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Les 1: Geen bereik 
Je ontdekt de belangrijkste gebeurtenissen en personages in een tekst en geeft je mening.

Inloggen Registreren
Toon onbeantwoorde berichten Toon actieve onderwerpen

Forumoverzicht » Leestafel » Kinder- en jongerenboeken

Help Zoeken

Marian De Smet: Geen bereik (13+)

nieuw
onderwerp

nieuw
antwoord Pagina 1 van 1 [ 5 berichten ]

Marjo  Berichttitel: Marian De Smet: Geen bereik (13+)
 Geplaatst: 22 oktober, 12:51 

offl ine

Geregistreerd: 16 mei 
Berichten: 10286

Mooie roman over drie jongelui, eentje ervan valt in een spelonk. Ik wil daar niet 
al te veel over vertellen, maar dit is zeker wel de moeite waard. 
Lees meer: http://www.leestafel.info/marian-de-smet-13 

Marjo

St@n  Berichttitel: 
 Geplaatst: 22 oktober, 13:08  

Geregistreerd: 01 jan
Berichten: 2203

Jammer dat je zo weinig over het verhaal zelf vertelt. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb 
al meer over dit boek gehoord.
Ik kreeg de indruk dat het een behoorlijk heftig boek moest zijn, na het lezen van de 
fl aptekst. De spanning rond Leo en het meisje moet pittig zijn. 

offl ine
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En de spanning voor David omdat het zo lang duurt voor zijn vriend gevonden wordt 
enz. En dat meisje ... heel vreemd kind en, na wat ik over het boek las, een vrij 
bizarre moeder. 
Kun je wat meer vertellen over het meisje?

St@n

Marjo  
 

Geregistreerd: 16 mei 
Berichten: 10287

offl ine

St@n  
 

Geregistreerd: 01 jan
Berichten: 2204

I
offl ine

Marjo  
 

Geregistreerd: 16 mei 
Berichten: 10288

offl ine
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Berichttitel: 
Geplaatst: 22 oktober, 15:10  

Ja hoor!
Dus, Nanou woont met haar moeder helemaal afgezonderd van de buitenwereld, 
op de berg in een houten huis, zonder elektriciteit, en zonder stromend water. Het 
minste wat je van hen kunt zeggen, is dat ze wereldvreemd zijn. Nanou kreeg het er 
van haar moeder haast ingeramd: mensen zijn gevaarlijk. Je gaat ze het best uit de 
weg. En net dan ontdekt Nanou dat haar geheime plek in het bos is ingenomen door 
een jongen. Wat moet ze met hem?

Je moet het boek zelf zeker lezen! Als je erin begint, kun je niet meer stoppen. 

Marjo

Berichttitel: 
Geplaatst: 22 oktober, 19:44   
k zoek een spannend boek voor mijn spreekbeurt. Liefst een verhaal dat echt zou 

kunnen gebeuren. Veel boeken vind ik niet geloofwaardig, te veel fantasie. Alles met 
monsters en vampieren vind ik kinderachtig.

St@n

Berichttitel: 
Geplaatst: 22 oktober, 20:00   

Dan moet je dit boek zeker nemen. Alles wat De Smet haar hoofdpersonages laat 
doen, zou echt kunnen gebeuren.
Veel leesplezier!

Marjo
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Leo
De hele dag had ik de helikopter gehoord, maar nooit kwam hij nog zo dichtbij als 
die ochtend. Doodop had ik het schreeuwen opgegeven. Het had geen zin. Ik was 
weer naar mijn hoek gekropen, als een gestrafte hond was ik op mijn deken gaan 
liggen. Ik at het stuk brood op dat ik nog overhad.
Mijn buik deed pijn. Al die tijd had ik het bij plassen kunnen houden en aan meer 
wilde ik niet denken.
Zelfs als ik het zou willen. Alles zat vast. Ik rolde me op tot een bolletje, zuchtte de 
ergste krampen weg en wachtte tot het donker werd.
Toch schrok ik weer van het touw dat naar beneden kwam. Ik hoorde haar nooit 
aankomen, ze was zo stil als een kat.
Ik ging overeind zitten. Ze zette de lamp op de kist en stak me weer een strook 
pijnstillers toe.
“Neem er maar een paar. Vandaag doe ik jouw voet.”
Ze gaf me een fl es water en begon haar spullen uit te stallen op de kist. Ze zag er 
vastberaden uit. Als laatste haalde ze een dik boek boven, bladerde er wat in en 
legde het open bij het hoofdstuk ‘Enkelbreuken’.
Ik slikte.
Ze keek me even doordringend a
“Dit gaat pijn doen. Maar als je vo
gauw gespalkt wordt, blijf je de re
van je leven kreupel. Ik moet eers
te weten komen waar de breuk zit
Maar ik wacht nog even tot de 
pijnstillers werken, oké?”
Toen leek ze zich te ont-
spannen. We zaten een 
poosje zwijgend naast elkaar. 
Zij op haar knieën, haar hande
op haar bovenbenen. Ik achterover-
leunend op mijn ellebogen. 

