
Sieben   Beste juf Gracy 

Bij jou hebben we uren gespeeld.  

Eerst moesten we alle bandjes verdelen, 

Want we mochten niet zomaar in elke hoek spelen. 

Toen we iets ouder werden mochten we naar juf Wendy, 

Wekelijks moesten we wel eens zoeken naar Betsy 

 

Stephen Met Pasen waren er 5 kuikentjes in de klas, 

En raad eens wat de verrassing was? 

De kuikentjes werden in de klas uitgedeeld 

Sieben en ik hebben er thuis nog veel mee gespeeld 

Ook Annick was in onze jonge jaren al van de partij. 

De propere klassen en gangen maakten ons altijd blij! 

 

Emile   Beste juf Annie 

We mochten in het eerste leerjaar nu en dan nog eens spelen,  

Dat zorgde ervoor dat we ons niet gingen vervelen. 

We leerden rekenen, lezen en schrijven, 

Dat is iets wat ons nog lang zal bijblijven. 

 

Florian   In het tweede leerjaar kregen we les van juf Tess. 

Ze leerde ons zinnen maken met hoofdletters en leestekens.  

We leerden ook tot honderd tellen 

En ik kan nog zoveel meer vertellen. 

Helaas is het al een tijdje geleden dat ze hier nog was,  

Maar nu staat juf Els trots in haar klas. 

 

Lou  Dag juf Griet 

We deden bijna elke dag Just Dance om ons te ontspannen op ons gemak, 

Dankzij jou leerde ik cijferen, ondertussen is het mijn favoriete vak! 

We gingen met 3, 4, 5 en 6 op stadsklassen naar Gent, 

Daar hebben we een fantastische tijd gekend.  

 

 



Amber  We sloten het schooljaar af bij jou thuis, 

Met waterspelletjes en een film voor de buis.  

We kregen van Elsje voor de eerste keer mindfulness 

Zo konden we ontspannen na een moeilijke les. 

 

Lotte  Met juf Lore en juf Katelijne leerden we Frans in de derde graad 

We deden uitstappen naar de boerderij en naar de zee, 

Met onze leuke juffen mee.  

 

Rune  Maar toen kregen we op het nieuws te horen: 

Corona komt onze laatste tijd op Twinkel verstoren. 

Na een lange periode begonnen de thuislessen toch te vervelen, 

Want we wilden terug met onze vrienden spelen.  

Nu eindigt ons laatste jaar en zijn we klaar voor het middelbaar. 

 

Lander  In het bureau begon het met juf Els, ze was een hele goede directrice.  

Soms was ze wel eens kwaad, maar dat kwam door ons kattenkwaad. 

In het vijfde leerjaar nam meester Pieter haar plaats in  

en ook met hem hadden we het zeker naar onze zin. 

Meester Danny liet ons veel met de computer werken, 

Wat ons betreft moest hij de spelletjes niet beperken! 

 

Ferre  Juf Sara, we kenden je kort maar krachtig,  

De turnlessen waren leuk en prachtig. 

Bij Kristel was alles in orde, netjes en perfect. 

Juf Eva, we zijn blij dat we jou dit jaar nog leerden kennen, 

Fijn dat je ons met je muzikaal talent kwam verwennen. 

 

Raban  We vinden het spijtig dat we deze school moeten verlaten. 

Daarom willen we iedereen bedanken voor alle leerstof,  

maar vooral voor de leuke momenten. 

Bedankt iedereen! 

 

 


