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De voorbije weken zagen jullie overal 
vraagtekens verschijnen op school. Bij 
deze is het mysterie opgelost! 

Natuurlijk is een vraagteken niet echt een 
gepast logo voor ons nieuwe krantje. Daarom 
roepen we alle creatievelingen op om  een 
logo te ontwerpen. 

Laat je van je meest artistieke en originele kant 
zien en bezorg ons je voorstel voor 1 mei. 

Er zijn geen voorwaarden aan je ontwerp 
verbonden, je mag het zowel digitaal als 
op papier maken, maar we willen wel graag 
dat er op een of andere manier een link is 
met onze campus. 

Op de volgende pagina kan je lezen hoe je 
onze redactie kan bereiken. Hier hangt ook een 
prijs aan vast: het winnende voorstel krijgt een 
coronaverwenpakket! Deze wedstrijd 
winnen is natuurlijk niet niets, want jouw 
logo zullen we de komende jaren blijven 

‘t zetje
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www.campusbellevue.be
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Beste lezer

Met gepaste trots stelt Campus Bellevue ‘t GO!zetje voor. 
‘t GO!zetje is een nieuw magazine, uitgegeven door het 
enthousiaste redactieteam van Basisschool en Atheneum 
Bellevue Izegem. 

In dit krantje willen we jullie meenemen op een tocht 
doorheen wat er de laatste maanden allemaal gebeurd en 
verwezenlijkt is op onze campus. 

Naast nieuws van beide scholen, vind je leuke weetjes, een 
horoscoop, filmadvies, sportnieuws, heel wat spelletjes en 
een heleboel foto’s die iets met onze campus te maken 
hebben. Af en toe vallen zelfs prijzen te winnen!

Heb je ook een idee voor ‘t GO!zetje? Drop je idee dan in de 
brievenbus die aan het secretariaat staat. De redactie neemt 
dan contact met je op. Zorg dus zeker dat je naam vermeld 
staat!. Je kan hen ook bereiken via redactie@basisschool-
bellevue.be

Veel leesplezier en succes met het ontwerpen van het logo! 

Directie Campus Bellevue

Elias Rommens & Pascal Cooman

VOORWOORD 

We besteden veel aandacht en budget aan de vernieuwing van onze campus. 

Dit schooljaar smukten we enkele zaken grondig op.  
Zo kreeg zowel de kleuterafdeling als het lager nieuwe speeltoestellen.

VERNIEUWING OP DE CAMPUS

Om verder in te zetten op onze sterke richting verzorging, hebben we de klas volledig 
opnieuw ingericht. Het resultaat is fantastisch: een verzorgingsklas met een gedeelte voor 
ouderenzorg en een gedeelte voor kinderzorg. 

De leerlingen krijgen hier de kans om zich goed voor te bereiden op stages en de latere job. 

Praktijkgericht werken staat centraal, met een stevige theoretische basis. Onze aanpak werpt  
vruchten af, wat duidelijk wordt in het zevende jaar duaal. De leerlingen doen het immers 
fantastisch op hun werkplaats!

NIEUWS
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Zoals elk schooljaar zetten we ons in 
Campus Bellevue hard in tegen pesten. 
Ook dit jaar koos onze school kleur tegen 
pesten en werkten sommige klassen van 
de lagere afdeling in de week van 05/02 
tot en met 12/02 enkele projecten rond 
plagen en pesten uit.

DE LAGERE AFDELING 
NAM DEEL AAN DE 
STIP IT-ACTIE VAN 
KETNET 

6A BEZOCHT DE 
VIRTUELE SID-INBEURS 

Op woensdag 3 februari namen onze leerlingen van 4A en 4 
STW deel aan de online voorronde van Taaltrofee Nederlands, 
een uitdagende wedstrijd om het Nederlandse taalgevoel en 
-kennis te testen. De finaleronde vindt plaats op 25 april in 
Kortrijk. Er zijn heel wat mooie prijzen te winnen. Duimen jullie 
dat we erbij zijn?

Als laatstejaars secundair sta je voor een belangrijke keuze. 

Daar willen we onze leerlingen graag bij helpen. Zo organiseren 
we jaarlijks een bezoek aan de SID-inbeurs (studie-
informatiedag). Daar geven de verschillende hogescholen, 
universiteiten en andere onderwijsinstellingen informatie 
over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. 