woordenschat

de spelonk
donkere grot

onbezonnen 
ondoordacht, zonder na te denken

vetmesten
door voederen vet maken

het verstelwerk
naaiwerk

de quad
klein vierwielig motorrijtuig met 
brede banden en een motorstuur

bedolven
bedekt met zand, aarde ...
onder het puin bedolven

verroeren
bewegen

schemerig
halfdonker
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De warme gloed van de olielamp toverde vreemde schaduwen op de muren en de kilte verdween langzaam uit de 
spelonk. Ze had haar krullen in een speld bij elkaar gebonden, achter op haar hoofd. Het stond haar, nu zag ik haar 
gezicht, haar groene ogen.
“Heb je mijn gsm kunnen opladen?”
Ze spande op als een veer.
“Nee. Ik ben hem kwijtgeraakt. Het spijt me.”
Dat kwam aan. Mijn enige kans tot contact en daar sprong zij zo onbezonnen mee om? Een kleuter raakte iets 
kwijt, ja.
Ze staarde naar de grond.
Ik geloofde niks van haar excuses. En plots had ik het helemaal gehad met die meid. Ik kon mijn woede en 
ontgoocheling niet meer verbergen.
“Dat heb je met opzet gedaan”, siste ik. “Geef het maar toe. Je wilt helemaal niet dat ik gevonden word!”
Ik kwam overeind.
Ze schrok.
“Wat ben je van plan, hé? Me voor eeuwig in dit hol laten zitten? Me vetmesten zoals Hans en Grietje? En die 
Vincent van je? Hoe zit het daarmee? Jullie hadden me er allang uit kunnen trekken met z’n tweeën. Ik heb genoeg 
van jullie geheimzinnige gedoe. Genoeg, hoor je!”
En ik gaf haar een duw, zodat ze wankelde.
Geschrokken stond ze op, liep naar het touw, nam het in haar handen en keek om.
Ik wilde niet dat ze wegging. Maar ik was te kwaad om haar te smeken om te blijven.

Nanou
Zijn ogen bliksemden.
Moeder had gelijk. Vertrouw niemand. Hij had me geduwd. Niet hard, maar toch.
Ik moest de lamp hebben. En de koffer. Maar ik durfde niet meer in zijn buurt te komen. Ik keek nog één keer om en 
klom naar boven. Mijn ene voet maakte met het touw een opstapje voor de andere.
Boven ging ik tegen de rotswand zitten.
“Moeder heeft gelijk. Mensen zijn niet te vertrouwen”, fl uisterde ik tegen Vincent. “Ik dacht dat hij aardig was.”
“Misschien was hij gewoon boos. Iedereen is weleens boos. En hij had wel gelijk. Je hebt het met opzet gedaan.”
“Die duw was niet nodig.”
“Stel je eens in zijn plaats. Hij zit daar al vijf dagen. Hij is gewoon bang.”
“Denk je?”
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“Ja.”
lk ging op mijn buik liggen.
“Nanou?”
“Ja?”
“Ik ben gewoon bang.”
“Ik weet het.”
Ik hoorde geschuifel. Met de lamp in zijn handen kwam hij onder de ingang zitten, keek de hoogte in.
“Je hebt gelijk, Leo. Ik heb jouw telefoon met opzet verloren.”
Hij slikte zijn woorden in.
“Niemand mag weten dat ik er ben. Jij bent gevonden door iemand die niet bestaat. Dus je bent net zo goed niet
gevonden.”
“Ik snap het niet, Nanou.”
“Mijn zusje is vermoord. Mijn vader ook. Ik ben even daarna geboren. Moeder vond het veiliger als niemand van 
mijn bestaan wist. Ze is erg bang me kwijt te raken. Maar nu heb jij me gezien. Jij bent de eerste.”
“En Vincent dan?”
“Dat is anders.”
“Wil je nu zeggen dat je nooit met iemand anders gesproken hebt dan met je moeder en Vincent?”
“Dat wil ik zeggen, ja.”
“Jij bent ook bang.”
Het klonk niet als een vraag.
“Ja.”
“Van mij.”
“Ja.”
“Maar ik zal zwijgen. Ik zeg niks, beloofd. Ik heb ook een moeder. Een vader. Een zus. Ze maken zich 
doodongerust.”
We zwegen. Een zachte roep van een uil vulde even de stilte op.
“We vinden er wel wat op”, zei ik. Mijn buik werd koud en nat van zo lang op de grond te liggen.
“Werken de pijnstillers al?”
Hij knikte.
Langzaam daalde ik weer af.
“Laten we er dan maar aan beginnen.”

