
Kleine gelukjeskrant van de Vuurboom 

 

Klein geluk is groot geluk 

 

Wat is geluk? 

 

Wie al eens met zijn kop tegen de muur liep, 

wie al iemand verloren heeft, 

wie al eens in de knoei zat met zichzelf, 

wie het diepe dal heeft ervaren en de ravijn gezien, 

die weet dat het antwoord niet zo simpel is. 

 

En tegelijk ook wel. 

Want klein geluk begint elke dag aan je voordeur. 

De zon die schijnt. 

De buurman die je begroet. 

Een eerste krokus bij de laatste winterkou. 

 

Als je in het kleine het mooie ziet, 

is klein geluk altijd groot geluk.  

Bond zonder naam 



 



 



Kleine gelukjes van 5A                                 
Mijn vrienden, mijn paarden en mijn familie. 

Familie, dieren, vrienden en sporten en op de trampoline springen. Bewegen laat de slechte gevoelens weg. 

Als ik naar beneden ga en mijn hond zie. Als ik met mijn vrienden ga skaten. 

Skaten 

Mijn poes, als hij bij mij in bed ligt. 

Mijn kat omdat ik dan kan knuffelen. 

Mijn vriendinnen omdat ze er altijd voor mij zijn en me gelukkig maken. 

Gamen , geld, eten en slapen.        MET MIJN VRIENDEN LACHEN EN PLEZIER MAKEN. 

Buiten spelen, diertjes, naar een vriend gaan en voetballen.    Een pretpark met achtbanen. 

Goede vrienden hebben.         Naar huis gaan, paardrijden, basketten, knutselen. 

VRIENDEN DIE MIJ LATEN LACHEN EN LEKKER ETEN.   Spelen met mijn vrienden. 

Mijn kat omdat ik dan kan knuffelen en dansen omdat ik daar blij van word. 

 

 

 

 



 

Derde leerjaar. 
    Ik word blij van klj! Daan 

Ik word blij van mee te helpen met machines. Arthaud 

Ik word blij van spelen met mijn vrienden en familie. Lara 

Ik word gelukkig van te voetballen met mijn vrienden. Willem 

Ik word gelukkig van samen zijn met familie ,vrienden en dieren. Isolde 

Ik word blij van een leuke dag. Tess 

Ik word blij van zwemmen en waterballet. Lisa 

Ik word gelukkig als ik ga dansen en als ik mijn familie zie. Mona     

Ik word gelukkig van mijn vrienden, familie en mijn opa zijn macaroni. Boris 

Ik word gelukkig van heel veel spelen! GerbenIk word blij van dieren. Cisse 

Ik word blij van honden. Timo 

Ik word blij van vrienden. Oscar 

Ik  word blij van samen een gezelschapsspel te spelen. Joanna 



Ik word blij van katten. Jens  

Ik word blij van knuffels. Floor 

Ik hou van mijn knuffels om te slapen, ik neem ze zelfs altijd mee . Jarne 

Ik word blij van knuffels, ze zijn warm. Noah-mathis 

Ik word gelukkig van mijn konijnen. Tessa  

Ik word blij van knuffels en om mijn hond te knuffelen. Mia                                                                                                                                                                                     

Ik word blij van mijn familie. Jesse  

Ik word blij van balletjes in tomatensaus van mijn oma. JSam 

Ik ben blij van voetballen met mijn vrienden. Mats 

Ik word blij van mijn konijn Mamamoka. Emmeline  

Ik word blij van iedereen die ik ken. Elena 

Ik word blij van mama, papa, Elena en van dieren. Mila 

Als ik mooie luchten zie of een fuut in de vaart zie duiken, daar word ik blij van! Elisabeth 

 

 

 



 



Kleine gelukjes van het tweede leerjaar! 

 

Lucy	wordt	zo	vrolijk	van	haar	kat	Gucci,	zeker	als	ze	salto’s	maakt	en	tegen	de	ramen	botst!	En	worstelen	met	haar	papa!!!!		

	

Als	de	vissen	van	Leon	uit	hun	bokaal	springen,	kan	zijn	dag	niet	meer	stuk!	

	

De	legomannetjes	van	Louwie	toveren	telkens	een	glimlach	op	zijn	gezicht.	

	

De	juf	wordt	dan	weer	erg	happy	van	al	die	vrolijke	gezichtjes		en	lieve	woorden,	tekeningen,	knuffels,	goeiemorgens,	mopjes,	…	Tof	om	elke	dag	begroet	te	worden	
door	al	die	stralende	lachjes!	Heel	wat	kleine	gelukjes	in	onze	klas!	

	

Stanne	vindt	het	heerlijk	om	samen	met	zijn	broertjes	lego	te	bouwen.	Die	2	kapoenen	maken	hem	dolgelukkig!		

	

Noa	heeft	net	een	nieuwe	puppy.	En	als	Stella	door	het	huis	huppelt	als	een	kleine	paashaas,	zie	je	Noa	stralen.		

