
VBS De Bosui l t jes  

 

N u mmer  1 ,  j a a r ga ng  1  

De kangoeroeklas  

Ju ni  2 01 7  

I N  D I T  N U M M E R :  

De kangoeroeklas 1 

Caesarcode 2 

De ruimte 3 

Computers 4 

Origami 5 

Atomen 5 

Rebus 6 

Kangoeroeklaskrant  

 

 

In onze school is er een kangoe-

roeklas. Dat is geen klas waar je 

leert springen zoals een kangoe-

roe, maar wel een klas waar je 

andere en moeilijkere dingen 

leert dan in een gewone klas. 

Deze klas heet zo omdat een kan-

goeroe sprongen maakt en de 

kinderen van de kangoeroeklas 

hetzelfde doen, maar dan met 

rekenen. 

 

Elke dinsdag gaan een aantal 

kinderen van 3A en 3B naar de 

kangoeroeklas. In het lokaal wor-

den wij opgewacht door een juf 

of een meester of soms een ma-

ma of een papa. Wij leren dan 

over bijvoorbeeld de ruimte, 

computers, codes of schaken.  

 

In de kangoeroeklas is het niet 

altijd gemakkelijk. Soms zijn er 

veel vragen en snappen wij er 

niet veel van. Maar dat is niet 

erg. Dat is net de bedoeling zodat 

wij leren nadenken en samen-

werken. In de gewone klas moe-

ten wij soms te weinig nadenken 

of moeite doen. Soms vinden wij 

het te gemakkelijk en vervelen 

wij ons een beetje. Dat is niet 

goed omdat wij dan lui kunnen 

worden. Wij moeten leren dat het 

niet altijd gemakkelijk is en dat 

je soms veel moeite moet doen.  

Als je naar de kangoeroeklas mag gaan, moet je daar fier op 

zijn. Dat betekent dat jij het op school gemakkelijker hebt dan 

de andere kinderen. Die moeten daar niet jaloers op zijn. 

Misschien zijn er andere dingen waar zij beter in zijn dan de 

kinderen van de kangoeroeklas. 

 

Ik kijk alvast uit naar de kangoeroeklas van volgend jaar. 

Hopelijk is die net zo leuk als dit jaar! 

 

 

Journalist : Aveline College 



In de kangoeroeklas dit 

schooljaar bij juf Hannelore 

hebben we dit geleerd: 

Het is een geheime code, kun 

je al raden wat? 

Het is de Ceasarcode! 

Bv. Dit artikel is getypt door 

HOLDV 

CEASARCODE 3= 

Ceasarcode 3 is 3 LETTERS 

vooruit gaan, 

Maar ik heb ze al 3 vooruit 

gedaan, dus je moet 3 ACH-

TERUIT gaan! 

 

Zelfs de kangoeroeklas had 

hier moeite mee dus als je 

kunt volgen, los dan dit op: 

KSIH KIHEER 

CAESARCODE 4= 

TIP: Caesarcode 4 is 4 let-

ters vooruit, dus 4 letters 

achteruit want ik heb het al 

gecodeerd! Zo is het het 

zelfde  bij de andere codes 

dus ook bij code 5,6,7,8 en 

9  enz. Tot code 25! Dus als 

je dit snapt, kun je verder-

gaan! 

 

PAS OP: het wordt een stuk 

moeilijker als je verdergaat 
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Caesarcode  

Als je dit al snapt ben je PRO-

FESIONAL!!! 

Maak nu je eigen code, voor-

schotel je vriend{innetje} 

hem en kijk wat hij er van 

bakt! 

EXTRA CODE CAESARCO- 

DE 7  

NVLK NLDHHV 

 

Het wordt echt supermoeilijk 

als je de code niet weet, bv. 

Dit: WFFW MJ? 

CAESARCODE ?= 

Nu moet je zelf raden! 

Pluis alle codes van 1 tot 25 

uit, kijk hoeveel letters er 

achteruit moet want ik heb ze 

al vooruit gedaan! 