Door corona konden we de beurs dit jaar alleen virtueel 
bezoeken. Met een avatar liepen de leerlingen op de beurs 
rond en verzamelden ze informatie over verder studeren.  

4A NAM DEEL AAN DE  
‘TAALTROFEE NEDERLANDS’ 
VAN 2021

WE LEGDEN LEUKE MOMENTEN VAST OP ONZE 
INSTAGRAMPAGINA @CAMPUSBELLEVUE

DE EERSTE SCHOOLDAG

CORONAPROOF LESGEVEN

ATTENTIES VOOR DAG VAN DE LEERKRACHT VERKIEZINGEN LEERLINGENRAAD

HALLOWEEN OP SCHOOL!

34B MAAKTE ONZE NIEUWE BANKEN!
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DE DAG VAN...
Elke editie plaatsen we een personeelslid in de kijker en volgen we hem/haar voor één 
dag.  
Virginie bijt de spits af. Virginie is al enkele jaren poetsvrouw op onze campus en 
sinds dit schooljaar onze nieuwe buschauffeur! Je kan haar dagelijks in Izegem zien 
rondrijden met onze nieuwe schoolbus. Zwaai je eens, als je haar tegenkomt? VIRGINIE

6u: mijn wekker gaat af. 
Opstaan!

7u: ik haal de eerste kinderen op met het 
schoolbusje. Sinds 1 september ben ik de 
buschauffeur van deze school. Ik vind het enorm 
leuk. Vooraleer de bel gaat, heb ik alle kinderen 
veilig en wel op school afgezet. 

8.30u: mijn volgende taak begint: poetsen! Ik sta in 
voor het dagelijkse onderhoud van de toiletten van het 
middelbaar, enkele klaslokalen en het fabriekje. Tegen 
dat ik klaar ben, zit mijn eerste shift er al op en is het 
middag.

13u: ik spring nog eens binnen om brood bij mijn buurman. Hij is niet alleen mijn 
bakker, hij is ondertussen ook een vriend geworden. Daarna doe ik nog wat taakjes 
in huis. Daarnaast doe ik ook graag nog een wandeling of ga ik eens joggen. 

15u: ik ga opnieuw naar school om de kindjes met de bus naar huis te brengen.

17.30u: Mijn werkdag zit 
erop! Ik ga naar huis en 
begin te kokkerellen voor 
het avondeten.

 

19u: Ik kijk naar Het 
Journaal om te zien 
wat er allemaal gebeurt 
in de wereld. Nog een 
programma dat ik zeker 
niet wil missen, is Thuis.   

21u: Bedtijd, want de 
volgende ochtend is het 
weer vroeg dag!
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https://youtu.be/39IouyBCAQte 

 
https://youtu.be/wq9gnK2YX9o

 
https://youtu.be/2Iziwl4mSKI

 
https://youtu.be/bt__hJt6kYo

 
https://youtu.be/2qchhL11GiQ

 
https://youtu.be/Kox4gUoETwo 

THE MASKED READER

In de voorleesweek van 21 - 29 november gingen de leerkrachten creatief aan de slag. Zes juffen lazen gemaskerd een verhaal voor. De 
verhaaltjes werden in alle klassen geprojecteerd en het was aan de kinderen om te raden wie er achter het masker zat. 

Weet jij wie the masked readers zijn?

Klik op de weblinks om de filmpjes te bekijken.

Basisschool Bellevue zamelde een mooie 230 euro in voor vzw Boven De 
Wolken. Deze organisatie steunt ouders waarvan hun baby is gestorven. 

Om die mensen tastbare herinneringen te kunnen bieden en bij te staan 
tijdens die eerste moeilijke momenten, bieden ze gratis professionele 
fotografen aan voor het maken van een een mooie fotoreportage.

In ruil voor een mopje, mochten de leerlingen “rostjes” bij juf Melanie 
binnenbrengen, ten voordele van dit goede doel.

Campus Bellevue en z’n ouders hebben een warm hart en verzamelden  
een mooi bedrag, waarvoor onze oprechte dank!

€230 VOOR VZW BOVEN DE WOLKEN

CARNAVAL - JUF VICKY

SNEEUWPRET - JUF KYANNA

IN DE TUIN - JUF DELPHINE

BASISSCHOOL
TECHNIEK L3B

https://youtu.be/k39IouyBCAQte 
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HOE ZOU HET ZIJN MET IVO?

Directeur: Wanneer studeerde je af van Campus 
Bellevue? 

Ivo:  In juni 2017, in Wetenschappen-Wiskunde.