	

Nand	is	dol	op	school.	Zijn	dag	is	helemaal	goed	als	hij	op	de	speelplaats	aankomt.		

	

Lewis	vindt	het	zalig	om	sprintjes	naar	school	te	trekken	samen	met	zijn	broer	Vince.	Wie	wint?		

	

Flynn	geniet	van	het	gamen	met	zijn	neef	Robbe!	

	

Als	Franky	weer	eens	over	de	zetel	springt,	ligt	Flin	in	een	deuk!	

	



Jeanne	F.	vindt	het	dan	weer	geweldig	als	haar	hond	Bowie	een	protje	laat.		

	

Emma	vindt	het	zalig	om	haar	kat	Chaplin	te	aaien	want	die	is	zo	lekker	zacht.		

	

Louis	vindt	het	tof	om	naar	zijn	kat	Ollie	te	kijken	als	die	op	de	verwarming	ligt.	

	

Louise	geniet	er	dan	weer	van	als	ze	opeens	een	regenboog	ziet	verschijnen!		

	

Jozefien	wordt	zo	vrolijk	van	badmintonnen	met	haar	papa!	Heerlijk	om	papa	te	verslaan.		

	

Tuur	is	een	kei	in	picachu	vangen!	Dat	maakt	zijn	dag!		

	

Oona	vindt	het	heerlijk	om	te	knuffelen	met	haar	mama!		

	

Neel	is	in	de	zevende	hemel	als	hij	buiten	kan	spelen	met	zijn	vrienden.	Lekker	ravotten	in	het	bos!		

	

Jeanne	V.	kan	zich	samen	met	Lexi	helemaal	uitleven	in	de	pastorietuin.		

	

Kamiel	geniet	dan	weer	van	het	voetballen	met	zijn	makkers.	Doelpunten	maken	of	keeper	zijn,	dat	is	helemaal	de	max!		

	

Artuur	kan	uren	mindcraft	spelen	met	Kamiel	en	Ella!		

	

Imke	vindt	het	fantastisch	als	haar	buurmeisje	Amelie	bij	haar	komt	spelen,	samen	verzinnen	ze	de	tofste	spelletjes!		

	

Victor	vindt	het	dan	weer	zalig	om	samen	met	zijn	hond	op	de	trampoline	te	springen.		



	

Ilyan	geniet	van	het	gamen!		

	

Lexi	vindt	het	tof	om	met	de	hond	van	de	buren	een	lange	wandeling	te	maken.		

	

En	ook	Julie	laadt	weer	helemaal	op	van	een	wandeling	met	haar	hondjes!		

	

Louise	vindt	het	fantastisch	als	ze	een	regenboog	ziet!	Haar	dag	kan	dan	niet	meer	stuk!		

	

Lou	gaat	graag	naar	Oostende	en	kan	daar	dan	genieten	van	een	lekker	frietje.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	



	



De	kleine	gelukjes	van	6A…	
… dat ik na 3 weken vakantie mijn 

vrienden terug zag. 

 (Beau) 

 
DE ZON ! 

       (WILMA) 

 
… met mijn mama sporten!  

    (Warre) 
 

Ik heb een GSM !!!  

    (Kobe) 

 
 

… vrienden die er 

altijd zijn voor 

mij!!! 

(Hanne) 

 

Ik krijg een nieuw 
neefje of nichtje!!!   

   (Hannah) 
 

… dat ik een nieuw broertje 
heb… 

(Armand) 
 

Ik ben blij dat mijn 
vrienden mij altijd steunen 

en daarvoor ben ik hen 
heel dankbaar !  (Ook andere 

kinderen van de klas!) 
(Mauro) 

 

… in een rivier zwemmen… 

(Dries) 
 

… mijn dieren 
thuis… 

(Barbara)     
 

… ’s avonds met mijn vrienden 

gamen… 

Yari 

 

… dat ik poesjes en konijntjes heb… 

Joost 

 
Ik heb mezelf leren 

kunstrolschaatsen en leer het 
nu aan één van mijn beste 

vriendinnen en dat vind ik heel 
erg leuk.  Nu zie ik ook hoe ik 

het in het begin deed.   

                  (Bonnie) 

 

 
Ik vind het leuk dat we bij 
mijn mama een dartspel 

hebben… 
(Aaron) 

 
 

Ik ben gelukkig als 
ik mijn vrienden 

zie… 
 

(Gijs) 

 

 
Ik ben écht wel 

blij dat ik tijdens 
de 

coronacrisis 
toch naar 

school mag 
komen.   

 (Jasper 

Mama en papa !!!  
(Zij geven mij elke dag geluk ! 

 (Imani) 

 

…  als eerste een nieuwe 
chocopot mogen opendoen…  

 
 (Ella) 

 
 

… mijn vriendinnen… 
 
 
 
 
 

(Hasse) 

 
 

… bij mijn goede vrienden zijn…  
 
 
 
 
 
 

(Margo) 
 

 

De grapjes in ons klasje !  
 

 
 (meester Hans) 