Thema 3: Mistige mysteries • Les 1

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



TVT_TBK 6A_p3-99.indd   43 28/06/13   16:28

43

ccent Tijd voor Taal a

2

 

Moeder en ik hoorden het tegelijk. We zaten met verstelwerk op schoot aan de keukentafel.
Een moment keken we elkaar verstard aan, zochten naar bevestiging in elkaars blik en schoten toen in actie.
Mijn verstelwerk in de doos.
Mijn stoel onder tafel.
Mijn kamer in.
Dekens van het bed. Daar nog een zakdoek. Nachtjapon.
Kast open. Valse wand open. Spullen in het hok. Ik in het hok. Kast op slot. Deur op slot.
En moeder weer aan tafel, de naald trillend in haar hand.

Wat deed Michel hier? Het was zijn quad. Het was donderdag. Niet maandag. En zeker niet de vierde maandag.
Ik legde mijn oor tegen de kastwand. Michels bas. Een vrouwenstem die ik niet kende.
Gestommel. Ik kon niets verstaan, maar ik hoorde aan de toon van moeders stem dat ze boos was. En dan weer het 
gezoem van die vreemde vrouwenstem. Michel die suste.
En plots hoorde ik hen heel duidelijk. Alsof ze naast me stonden. Ik hield mijn adem in, mijn ogen gesloten. Ik was 
onzichtbaar.
“Hier is haar kamer, mevrouw. Alles staat er nog net zo. Begrijpt u nu hoe gevoelig dit ligt? Ik voel heel erg mee met 
de ouders van die jongen. Maar ik heb hem niet gezien, dat heb ik de redders al verteld. Ik heb er niks mee te 
maken. En ik snap al helemaal niet wat de dood van mijn dochtertje ermee te maken heeft.”
“Excuseer me, mevrouw Durnez. Maar u zou onze kijkers kunnen laten zien hoe verlaten de streek is. Hoe het is om 
hier te wonen, hoe eenzaam het hier is.”
“Daar hebt u mij niet voor nodig. Trouwens …”
Stilte.
“Ik ga hier weg.”
Stilte.
Ik had geen adem meer. Wat had ze gezegd? Ik had het vast verkeerd gehoord. Maar toen kwamen er nog meer 
woorden. En zinnen. En elk nieuw woord kwam sneller uit haar mond dan het vorige. Als de stenen van een 
steenlawine die aan snelheid wint en buitelend de berg af rolt.
“Ik sluit de boel hier af. Mijn zus is ziek. Ik ga enkele weken naar Dijon. Weet je nog, Michel, die brief? Die was van 
mijn zus. Ze ligt in het ziekenhuis en heeft mijn hulp nodig. Je hoeft volgende maandag dus ook niet met 
boodschappen te komen.”
Baf baf baf.
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Ik kreeg al die stenen van woorden op mijn kop. Werd eronder bedolven en kon 
me niet meer verroeren. Al wat ik kon doen was wachten op moeder, die me 
steen voor steen zou bevrijden, die elk woord zou terugnemen, zodat ik 
weer kon ademen.
De stemmen verstilden achter de deur, zweefden het huis door, tot 
buiten.
Doodstil zat ik. Dat kon moeder niet menen. Ze zei het maar om 
die vrouw het huis uit te krijgen. Ze maakte haar iets wijs. 
Dat was het.
Ik beet op mijn nagels. Hoorde de quad starten.
Ik wachtte tot het motorgeluid werd overstemd door het gesjirp 
van krekels, vogelgezang en het gesnuif van onze koeien in de 
wei naast het huis. Het geschurk van hun vuile konten tegen het 
hek.
Maar moeder kwam niet.
En ik mocht niet roepen. Dat kon ik niet. Tot ik de sleutel hoorde, zat 
mijn stem op slot. Dat had ze er zo in gestampt dat ik het echt niet kon. 
Nooit roepen.
Nooit. Nooit. Nooit.
Dus zat ik daar te wachten. En te wachten. Onder die hoop stenen.
De zon draaide over het dakraampje heen, het werd schemerig. Mijn rug werd stijf van zo lang te zitten. 
liet ik me op mijn zij zakken, mijn hoofd op de matras. De stenen als een dekentje over me heen.
De slaap kwam voor ik er erg in had.

Langzaam 

Meer lezen?
Geen bereik
Marian De Smet
Moon, 2011Moon, 2011
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Les 2: De Bermudadriehoek 
 J Je leert in een tekst de belangrijkste informatie terugvinden. 

Je onderstreept de sleutelwoorden en leert ze in een schema plaatsen.
e leert in een tekst de belangrijkste informatie terugvinden. 

Je onderstreept de sleutelwoorden en leert ze in een schema plaatsen.