D: Wat heb je daarna gestudeerd?

I: Ik ben gaan studeren in Brussel, aan het RITCS. Daar 
begon ik met audiovisuele kunsten en behaalde er het 
diploma montage.

D: Wat doe je nu?

I: Ik ben volop aan het solliciteren, want ik wil graag iets 
met mijn diploma doen. Ik heb er al wat van kunnen 
proeven tijdens mijn stages en ik vond dat echt leuk om 
te doen. Zo heb ik meegewerkt aan de winterspecial 
van #LikeMe en deed ik stage bij een programma van 
Woestijnvis.  Het is natuurlijk niet gemakkelijk om nu een 
job te vinden, want door het coronavirus krijgt de sector 
wel harde klappen. Het lijkt me ook wel leuk om een 
job achter de schermen te doen. Er zijn nu een aantal 
sollicitaties lopende, dus duimen maar dat ik snel werk 

Geboortedatum: 22 februari 1997

Afgestudeerd: juni 2017 - ASO 
Wetenschappen-Wiskunde

Hogere studies:  RITCS

Wie is IVO

D: Hoe ziet jouw gezinssituatie er momenteel uit? 

I: Nadat ik afstudeerde in Izegem, zijn we met ons gezin 
verhuisd naar Geraardsbergen. Ik ben dan op kot gegaan 
in Brussel en ben er blijven hangen. Ondertussen ben 
ik al een zevental maanden samen met mijn vriendin. 
Misschien herkennen sommige lezers mij van het  
programma First Dates. Het klikte wel met mijn date, 
maar we zijn geen koppel geworden.

De leerlingen die van onze campus afstuderen zijn dikwijls 
uit het oog, maar absoluut niet uit het hart. We vragen 
ons achteraf regelmatig af hoe het nog zou zijn met onze 
ex-leerlingen. Daarom gaan we in elk krantje op bezoek bij 
een oud-leerling van onze school. Voor deze eerste editie 
namen we contact op met Ivo Shimwa en stelden we hem 
enkele vragen. Hij is al enkele jaren bij ons afgestudeerd, 
maar misschien ken je hem wel van het programma Durf 
te vragen of van de Vlaamse Jeugdraad.   

D: Wat mis je van onze school?  
 
I: Ik vond de LO-lessen het leukst en 
het sporten op de speelplaats, tijdens 
de speeltijden. Ik mis de interactie 
en de competitiviteit met mijn 
klasgenoten. Wat ik ook heel graag 
gedaan heb, is het Totaalspektakel. De 
wekenlange voorbereidingen en dan 
het optreden de avond zelf vond ik 
heel erg leuk.

STUDEERDE AF IN JUNI 2017 - WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

D: Wat is jouw mooiste herinnering aan onze school? 

I: We hebben ooit voor een editie van het Totaalspektakel een 
schaduwspel op het podium gebracht. Toen werkten we als 
leerlingen van de derde graad samen met leerlingen uit de eerste 
graad. We hebben wekenlang samengewerkt aan zo’n groots 
project. Dat was best wel spannend en het resultaat mocht er 
zeker zijn!

D: Waarom zou je onze school aanraden?

I: Het is een topschool omdat je er leert omgaan met verschillende 
leerlingen van verschillende leeftijden en richtingen. Iedereen kent 
iedereen en draagt min of meer zorg voor elkaar. 

Dat vind ik een pluspunt!

Wist je dat... het nieuwe logo van onze campus het grondplan van 
ons schooldomein voorstelt?

Wist je dat... dit ons allereerste schoolkrantje is?

Wist je dat... onze Bellevuefamilie onlangs is uitgebreid?  Mevrouw 
Deconinck werd mama van Charles, mevrouw El Machaoud van 
Amir en directeur Rommens werd papa van Hector.  
Proficiat aan de kersverse ouders!

Wist je dat… enkele leerlingen uit de derde graad economie een 
minionderneming hebben opgericht? De naam luidt Emerald 
Design. Jullie horen er binnenkort ongetwijfeld meer over! 

WIST-JE-DATJES
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SPORTDe leerlingen van de 2de en 3de graad doen ook aan sport in 
afstandsonderwijs. Via een app op de telefoon konden hun 
bewegingsactiviteiten worden gevolgd. Een dikke proficiat 
alvast aan alle sportievelingen! 

Rashmida, Jelle en Nathan blonken de afgelopen periode uit in 
deze activiteit.

