eten 

 

Ik lust bijna geen 

groenten. 

Ik vind het ook niet leuk 
dat ik geen groenten lust 

maar als het zo is dan is 
het zo. 

ik heb een gevoelige 

smaak. 

Als ik groenten zie die ik niet lust dan krijg 
ik een heel raar gevoel in mijn buik. 

Toch moet ik altijd een beetje proeven. 

Sommige dingen lust ik dan echt niet. 

Maar ik lust nu wel al een beetje sla. 

Ik heb twee lievelingsgroenten en dat zijn 

spinazie en wortel. 

Ik ga wel blijven proeven dat ik toch meer 
groenten kan lusten. 

 

 

 

 

 

SENNE 

 

Bang voor de klap 
 

Toen ik nog rugby deed, 
was ik bang om 
getackeld te worden, 

want het was echt een 
klap. Daarom ging ik 

niet graag naar de 
rugby, maar ik moest 

wel gaan. 

 
Ik heb die angst om getackeld te 

worden voor een deel  overwonnen 
dankzij mijn broer die me elke dag eens 
tackelde. Niet dat ik dat echt wou, maar 

ja. 
 

Ik heb dat andere deel van mijn angst 
overwonnen door gewoon door te 

zetten en mijn verstand op nul te zetten 
tijdens de rugby. 
 

 
 

 
 
 

BRECHT 

 

Voor een ander 

  

Een tijdje terug had er 

iemand een opiniestuk 
mee in de actuaronde. Hij 
kon er bijna niks over 

vertellen omdat iedereen 
door elkaar aan het praten 

was en op den duur was 
hij er gewoon mee. Ik vond het 

onrechtvaardig dat hij dit had voorbereid 
en dat hij het niet kon brengen in de klas.  

Ik heb het voor hem opgenomen en op de 

klassenraad gezet. Toen zagen veel 
kinderen in dat ze eigenlijk zijn actua 
hadden verpest. Nadat we het hadden 

besproken, was ik echt opgelucht dat ik 
het erop had gezet. Ik voelde mij ook wel 

trots omdat ik het voor iemand anders 
heb opgenomen.           
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FLOOR 

Pipa piano 

 

Ik speel Piano en dat al 

vanaf mijn 8.5 jaar. Ik 
vind piano spelen super 

leuk om met toetsen 1 te 
zijnen mooi instrument . 
Ik ben het gaan spelen 

omdat Xylopia ook piano 
speelt. Ik wou het ook 

eens doen. Ik kan wel 
geen noten lezen want ik 

heb nooit notenleer gedaan, dus daar heb 

ik wel wat moeite mee maar ja. Maar ik 
blijf ervoor gaan.  

Het liedje van Marvin Gaye was heel 
moeilijk om te spelen. Ik heb moeten 
doorzetten. Ik kan niet zeggen dat ik niet 

opgegeven heb. Dat heb ik wel gedaan, 
heel veel zelfs. Maar door telkens opnieuw 

te proberen, lukte het wel en nu leer ik 
het zelfs aan anderen kinderen.  
 

 

 

 

 

 

 

ROOS 

 

Viva Viool  

 
Voor een optreden van 
viool moest ik de Canon 

van Pachelbel kunnen. 
Dat lied is heel moeilijk 

dus dacht ik dat het 
echt nooit zou lukken. 
Ik bleef maar proberen 

en proberen maar het lukte niet. Ik was 
heel teleurgesteld en ontgoocheld 

omdat ik het niet kon.  
 
Ik wou het heel graag kunnen dus elk 

beetje vrije tijd dat ik had speelde ik 
viool. Het ging elke keer beter en beter 

maar het hele lied lukte nog niet. Ik 
oefende zoveel dat ik eigenlijk bijna 
niks anders meer deed.  

 
Toen het de dag van het optreden was, 

was ik heel zenuwachtig. Ik moest en 
zou het kunnen dus ik probeerde het 
gewoon en het was fantastisch goed 

gelukt. Ik voelde mij heel erg blij en 
opgelucht.  