Thema 3: Mistige mysteries • Les 2

Atlantic 
Ocean

BermudaMiami

Gulf of
Mexico

Caribbean 
Sea

San Juan 
Puerto Rico
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Het gebied bij de 

zuidoostelijke Atlantische 

kust van Amerika is 

berucht omdat er veel 

schepen, bootjes en 

vliegtuigen zijn verdwe-

nen. “Veel mensen 

geloven dat hier boven-

natuurlijke krachten aan 

het werk zijn. Dat zijn 

fabeltjes.” - Amerikaanse 

kustwacht.

Tijd voor Taal a

DE BERMUDADRIEHOEK
FEITEN OVER DE 
BERMUDADRIEHOEK

Op de oceaan gebeuren veel ‘verdwijningsmyste-
ries’. Elk jaar raken honderden mensen zoek op zee. 
Eén gebied is berucht vanwege het verzwelgen van 
mensen. De Bermudadriehoek doet vele zeelieden 
huiveren.

ANGSTAANJAGENDE FEITEN
De zee tussen Florida, de Bahama-eilanden en 
Cuba bergt vreemde geheimen. In de afgelopen 
honderd jaar zijn meer dan 20 vliegtuigen en 50 
schepen vergaan in de Bermudadriehoek. Er is niets 
meer van teruggevonden en ook niet van ongeveer 
duizend mensen die verdwenen. Ook in andere 
delen van de wereldzeeën komen veel verdwijnin-
gen voor. Deze gebieden worden duivelsdriehoeken 
genoemd.

verdwenen meer 
dan 50 schepen.
verdwenen meer 
dan 50 schepen.

In de Bermudadriehoek 

woordenschat

de fabel
verzinsel

berucht 
ongunstig bekend, beroemd om 
de verkeerde reden 

verzwelgen
verslinden

de mythe
vertelling waarvan men niet weet 
of ze waar is

de luchtverkeersleiding 
dienst die vliegtuigen in de lucht in 
de gaten houdt en helpt 

het magnetisme 
kracht die ervoor zorgt dat een 
scheepskompas naar het noorden 
wijst 

de draaikolk 
draaiende stroom in het water   draaiende stroom in het water   

46 Thema 3: Mistige mysteries • Les 2
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DE BERMUDADRIEHOEK
VERDWENEN

Misschien kunnen 
schepen in een draaikolk 
verdwijnen. Maar 
vliegtuigen?

HEEL NORMAAL
Misschien is de Bermudadriehoek wel een mythe. Volgens sommige 
mensen zijn de verdwijningen gewoon ongelukken, die te wijten zijn aan 

slechte zeelieden. Ze laten zich beetnemen door de kalme wateren 
rondom Bermuda. Hier liggen enkele van de drukste scheepvaart-
routes ter wereld, dus spreekt het vanzelf  dat er wel eens een schip 
verongelukt. Maar waarom raken er ook vliegtuigen vermist?

TIEN MINUTEN VERMIST
Misschien raak je de tijd wel kwijt in de Bermudadriehoek. Een 
keer verdween een Boeing-727 van de radarschermen en de lucht-
verkeersleiding vreesde het ergste. Maar tien minuten later landde 
het vliegtuig veilig. De bemanning zei dat ze door de mist 
gevlogen waren. Maar hun horloges liepen tien minuten achter.

De Golfstroom is een krachtige 
zeestroming bij de oostkust van de VS. 
Bij Bermuda kan hij schepen honder-
den mijlen van hun koers af brengen. 
Het buitengewone magnetisme in dit 
gebied zou dit nog kunnen verergeren. 
Voeg daar nog wat mist, een reuzengolf  
of draaikolk bij en wie weet?

Bermuda
VS

Cuba
Een satellietfoto 
met de beroemde 
driehoek.

Thema 3: Mistige mysteries • Les 2  47
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HET RAADSEL VAN DE SULPHUR QUEEN

Nooit meer gezien
Een van de beroemdste mysteries van de 
Bermudadriehoek gebeurde in 1963. Toen 
verdween een grote tanker, de Sulphur 
Queen, zomaar met bemanning en al.

Twee weken voor haar laatste reis hadden 
inspecteurs de Sulphur Queen nog op veilig-
heid gecontroleerd. Het schip kwam prima 
door de test. Er waren nieuwe reddingsgor-
dels en alle sloepen waren gerepareerd. Alle 
radio’s werkten. Alles was piek� jn in orde, 
maar toch verdween het 
schip zonder waarschu-
wing in de 
Bermudadriehoek. Het 
kwam nooit aan in de 
haven. Op 7 februari 
kreeg de kustwacht het 
nieuws dat de Sulphur 
Queen vermist was.

Een jaar later, in 1964, 
werd de term ‘Bermuda-
driehoek’ voor het eerst 
gebruikt.

IN DE BERMUDADRIEHOEK 
IN 1881
Onderweg van Londen naar New 
York zag de bemanning van de Ellen 
Austin een zwalkend schip. Zes 
bemanningsleden gingen aan boord. 
Terwijl ze met het lege schip verder 
zeilden, werden ze overvallen door 
mist. De volgende dag was het mys-
terieuze schip weg. En de zes mannen 
ook. Ze werden nooit meer gezien.