Hieronder ziet u hun sterkste prestaties:

AFSTANDSLOPEN

Onze school kocht onlangs enkele Spikeballsets aan, 
waarmee de leerlingen binnenkort zullen starten.

Wat is spikeball?

Spikeball is een teamsport waarbij 2 tegen 2 gespeeld 
wordt, zowel in- als outdoor. De minitrampoline wordt 
in het centrum van de 2 teams geplaatst. De bal wordt 
met een service via de handpalm in het spel gebracht, 
door deze op het net te slaan. Eenmaal de bal actief in 
het spel is, verplaatsen de spelers zich naar wens. Het 
doel is om de bal zo in het verende net te richten dat 
de tegenstanders deze niet kunnen vangen. Dit teamspel 
is hoofdzakelijk bedoeld om het werpen, aanraken, de 
reactiesnelheid en 360° bewegingen te bevorderen. Elk 
team mag maximaal 3 passen uitvoeren alvorens de 
juiste werphoek naar de trampoline te vinden om het de 
tegenstanders moeilijk te maken.

KENNEN JULLIE DE NIEUWSTE EN HIPSTE SPORT VAN 2021?

CORONABEWEEGTIPS

Blijven bewegen is nog steeds van groot  
belang. In afwachting van de opening van  
de sportclubs kan je hier enkele tips lezen om  
te bewegen en gezond te blijven:

* Plan je beweging. Denk niet “het komt wel”,  
maar bedenk op voorhand wanneer je wat  
gaat doen. Begin je de dag bijvoorbeeld met een workout? Ga je na de lessen afstands-
onderwijs gaan sporten?

* Doe workouts @ home. Op Youtube/Facebook/Instagram/Tik Tok vind je genoeg inspiratie 
voor leuke oefeningen. Bedenk een sportieve uitdaging en daag je klasgenoten uit.

* Help met huishoudelijke taken en leg muziek op. Wedden dat je niet stil kunt blijven staan?

* Lach naar elkaar! Ga je de straat op voor een wandeling, looptocht, fietsrit of andere activiteit? 
Lach naar de mensen die je tegenkomt! Zo maak je elkaar blij en het geeft positieve energie en 
motivatie!

CORONACARTOONS
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Elise Verstaete 
Leerlingbegeleiding 

Natasha Vankeirsbilck 
Leerkracht Frans 

Shauny Debaeke 
Leerkracht Frans & PAV

Danelli Vervaeke 
Leerkacht economie en 
remediëring 

NIEUWE LEERKRACHTEN SECUNDAIR

juf Laure juf Kayli juf Emmely juf Kyanna 

NIEUWE LEERKRACHTEN BASISSCHOOL

Luna Catry 
Leerkracht Nederlands 

Justine Geldhof 
Leerkracht Nederlands

CULTUURFILMTIP ’DE TOP 10 MUST-SEE ROMCOMS VAN 2021’ OM DE 
CORONAVERVELING TEGEN TE GAAN.
1. MARRY ME

In de film staan supersterren Kat Valdez (Lopez) en Bastian (Maluma) 
op het punt om tijdens een concert, in het bijzijn van hun fans, te 
trouwen, maar Kat komt er vlak voor de ceremonie achter dat haar 
aanstaande is vreemdgegaan, en ziet haar leven in elkaar storten voor 
de ogen van de fans. Dat moment maakt ze oogcontact met Charlie 
(Wilson), een gescheiden wiskundeleraar, die een beetje verloren 
tussen het publiek staat…

2. FINDING YOU

Na een noodlottige auditie aan een prestigieus muziekconservatorium 
in New York, reist Finley Sinclair naar een kustplaatsje in Ierland 
om een semester in het buitenland te studeren. Daar ontmoet ze 
hartenbreker-filmster Beckett Rush, die de nieuwst aflevering van 
zijn middeleeuws fantasy-avonturenfranchise maakt. Ze beginnen 
een onwaarschijnlijke romance, maar wanneer de krachten van 
Beckett’s sterrendom hun dromen dreigen te verpletteren, moet 
Finley beslissen wat ze riskeert voor de liefde.

3. CINDERELLA

Camila Cabello gaat Assepoester spelen in de film ‘Cinderella’. De 
film is Camila haar acteerdebuut. Toch laat ze het zingen zeker niet 
achterwege, want muziek gaat namelijk een grote rol spelen in de 
film. Naast zingen helpt ze eveneens mee aan het schrijven van 
de teksten. In de film zullen veel nieuwe nummers, maar ook oude 
klassiekers te horen zijn. Bij Assepoester hoort natuurlijk ook een 
prince charming...  Benieuwd wie dit zal zijn!