 
Ik heb toen ondervonden dat je gewoon 

even moet doorbijten, hoe moeilijk het 
ook is. Als je maar probeert, want:  “Dat 

gaat niet, bestaat niet”.  
 

MARC 

 

De naschoolse bui 

 
Vaak als ik na school thuis 

kom, is mijn broer in 
(zoals mijn papa zegt) een 

naschools bui. Hij is dan 
slechtgezind en doet 
vervelend. Hij geeft me 

rare namen zoals Marcie 
baby  en daagt me uit. Meestal reageer ik 

en komt er ruzie van.  
 
De volgende dag toen ik zag dat hij mij 

weer ging uitdagen, probeerde ik mij in te 
houden en hem gewoon te negeren. We 

maakten die keer geen ruzie en hij liet me 
met rust. 
 

Dat lukt nu elke keer beter en hij doet het 
ook steeds minder. Soms zegt mijn broer 
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dat ik klein ben en dan zeg ik; “Elk mens 
of kind is anders en misschien krijg ik nog 

een groeispurt.” 
Het blijft wel doorzetten om niet op hem 

in te gaan. Maar het helpt en de ruzies 
verminderen. 
 

Als Thomas vervelend doet, dan hoor ik 
aan zijn stem dat hij mij probeert uit te 

dagen 
 
 

RAYN 

Samen vooruit 

Ik ging vaak naar het skatepark om te 
rolschaatsen. Daar zag ik de tennisvelden 

en de tennissers. Het gaf me zin om het 
ook te proberen. 

 

De tennisclub zat vol, dus 

sloot ik aan bij een andere 
club, samen met Louise. 
In het begin lukte het niet 

goed. Ik was ontgoocheld. 
Ik bleef oefenen. Ik werd 

beter en beter. Ik ging 
naar een betere groep 
samen met Louise. Het 

was fijn om elkaar aan te 

moedigen. 
 

Eigenlijk moet je niet opgeven, maar 
doorbijten. Soms is dat niet makkelijk.  

Het is leuker als iemand je aanmoedigt 
of je zelf iemand aanmoedigt zoals ik 
Louise en ik.  
 

 

LOES 

 

GRIJS ROZE 

 

Voor Nieuwjaar had ik 
een 

schildersezel  gekregen 
en een doek. 
Dus ging ik aan de 

slag. Ik ging een 
schilderij van mijn tuin 

maken en ik ging een grijs roze lucht 
schilderen. Zo ziet de lucht er soms uit. 
Ik had te veel zwart bij het wit gedaan 

dus was mijn lucht veel te donker. Ik 
dacht; “O nee…”.   

 

Ik heb dan een paar dagen nagedacht  en 
veel naar mijn schilderij gekeken.  

Ik zag roze en oranje liggen en kreeg een 
idee. Ik heb ze gemengd en dat op het 

grijs gedaan en dan was het mooi gelukt. 
 
Ik was achteraf heel blij met het resultaat. 

Ik heb gezien dat iets dat eerst mislukt 
lijkt, toch nog helemaal kan lukken.  
 

 

GEIKE 

 

Piano spelen 

 

Ik speel piano, maar dat is 
soms moeilijk als je moet 
oefenen en niemand 

anders in je gezin speelt 
muziek. Als ik dan een 

vraag heb, kan ik die thuis 
niet stellen.  

Dan moet ik doorzetten en soms moet ik 

een pauze nemen omdat het heel 
vermoeiend is. 

 
Ik vind het heel leuk om voor mijn mama 

en papa te spelen. Ik heb mijn laatste 
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nieuwjaarsbrief op de piano gespeeld, 
maar voor meer mensen durf ik niet te 

zingen of te spelen.  
 

Vorig jaar heb ik op de diploma-avond ook 
een liedje gespeeld voor de kinderen van 
het 6de.  Mijn volgende doel is om dat wat 

meer te doen. 
 