Na het verdwijnen van de 
Sulphur Queen dreven er 

alleen wrakstukken 
op zee.

woordenschat

de tanker
schip voor het vervoer 
van vloeistoffen 
zoals olie
van vloeistoffen 

de sloep
kleine open (reddings)boot

zwalken
rondzwervenrondzwerven

de bemanningsleden
personeel van een vaartuig, 
vliegtuig ...

het wrakstuk
stuk van een verongelukt schip

S.O.S.
noodsignaal van schepen in 
gevaar, afgeleid van het Engels: 
Save Our Souls = red onze zielen 
(ons leven)

de zwavel
licht ontvlambare, geelachtige stof

het logboek
boek met aantekeningen over de 
koers van een schip, het weer op 
zee ...

het verslag
bericht, overzicht
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HET RAADSEL VAN DE SULPHUR QUEEN

MEEGESLEURD

In 1991 vertrok Michael Plant 
in zijn speedbootje Coyote. In de 
buurt van Bermuda meldde hij iets 
vreemds. De stroom viel telkens uit 
en zijn radio werkte niet meer. Er 
werd niets meer van hem vernomen. 
Maanden later werd zijn bootje 
ondersteboven gevonden. Michael 
werd nooit gevonden.

Kustwachten 
onderzoeken de 

gescheurde reddings-
vesten en misthoorn – 
alles wat over was van 
de Sulphur Queen.

HOPELOZE ZOEKTOCHT
Reddingsteams zochten 900 000 vierkante kilometer zee af en vonden geen enkele 
aanwijzing. Wat was er met de Sulphur Queen gebeurd? Hoe kan 
zo’n grote tanker verdwijnen? Waarom was er geen S.O.S.-sein geweest?

Dagen later zag men een misthoorn op zee drijven. Daarna werd er een naam-
bord van een schip opgevist, met ‘Marine Sulphur Queen’ erop. 
Een paar gescheurde reddingsvesten in zee zagen eruit of ze door haaien waren 
aangevallen.

Was de zwavel aan boord van het schip ontploft? Deskundigen onderzochten de 
wrakstukken, maar vonden geen sporen van brand of zwavel. De verdwijning is 
nog steeds een van de diepste mysteries van de 
Bermudadriehoek.

Oorspronkelijk was een logboek 
het verslag aan boord van 
een (lucht)vaartuig waarin de 
metingen van de log werden 
bijgehouden. De log was het 
instrument om de snelheid te 
meten.
Later werden in het logboek alle 
gebeurtenissen vermeld die van 
enig belang waren. Het wordt 
ook het (scheeps)journaal, 
dagboek of dagregister genoemd.
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Les 7: Grimmige grafi eken 
Je leert de gegevens van de vorige les in een tabel invullen en daarvan een 
diagram maken. 

Beelddiagram

Je leert de gegevens van de vorige les in een tabel invullen en daarvan een 
diagram maken. 

Plaatsbepaling van de waarnemingen in België die van 08-2009 tot 
07-2010 bij het Belgisch ufo-meldpunt werden gemeld

1 melding
2 meldingen
3 meldingen
4 meldingen
5 meldingen
6 meldingen
8 meldingen
9 meldingen

woordenschat

grimmig
angst veroorzakend

het meldpunt
offi cieel adres of telefoonnummer 
waar je kunt klagen

de ufo
unidentifi ed fl ying object: niet-
geïdentifi ceerd vliegend voorwerp, 
vliegende schotel

de tabel
geordende lijst, overzichtelijk 
gerangschikte gegevens
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Cirkeldiagram

Bestaat het monster van Loch Ness?

Ik weet het niet.
Ja, het is er nog steeds.
Ja, maar nu is het dood.
Nee, het zijn rottende boomstronken.
Nee, het is een mythe.

3%
5%

11%

7%

74%
Grafi ek gebaseerd op een onder-
zoek naar het geloof in 
myste rieuze verschijningen 
waarbij 109 personen werden 
bevraagd.

Staafdiagram

Grafi ek gebaseerd op een 
onderzoek naar het geloof in 
mysterieuze verschijningen 
waarbij 109 personen werden 
bevraagd.

Bestaat de Yeti volgens jou?

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ik weet het niet. Ja, het is een monster 
dat in het Himalaya-

gebergte woont.

Nee, het is een 
apensoort.
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Lijndiagram

Hoeveel procent per leeftijdscategorie denkt dat graancirkels 
gemaakt zijn door mensen?

0%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

minder dan 
20 jaar

tussen de 20
en 40 jaar

tussen de 40
en 60 jaar

meer dan
60 jaar Grafi ek gebaseerd op een onderzoek naar het geloof 

in mysterieuze verschijningen waarbij 109 personen 
werden bevraagd.

Wat is een tabel of diagram?