4. COMING 2 AMERICA
5. BARB AND STAR GO TO VISTA DEL MAR
6. BLITHE SPIRIT
7. THE KISSING BOOTH 3
8. FRENCH DISPATCH
9. TO ALL THE BOYS:  ALWAYS AND FOREVER, LARA JEAN
10. LAST LETTER FROM YOUR LOVER
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Jawel, ook in onze school schuilt talent 
voor poëzie! 

Hieronder enkele van onze creaties.

POËZIEWEEK OP ONZE CAMPUS - KOM WAT DICHTER…

Gedichtenketting van kleuter tot lager

Weet je nog, toen we nog op bezoek mochten komen? (L3A) 
Door corona kunnen we daar alleen maar van dromen. (5A) 
Wij dromen van zoentjes en knuffels, en van spelen in het zwembad. (K3A) 
Van lange wandelingen met opa en oma op het bospad. (K2B) 
Nu zitten we de hele dag binnen.. (Peuterklas) 
Wat moeten we toch zonder jullie beginnen? (K2A) 
Wij willen spelen (K1) 
en weer veel knuffels en liefde met iedereen delen. (K3B) 
Kiezen tussen onze hobby’s doen we echt niet graag, (L1B) 
want door corona gaat de tijd erg traag. (L1A) 
In ons hoofd staan alle vensters open voor dromen, dromen van SAMEN, van 
alles, maar…”samen”. (L2A) 
Wij willen weer samen fietsen en dansen. Weg corona, weer groeien met ALLE 
kansen. (L2B) 
Zonder anderhalve meter tussen (L4) 
kunnen we elkaar veel meer kussen. (L5B) 
Konden we 2020 maar verslaan, of dit jaar toch zeker corona verslaan. (L3B) 
2020, wat een jaar! En onze meester heeft nog steeds geen haar! (L6)

Poëzie in de Franse les, door 2B

Salut, Renée! 
Qu’est-ce que tu as? 
J’ai mal au pied, 
Moi, ça ne va pas. 
Qu’est-ce que tu as? 
Moi, ça ne va pas.  
Mal au pied, 

la pauvre Renée. 
Salut, Germain! 
Qu’est-ce que tu as? 
J’ai mal à la main, 
moi, ça ne va pas.  
Qu’est-ce que tu as? 
Moi, ça ne va pas.  
Mal à la main, 
le pauvre Germain.

Geschreven door Britt, 2BMM

Deze tijd maakt ons onzeker,  
weten niet wat komen gaat. 
Ik wil je knuffelen, een kusje geven,  
maar dat mag niet. 
De deuren moeten dicht.  
De ramen moeten open. 
Ik blijf hier, jij blijft daar.  
Toch brengt het ons ook weer samen.
Ookal zit je nu alleen.  
Bij elkaar of achter ramen. 
Ik hoop dat we elkaar snel kunnen zien. 
In februari misschien.

Geschreven door Houda - Chaima - Elise 

Gedichten van 2A, voor het vak Nederlands

Moeilijke tijden, 
donkere gedachten, 
lastig te bevrijden, 
geen woord kan dat verzachten. 
Samen komen we er doorheen, 
iedereen heeft eens pech, 
maar nu even alleen, we komen op weg.

De dag fleurt wel weer op, 
maar niet zo snel, 
het sociaal leven is een flop, 
maar we komen er wel. 
Samen moeten we er voor elkaar zijn, 
steun is moeilijk te vinden, 
hoog is de pijn, 
het kan ons verblinden. 
Samen hebben we dit gedicht geschreven, 
we moeten op onze tanden bijten, 
misschien iets overdreven, 
maar wel harde feiten.

Geschreven door Helena, Sarah & Lisa

De leerlingen van 5 en 6A maakten een Bookstagram van hun 
laatste gelezen boek. Hier zien jullie enkele resultaten. Je krijgt 
onmiddellijk zin om zelf te beginnen lezen, niet?

BOOKSTAGRAM 5 EN 6A
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BELLEVUE WOORDZOEKER
ONTSPANNING

Maak deze woordpuzzel digitaal op: https://bit.ly/3pS5XiU

LOS JIJ HET WISKUNDIGE RAADSEL 
VAN DHR. VERBRUGGE OP?