 

KAAT 

 

Schaatsen  

 
Ik ging naar de 
schaatsbaan van Leuven. 

Ik stond voor de eerste 
keer op schaatsen. 

En ik vertel je alvast; Ik 
had er helemaal geen zin 
in. 

Ik haatte schaatsen. Ik stond met mijn 
beide voeten op die vreemde hakjes en ik 

liep naar de  schaatsbaan en ik zette mijn 
beide voeten op het ijs. Ik viel, stond 
recht, probeerde, viel en zo bleef het maar 

duren. Ik wilde liefst van de schaatsbaan 
af gaan. 

Tot ik even nagedacht want als ik dit 
wilde kunnen, moest ik doorzetten. Dus 

bleef ik maar proberen en ik viel steeds 
weer neer op de grond. Ik probeerde en 

probeerde tot ik steeds minder viel. En 
ik vond het steeds leuker en leuker om 
op schaatsen  te staan en nu ga ik er 

toch veel naartoe en heb ik meer lol in. 
 

En dus heb ik geleerd dat als je iets wilt 
kunnen, je soms moet doorzetten.     
 

 

MARIE M. 

 

Duiken in de zee!!! 

 
Een jaar geleden ging 

ik op vakantie naar 
Egypte. 
Mijn mama had mij 

ingeschreven voor de 
duiklessen. 

De eerste 3 dagen 
ging ik nog duiken in 

het zwembad, maar toen die 3 dagen 
voorbij waren moest ik in de zee gaan 

duiken. 
 

Het was de bedoeling dat ik me van de 
boot achteruit in de zee liet vallen. Ik 
durfde het niet omdat ik niet kon zien 

waar ik terecht kwam. Ik voelde de 
kriebels in mijn buik. 

Mijn duikleraar heeft me kunnen 
overtuigen doordat hij me de eerste dag 

nog een handje heeft gegeven. 
De volgende dag durfde ik het al zonder 
handje. 

Ik heb geleerd dat ik het gewoon moet 
doen. 

Ik vind het heel goed van mezelf dat ik 
heb doorgezet, want daarna heb ik nog 
veel gedoken en genoten van de zee. 
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MARIE 

 
 
Toneel 
 
Ik zit op toneel en we 

moesten een nieuwe 
oefening doen.  

Er stond 1 stoel in het 
midden en je moest een 

zin uit je tekst pakken. Ik 
had de zin; “zot kind”. Ik 
moest het droevig zeggen 

maar dat was moeilijk. Ik was helemaal in 
stress omdat ik midden in de kring zat en 

iedereen naar mij keek. 
 
Ik heb het geprobeerd maar het lukte niet 

omdat ik telkens in de lach schoot. Ik 
voelde me warm worden omdat ik bang 

was. Dan heb ik het nog eens geprobeerd 
en lukte het. 
 

Soms moet je gewoon iets doen en niet te 
twijfelen. 

Ik denk dat als we het nog eens gaan 
doen, ik het wel zou kunnen. 
 

Binnenkort ga ik mijn werkstuk 
voorstellen. Ik ga proberen om eraan te 

denken dat ik het gewoon moet doen 
en dat, net zoals bij toneel, gaat 

lukken.  
 

 

TUUR 
 

Een 
fantastische 

ervaring 
 
In onze klas 

hadden we eens 
een hele 

moeilijke Franse 
toets.  

Ik dacht in 

mezelf dat ik het 
niet kon.  

Dus oefende ik heel hard. 

Op het moment zelf voelde ik kriebels. 
Maar… ik kon het veel beter dan ik 

dacht. 
Dat was pas een fijne ervaring. 

Dus… als je blijft doorzetten, dan lukt 
het wel heel goed. 
 

 
 

ODA 

 
 

Boekenwurm? 

 

Ik vind lezen niet 
altijd zo gemakkelijk. 

In de klas doen we 
mee aan Bibliot. We 
moeten samen 90 

boeken lezen, 
ongeveer 5 per kind. 