In een tabel of diagram wordt (cijfer)informatie overzichtelijk voorgesteld.
Zo krijg je een beter inzicht in de gegevens.
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Les 1: Kom je ook? 
Je leest persoonlijke uitnodigingen en uitnodigingen van instanties en beoordeelt ze kritisch.

Dag nieuwe leerling van de 1e graad 

Hartelijk welkom op je nieuwe school! We zijn er zeker van dat je met Sint-Augustinus 
een goede keuze hebt gemaakt en hopen dat je je vlug thuis zult voelen. 
Om het nieuwe schooljaar goed te starten zijn alvast enkele afspraken noodzakelijk.

SINT-AUGUSTINUS

 
   

Bestelling hand- en werkboeken
De school zorgt voor de verdeling van de schoolboeken. Vul de bijgevoegde boekenlijst volledig in en maak 
een keuze tussen tweedehands of nieuwe boeken. Bezorg deze lijst zo snel mogelijk aan je klastitularis, 
zodat de school je pakket tijdig kan klaarmaken. En bovendien: hoe vlugger je de ingevulde boekenlijst aan 
je klastitularis bezorgt, hoe meer kans je hebt op tweedehandsboeken!

Boekenaankoop: woensdag 31 augustus
10 uur tot 12 uur  afhalen boeken 2e jaar
   aankoop sportkledij

19 uur  onthaal 1e jaar + afhalen boeken 1e jaar (zie uitnodiging)
aankoop sportkledij (vanaf 18 uur)

Start nieuwe schooljaar: donderdag 1 september
10 uur – 15.55 uur onthaal lln. 1e jaar + les
9 uur – 15.55 uur onthaal lln. 2e jaar + les

We verwachten je op 1 september in nette kledij met boekentas en het nodige schoolgerief. Het school-
reglement en praktische inlichtingen worden je de eerste schooldag door je klastitularis meegedeeld.

We wensen je alvast een prettige, leerzame en boeiende ervaring toe op onze school!

Namens het lerarenkorps

K. Van Ledeghem
Directeur
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Les 3: Liefste meter 
Je schrijft een nieuwjaarsbrief en houdt daarbij rekening met de verschillende delen.

Tot in het midden van de 16de eeuw begon het nieuwe jaar in verschillende streken op 
een andere datum: bij het begin van de lente als de natuur weer tot leven kwam, 
of begin januari, omdat de dagen dan begonnen te lengen. In 1563 besliste de Franse 
koning Karel IX dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn.

In die tijd werden reeds de eerste nieuwjaarsbrieven geschreven. De oudste brief die 
men terugvond, was de brief van de Antwerpse drukker Jan Moretus, de schoonzoon 
van Christoffel Plantijn. De brieven die uit deze tijd werden teruggevonden kwamen 
vooral voor in het uitgeversmilieu. De traditie van de nieuwjaarsbrief is dus ontstaan 
in de hogere kringen, want de gewone man kon zich die mooi versierde nieuwjaars-
brieven met kant of in goudprint niet veroorloven.

Het was pas op het einde van de negentiende eeuw dat nieuwjaarsbrieven ook in de 
lagere klassen van de bevolking werden geschreven. Zo konden alle schoolkinderen 
hun nieuw aangeleerde vaardigheden tonen.

De taal waarin de brief werd geschreven evolueerde in de tijd. In de negentiende eeuw 
schreven kinderen van adel of van goede komaf hun brieven in het Frans. Ook Neder-
landstalige kinderen waren meestal genoodzaakt hun brief in het Frans te schrijven. 

Vele brieven uit de negentiende eeuw zijn duidelijk niet door kinderen geschreven: 
daarvoor is het handschrift veel te mooi, haast kalligrafi sch.

Hoewel het schrijven en voorlezen van de nieuwjaarsbrief voor veel kinderen een 
zwoegwerkje is met als enige lichtpunt het in ontvangst nemen van een geschenk, blijkt 
toch uit getuigenissen van grootouders en ouders dat het voorlezen van de brieven ook 
een emotioneel moment is. Het raakt altijd een gevoelige snaar. Zeker wanneer kinde-
ren in het zesde leerjaar zitten: dan lezen ze voor de laatste keer een nieuwjaarsbrief 
aan hun dierbaren voor.   

Hoewel de nieuwjaarsbrief lang geleden ook in Wallonië, Nederland, Frankrijk en Italië 
moet bestaan hebben, is het gebruik daar verdwenen. Een nieuwjaarsbrief schrijven is 
een Vlaamse traditie die prachtig en uniek is en die we zeker niet verloren mogen laten 
gaan ...

woordenschat

de traditie
oude gewoonte van een (grote) 
groep mensen

veroorloven
toestaan, permitteren

kalligrafi sch
in mooie, sierlijke letters 
geschreven
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Lieve Ouders,

Nieuwjaar!
Wat een blijde dag voor mij.
Heden is het mij gegund u, beste Ouders, een blijk van genegenheid en 
dankbaarheid te geven.
Ik ben nog klein, ik begrijp nog de vele zorgen en de talrijke opo� eringen niet, die 
gij voor mij doet.
Later zal ik dat beter verstaan.
Doch, vandaag wil ik niet nalaten u voor dat alles te bedanken.
‘k Vroeg aan het Kerstekindje dat Hij u zou vergelden: want ik ben nog onmachtig.
Leef nog zeer lang, beste Ouders, zodat ik u nog menigmaal zal mogen toejuichen: 
Zalig en gelukkig Nieuwjaar!

