
 

                    

 

Fijne Paasvakantie  

De ninja vechter 

De ninja liep, hij liep zo snel hij kon, bijna voelde het alsof hij sneller dan de wind liep, sneller dan het licht was. 

Zijn horloge gaf 18u03 aan en hij had beloofd aan zijn mama om op tijd thuis te zijn, om 18u00. 

Hij vond het super cool om een echte ninja te zijn, alleen had en teletijdmachine nu ook wel super cool geweest, dan 

kon hij in de tijd terugkeren en wel op tijd vertrekken en dan was hij wel op tijd thuis geweest. 

Hij was op 100m van zijn huis, toen hij opeens 2 donkere schimmen opdoken. 

‘’Niet vanavond’’, zuchtte hij diep. Alleen was er de ninja code; veiligheid op de eerste plaats en de 2 donkere schim-

men voelden niet veilig aan. En in de laatste ontmoeting met Sire Darkwood, de slechtste schurk van de wereldhoeken, 

wist de ninja dat hij nergens meer veilig was. Hij wist dat de schimmen de hulpjes van Sire Darkwood waren. 

Hij lachte toen de schimmen menselijker werden. Hulpje 1 van het waarschijnlijker nu leuker om een hele taart alleen 

op te eten, aan zijn buik te zien. Hulpje 2 had duidelijk nog niet veel ervaring als schurk hulpje, hij deed krampachtig 

elke stap van ‘de taart’ na. 

Het gevecht duurde 2 minuten en 3 seconden, bijna een nieuw record. De taart en schurk junior liggen uitgeschakeld 

tussen de vuilniszakken. 

‘’Opgeruimd staat netjes’’ zegt ninja al wrijvend in zijn handen en loopt snel de laatste meters naar huis.  

Eindelijk thuis, ninja loopt snel de eetkamer in en hij ziet… Niets… 

Hij ziet helemaal niets. Hij ziet geen eten en mama, papa en zijn broer en zus al helemaal niet. 

Hij begrijpt er niets van. Waar is iedereen toch? En waarom is het hier zo donker? Hij merkt dat de deur van de keuken 

ook dicht is, dat is gek, denkt ninja. 

Hij opent de keukendeur en duwt op de lichtschakelaar en hij ziet… 

Heel zijn familie en niet alleen mama, papa en zijn broer en zus, ook alle nichten en neven, nonkels en tantes en oma 

en opa ook. 

‘’Gelukkige verjaard’’, roept de hele familie. 

O ja dat was hij helemaal vergeten, Ninja is vandaag jarig. 

Ninja eet 2 grote stukken taart en heeft een ninja pak gekregen en veel andere leuke ninja 

attributen. 

Om 21u30 ligt ninja in bed, hij is moe en voldaan, het was een leuke verjaardag. 

Hij valt bijna in slaap tot hij schrikt van een harde knal. 

Ninja kent die knal maar al te goed, de uitlaat van Sire Darkwoord’s auto. 

Ninja springt in zijn nieuwe outfit en doet waar hij het beste in is, boeven verslaan. 

Einde 

Maikel Brys, 1e graad 
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GO! Kubik gaat naar de spelinstuif 

Op woensdag 14 maart trokken de leerlingen van het 1ste en 2de leer-
jaar richting Sporthal de Schietskuil. Daar vond immers de jaarlijkse spel-
instuif plaats, georganiseerd door SVS. Gewapend met hun turnzak be-
gonnen ze er vol goede moed aan. Als Kubikteam, in de kleuren roze en 
paars, stonden ze goed hun mannetje tijdens al de verschillende op-
drachten die op hun pad kwamen. Via een doorschuifsysteem werd er 
spelenderwijs aan sport gedaan. Alles werd uit de kast gehaald om al de 
opdrachten tot een goed einde te brengen. Op het einde werd er als 
groep nog een einddans gedaan. Als beloning voor hun goede inzet kre-
gen ze achteraf nog een lekkere mandarijn. Dat smaakte wel na al die 
inspanningen. Goooooo Kubik! 

Juf Jessica 

Het begon superleuk maar wel een beetje moeilijk en er zijn veel vrolijke hoeden. 
Alles wat je je maar kan bedenken. Zelfs een snoep hoed en een taarthoed. De 
juffen werken leuk en goed samen. Juf  Ingrid en juf Nele  toppie bedankt en we 
hopen dat we winnen. We moeten verven, knippen, plakken plooien.  
De  naam voor onze groep is de fashionkids. Echt g e w e l d i g!!! 

Jordy Mooren ondernemersbattle  bij juf Ingrid en juf Nele  

We moeten hoeden maken voor de modeshow. Chelsey en ik maken een Pokemonhoed. 
Elke maand zitten we samen met onze groep om aan onze hoeden te werken. Op school 
zitten we een keer per maand samen en op internaat bijna elke week. Vorige week hebben 
we onze naam bedacht en vandaag gaan we naar de drukkerij om onze poster te maken. Op 
internaat werken we aan tasjes. Zo werken we elke keer weer aan iets anders tot aan de mo-
deshow in april. 

 

Chelsey en Luca Zedda  

Ondernemen: Modeshow voorbereiden 

Ik moest bij juf Ingrid hoeden maken. Eerst wou ik een zombiehoed maken. Dat was le-
lijk.Daarna een gevangenishoed maar dat lukte niet. 2 dagen later had ik het idee om een dj 
hoed de maken. Nu wordt mijn hoed mooi en ben ik superblij. 

Charlie  ondernemersbattle bij juf Nele en juf Ingrid 
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Na het avondeten hebben de leerlingen van LO3 hun eigen des-

sert bereidt: pannenkoeken. 

Met het recept, de ingrediënten en benodigdheden op tafel, 

gingen ze aan de slag. 

Na het correct afwegen en doorroeren van alle nodige ingrediën-

ten was het beslag klaar. 

De taken werden goed verdeeld, sommige internen dekten de 

tafel, anderen zorgden voor de extra lekkere toppings 

(chocopasta, suiker, siroop). Om de beurt mocht iedereen de 

pannenkoeken bakken. De samenwerking bij het bakken van de 

pannenkoeken verliep super vlot. Eén intern boterde de panne-

tjes in, de volgende vulde ze met het beslag en een derde draai-

de de pannenkoeken om. De heerlijke geur van de pannenkoe-

ken kon je al van ver ruiken. De pannenkoeken werden dan ook 

allemaal smakelijk opgegeten. Tot slot werd alles opgeruimd en 

afgewassen, zodat alles er terug spik en span uitzag. 

Juf Sabrina 

De lekkere pannenkoeken van LO3 

Op woensdag 31 januari organiseerde GO! internaat Kubik een pyjama-party en iedereen 

was welkom. De opkomst voor deze leuke dag was groot. Eerst zijn we met z’n allen gaan 

zwemmen in het Prinsenpark te Maasmechelen. Toen we eenmaal terug waren op inter-

naat, mochten de kinderen hun pyjama’s aandoen. We hebben allemaal samen voor het 

avondeten gezorgd, we hebben namelijk zelf pizza’s gemaakt. Deze waren super lekker en 

vielen erg in de smaak bij de jong en oud. Tenslotte hebben we samen, gezellig in onze py-

jama film gekeken. Om het nog leuker te maken kregen de kinderen chips en ijs tijdens de 

film. Het was een super leuke dag.  

Juf Sandra 

Pyjamaparty 