 
Ik heb in het 
weekend mijn vierde 

boek uitgelezen. Ik heb al “de boomhut 
van 65 verdiepingen” gelezen en ook 

“omdat je anders bent”, “de hond van 
nummer 13” en “ik vlieg”.  
Ik ben nu in mijn 5de boek bezig en het 

heet “de avonturen van juf wervelwind” en 
het is een tof boek. 

 
Nu ik goed bezig ben, wil ik altijd meer 
lezen. Zo heb ik de klas geholpen. Ik vind 

het nu ook fijn. Ik ben blij dat ik er zo 
goed mee bezig ben. 
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JORBEN 

 
We hebben een 

filmpje gezien. Het 
filmpje ging over 
niet opgeven. Els 

vroeg of we ook 
een ervaring van 

niet opgeven in een 
tekst konden 
zetten. Mijn tekst 

gaat over het 
doorzetten van het 

leren schaken. 
 
Leren schaken 

 
Vroeger zat ik nog op Blijdenberg, dat was 

mijn vorige school. Daar heb ik leren 
schaken. Daar zat ook een goede schaker, 
Jules. Ik keek vaak naar zijn potjes. Ik 

wilde ook wel eens schaken en ik verloor 
dat partijtje na drie zetten. Ik ging nog 

eens en nog eens met hem schaken. Ik 
verloor ze allemaal. Vaak keek ik hoe 
anderen het deden en ik probeerde nog 

eens. Ik verloor weer. 
 

Op een dag zagen we ergens een lichtje 
branden. Dat is de schaakclub waar ik nu 

zit. We liepen naar binnen en daar was 
iemand. Die vroeg meteen of ik ook 

schaakte. Ik zei ja, maar niet zo goed. 
Degene die ons aansprak was Stefan, 

de baas van de club. 
 
Als ik naar stap twee promoveerde had 

ik het gevoel dat ik echt kon schaken. 
Toen ik naar stap drie ging zijn we een 

ijsje gaan eten. 
 

 
XYLOPIA 

 
Mijn papa’s 

geocache 
 
Een paar jaar geleden 

in de winter, maakte 
mijn papa een 

geocache. Die steekt 
in een muur. Na een 
paar maanden ging de 

geocache stuk. 
Ik was de enige die met mijn arm in de 

muur kon om de cache te repareren. Ik 
kon niet met mijn arm in de muur tenzij 
ik mijn jas en pull uitdeed. Dus dat 

deed ik. Toen stond ik in de kou te 
bibberen. Ik wou wel stoppen. Ik trok 

mijn arm uit de muur en zei: “Ik wil 
stoppen”. Mijn papa vroeg toen of ik nog 

een keer wou proberen de cache te 
repareren. Dus dan deed ik het nog eens. 

Die keer lukte het ook niet en wou ik 
terug stoppen. Mijn papa vroeg het nog 
eens. Ik zei dat dat wel echt de laatste 

keer was. Dus ik probeerde het nog eens. 
Die keer lukte het wel. Toen zag ik dat 

mijn papa zo blij was. Ik werd daar zo blij 
van omdat ik mijn papa zo gelukkig 

maakte. 
Dus daarom zeg ik: Je kan iets altijd wel 
een paar keer proberen, ook  al  is het 

voor iemand anders zijn plezier. 
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ZARI 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

Duiken 

Toen ik in het derde zat kon ik niet 

duiken. 
Griet wou het me wel leren en nam me 

apart. 
Ik vond het heel eng en soms moest ik 
wenen. 

Ik was altijd bang als we gingen 
zwemmen met de klas. Na een tijdje lukte 

het me eindelijk. Ik was echt mega super 
blij! Ik wou het direct nog een keer 
proberen. Ik was nog steeds een beetje 

bang, maar ik deed het gewoon. Tijdens 
het vrij-spel was ik alleen maar aan het 

oefenen op duiken.  
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