In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak.  De slak wil naar 
boven en begint te klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar ’s nachts 
daalt de slak 4 meter.  Dat gaat zo elke dag door. 

Vraag: na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?

Waterman 20 januari – 18 februari 
De waterman start het jaar in vuur en vlam. Je hebt nood aan sociale contacten en misschien wel een 
nieuwe relatie. Let wel op, er zijn altijd kapers op de kust!

Vissen 19 februari – 20 maart 
Een slechte periode voor de vissen. Je verliest iets waardevols door niet op te letten en je komt een paar 
keer te laat op je werk/school. Wakker worden!

Ram 21 maart – april 
Goede resultaten op je werk/school! Je bent heel gedreven deze maand. Doe wel iets aan je kleding, dat 
groene hemd lijkt nergens naar!

Stier 20 april – 20 mei 
Je koppigheid werpt voor een keer vruchten af, je haalt eindelijk datgene binnen waar je al zo lang voor 
ijvert. Ook lacht het geluk je toe, tijd om een gokje te wagen? 

Tweelingen 21 mei – 20 juni 
Op lichamelijk vlak breek je alle records, nog nooit heb je er zo goed uitgezien! Let wel op dat je je vrienden 
nog genoeg aandacht geeft, want je zou hen soms vergeten. 

Kreeft 21 juni – 22 juli 
Onder een gunstige invloed van Saturnus ben je een topkok in de keuken geworden. De lekkere menu’s 
schud je zonder veel moeite uit je mouw. Vergeet je collega’s/medeleerlingen niet te trakteren!

Leeuw 23 juli – 22 augustus 
Je vergat vorige maand de verjaardag van je geliefde, dus het jaar is niet zo goed gestart. Gelukkig maak 
je het de komende week goed door hem/haar te verrassen met een heerlijke coronaproof picknick in het 
park. 

Maagd 23 augustus – 22 september 
Een buitenlandse kennis contacteert je met het nieuws dat je een grote geldsom gewonnen hebt! Let op, 
niet alles is wat het lijkt… Wie een huisdier heeft: ben je klaar voor baby’s? 

Weegschaal 23 september – 22 oktober 
Je groene vingers zijn al helemaal klaar voor de lente, dus je kan niet wachten tot het wat mooier weer 
wordt. Vergeet niet dat je huis ook aandacht nodig heeft en ruim je kamer op!

Schorpioen 23 oktober – 21 november 
Let deze maand op met vriendenruzies. Mars heeft een slechte invloed hierop. Probeer je lange tenen wat 
in te korten. Gelukkig is je buur klaar met verbouwen en kan je terug genieten van je nachtrust.

Boogschutter 22 november – 21 december 
Alle boogschutters staan aan het begin van een schitterend jaar. De ene na de andere meevaller komt op 
je pad: financieel, op romantisch vlak én op het werk. Het enige nadeel is dat je nog steeds niet naar de 
kapper bent kunnen gaan. 

Steenbok 22 december – 19 januari 
De periode na je verjaardag stemt je tot nadenken. Je twijfelt over studies, werk, dieetkeuzes… Gelukkig 
zijn er je goede vrienden die je mee over de streep trekken om een nieuwe hobby te beginnen. 

HOROSCOOP

https://bit.ly/3pS5XiU
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BABYFOTO’S

De leerkrachten van Atheneum Bellevue waren ook ooit jong en 
onschuldig… Wie herkent deze schattige snoetjes? 

Stuur snel je antwoord naar redactie@basisschool-bellevue.be. 

De eerste inzending met een volledig juist antwoord wint een  
mooie prijs!

OPLOSSINGEN:

Antwoord vraag van dhr. Verbrugghe. Na 16 dagen: na 15 dagen heeft de slak 15 meter 
geklommen. Op de 16de dag is ze dus boven en hoeft ze ’s nachts niet meer te dalen!

The masked reader.  Wie is wie?  Van links naar rechts.  
 juf Isabelle - juf Kayli - juf Laure - juf Annelies VH - juf Gilla - juf Melanie

Onze volgende editie verschijnt begin juni 2021. 

Bijdragen van leerlingen en leerkrachten zijn welkom tot 21 mei 2021.  
Contacteer ons via redactie@basisschool-bellevue.be of de brievenbus aan het secretariaat. 
Voorstellen voor een logo van  ‘t GOzetje zijn welkom tot 1 mei.