Dit zijn de wenschen van Uw minnend kindje,
Augusta

Pepingen, den 1sten januari 1934.
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Meer lezen?
Nieuwjaarsbrieven van 1746 tot nu
Nelly Haelterman
Van Halewyck, 2008
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Les 4: W8ff 
Je leert bovenliggende en onderliggende begrippen geven en zoekt synoniemen Je leert bovenliggende en onderliggende begrippen geven en zoekt synoniemen 
op in het woordenboek.op in het woordenboek.

www.kleinezebra.com

Thema 4: Sms, mail of  brief? • Les 4

woordenschat

inloggen
(computer) zich aanmelden als 
gebruiker van een netwerk: bij 
het inloggen moet je je naam en 
wachtwoord intikken

de kitsch
kunstwerk dat van slechte smaak 
getuigt, namaak

het interieur
de binnenkant (van een huis of 
een auto)

what’s new?!
sale
verkleedfeest
kunst & kitsch
lekker spelen
aan tafel!
back 2 school

erieur

r
t
p

basic baby outfi ts
slaap zacht
basic kids outfi ts
op stap, op stap

> kleine tasjes & co

> babyverzorgingstassen

> hand- & rugtassen

> sport- & logeertassen

zelfgemaakt!
1001 knuffels
baby zebra
mama zebra
netjes opruimen
splish splash
trendy hebbedingen
vrolijk int
de kinderkamer

z
s

cadeaubonnen
shop per thema
GEBOORTELIJSTJES

geweldige 
‘cool dog’ 
ko� er small

modieuze
ko� er

heerlijke retro
weekendtas 

etro rode
rolley met
rint

€ 159,90 hippe blauwe
trolley met
sterren

€ 38,25 heerlijke retro
weekendtas 

€ 85,00 prachtige retro
reistas

€ 130,00

omerse 
port- of

€ 145,00

weekendtas

hippe sport- 
of weekendtas

€ 145,00 Kleurige 
rugzak

€ 35,90 Kleurige 
rugzak

€ 35,90
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Les 5: Doe fl ink je best, visje 
 Je ontdekt in een tekst de globale verhaallijn en de zijlijnen, de hoofdpersonages  Je ontdekt in een tekst de globale verhaallijn en de zijlijnen, de hoofdpersonages 

en de belangrijkste gebeurtenissen.
 Je geeft je mening over het fragment en geeft argumenten.

en de belangrijkste gebeurtenissen.
 Je geeft je mening over het fragment en geeft argumenten.

‘

Allee

Mijn kleine visje,

Ik schrijf je deze brief voor het geval dat ik niet de 
tijd krijg om je zelf alles rustig uit te leggen. Nu, op het 
moment dat ik de brief schrijf, ben je nog te jong voor 
erfeniskwesties. Maar vertrouw erop dat, wanneer je 
deze brief leest, je daar wel oud genoeg voor zult zijn.

Je moet me beloven dat wat ik hierna schrijf tussen 
ons blij� . Nadat je de brief hebt gelezen, moet je hem 
laten verdwijnen. Het is belangrijk dat je dat doet, want 
de brief zou in minder goede handen terecht kunnen 
komen, en ik wil niet dat hij jou onnodig last bezorgt.

Ik was graag langer gebleven. Want elke dag met 
jou is als een klein wonder. Met jou ontdekte ik dat het 
huis nog veel meer verhalen herbergt dan ik dacht. Al 
jouw vragen, waarvan de antwoorden in geen enkel 
boek staan. Waarom een boterham met gebakken spek 
zo lekker is? Of waarom Esmé liever witte bloemen ziet 
dan gele? Of waarom onze tranen van 
verdriet niet anders kleuren dan onze 
tranen van blijdschap? Of … er komt 
maar geen einde aan. Ook op je vraag 
die telkens terugkeert, wanneer Vincent 
thuiskomt, heb ik geen antwoord. Wat 
ik wel weet, is dat jij fel op hem lijkt. 
Misschien wel zo fel dat je op een dag 
zult begrijpen waarom hij moet varen. 
Vincent lijdt onder de keuze die hij 
moet maken. Hij weet maar al te goed 

woordenschat

de erfenis
dat wat een overledene nalaat of 
wat iemand van een overledene erft

herbergen
mensen bij je thuis laten over-
nachten
hier: bevatten

het vaderschap
vader zijn van een kind

betwisten
in twijfel trekken

erkennen
1 toegeven: zijn ongelijk erkennen
2 als wettig beschouwen

de geboorteakte
een document waarin de geboorte 
van iemand wettelijk is vastgelegd

het testament
een offi cieel document waarin staat 
wat er na je dood met je bezittingen 
moet gebeuren
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hoe weinig vader hij voor jou is. Vertrouw erop dat 
hij er op een dag voor jou zal zijn. En misschien is 
die dag niet eens meer zo veraf.

Bij jouw geboorte werden Esmé en ik over-
rompeld door teder geluk. Je was een visje van 
amper drie kilo. Ella legde je voorzichtig in mijn 
armen. Ik kon haast niet geloven dat je echt was. 
Jouw fonkelende oogjes, jouw glanzend velletje, 
jouw geschubde staartje … Jij was ons kleine visje. 
Vincent hee�  ook dat mooie moment gemist. Hij 
voer toen op volle zee. Hij zat er midden in een 
zware storm. Iedereen was bang dat hij het niet zou 
halen. Daarom stelden Esmé en ik aan Ella voor dat 
ik, op papier, het vaderschap over jou op mij zou 
nemen. Ella en Vincent zijn immers niet gehuwd, 
en als onze angst over Vincent terecht was, zouden 
Jose� en en Laurent Vincents vaderschap kunnen 
betwisten. Immers, als de band tussen Vincent en 
jullie niet o�  cieel erkend was, dan zou de erfenis 
later maar in twee gedeeld moeten worden in plaats 
van in drie. Esmé en ik wilden enerzijds alle ruzies 
daarover vermijden, en anderzijds wilden we jou 
zoveel mogelijk � nanciële steun bieden. Het zou 
voor jou en Ella al moeilijk genoeg worden. Ella 
ging akkoord met ons voorstel. Dat lijkt misschien 
vanzelfsprekend, maar dat was het in geen geval. 
Maar jouw toekomst was voor haar belangrijker 
dan Vincents naam op de geboorteakte. Geluk-

kig keerde Vincent terug. We brachten hem op de 
hoogte en hij vond dat we de juiste beslissing had-
den genomen. Tegen Jose� en en Laurent hebben we 
niets gezegd, je begrijpt wel waarom.

Ik weet niet of het allemaal duidelijk is. Het 
komt erop neer dat Vincent jouw echte vader is. 
Maar door mijn naam op dat papier ben ik of-
� cieel jouw vader. Daardoor zul je een vierde van 
ons bezit erven. Wij hebben in een testament laten 
vastleggen dat jij het huis krijgt, de anderen zul-
len geld ontvangen. Ik weet dat Ella goed voor het 
huis zal zorgen, en het idee dat jullie hier gewoon 
kunnen blijven wonen, stelt me gerust. Jij hebt ons 
hier zoveel zonnige jaren bezorgd. Iedere ochtend 
zeg ik tegen Esmé: ik word met plezier ouder, want 
elke dag erbij is een dag langer met ons kleine visje. 
Aan zo’n intens geluk mag niet abrupt een einde 
komen. Maar net over dat einde hebben we niet te 
onderhandelen, vandaar dat ik uit voorzorg toch 
deze brief wou schrijven.

Mijn kleine visje, het spijt met dat ik niet langer 
kon blijven. Beloof me dat je altijd je vissenhart zult 
volgen. Want het is zoals een van die balkon� loso-
fen zei: in ons hoofd zit alleen maar slijm dat dient 
om ons hart te koelen, meer niet.

Doe � ink je best, visje.’

Meer lezen?
De verzwegen brief
Karla Stoefs
Manteau, 2012
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Tijdlijn Over Vrienden Foto’s Meer ▼

Raf Mees deelde een link

Wat een saaie boel!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

Raf Mees

Ik verveel me

Vind ik leuk • Reageren • Delen

Raf Mees

Had een slechte dag 
vandaag
Vind ik leuk • Reageren • Delen

Vrienden 3

Activiteiten

Raf Mees

dcoreHar

Raf Mees

2 november

Raf Mees

BLACK

Tijdlijn Over Vrienden Foto’s Meer ▼

Info

•  Studeerde aan Charel De Kleine 
Hogeschool

•  Woont in Langdorp
•  Getrouwd met Hans De Schutter

Aurélie Dupont

Altijd spannend zo’n 
sollicitatiegesprek. Weer 
afwachten...
Vind ik leuk • Reageren • Delen

5 personen vinden dit leuk.

Sanne Gils

Wanneer weet je iets?

Marijke Marien

Ik duim mee!

128 - 14 gemeenschappelijkVrienden 

Activiteiten

Aurélie Dupont

Bucket Interieur

Aurélie Dupont

is nu bevriend met 
Bart Geysels

Aurélie Dupont

Generatie Z
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