DE CAESARCODE 

DE CODE VAN 

CAESAR! 
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“Het ontplofte, de 

knal kan je nog 

altijd horen.” 

De ruimte is onein-

dig groot, dat we er 

niet alles over we-

ten. Er zijn dan ook 

verschillende dingen 

in de ruimte: ster-

ren, planeten, kome-

ten… 

Maar het begin is 

nog specialer! Dat 

heet de ‘Big Bang’ 

dat was een bol vol 

vloeibare stoffen: 

waterstof, zuur stof 

en zo voort. Het ont-

plofte, de knal die je 

nog altijd kan horen. 

Mijn mama Fabien-

ne, gaf die les! Zij 

weet daar heel veel 

over! We moesten 

ook een spreekbeurt 

voor elkaar voorbe-

reiden en bren-

gen. 

Ik vond het su-

per! Maar een 

paar kinderen 

hadden ook wat vra-

gen. Dat was super 

tof! 

Van Noémie  

De ruimte  



Deze lessen hebben we vooral 

met juf Hannelore gedaan. 

Schaken is eigenlijk zeer in-

gewikkeld. Het moeilijkste is 

dat alle pionnen hun eigen 

beweging hebben. Bij scha-

ken heb je twee kleuren pion-

nen zwart en wit. Net zoals 

het bord dat heeft zwart en 

witte vakjes. En de vakjes 

staan schuin over elkaar. Het 

doel van het spel is dat je de 

koning pakt. Als je de koning 

pakt ben je gewonnen. Je zou 

denken het is oneerlijk dat 

jullie mogen schaken in de 

kangoeroeklas sommigen van 

onze kangoeroeklas konden 

het zelfs niet goed. Ik vond 

het heel leuk .  

 

Nic Van Drogenbroeck 

gedaan op school met compu-

ters? 

Neen, op deze school niet. 

Maar wel in Tildonk. Ik heb 

voordien ook nog lesgegeven 

in het middelbaar onderwijs. 

Heb jij ooit een spreekbeurt 

over computers? 

Neen, wij hadden pas in het 

3de middelbaar computers 

op school. In de jaren ‘90 

waren computers nog niet zo 

Hoelang ben jij al bezig met 

computers? 

Van toen ik 10 was. Thuis 

kwam er een computer in het 

voorjaar van 1997. Zonder 

internet. Dat volgde pas ja-

ren later. 

Hoelang werk jij al met com-

puters op onze school? 

Sinds maart 2012. 

Heb jij ooit al iets anders 

alomtegenwoordig als van-

daag. 

En dat was het weer het inter-

view met Rutger Molenberghs. 

Daaaaaaaaaag! 

Pag ina  4  

C o m p u t e r s  

Schaken  

een computer uit elkaar haal-

den. Ik heb een interview met 

meester Rutger gedaan. 
 

Hallo ik ben Matteo Buelens. 

ik ben 9 jaar en zit in de kan-

goeroeklas. Ik vind de kan-

goeroeklas heeeeeeel leuk! 

Je kent computers wel. Je 

zult waarschijnlijk denken: 

oneerlijk jullie kunnen op de 

computer spelen. maar nee 

wij leren programmeren met 

meester Rutger (de leukste 

leerkracht van de school.) 

Het leukste vond ik dat we 

“Als je de koning 

pakt ben je 

gewonnen.” 
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Ka n go er oe k l a sk r a nt  

Ik ben Isabel.  

Je kent vast wel origami. Je 

kan heel veel dingen, dieren 

en voorwerpen er mee maken 

zoals: Een kikker, een kraan-

vogel, een doosje, oorbellen... 

En een roos! In de kangeroe-

klas op mijn school is er soms 

welleens een les origami. Ik 

vind het heel leuk als het een 

les origami is. Daarom is het 

ook mijn lievelings vak bij de 

kangeroeklas. Ik kan al een 

kikker en een doosje uit mijn 

hoofd. En zie hier, een kik-

kerparade! Maar niet ieder-

een vind het zo leuk en mak-

kelijk.  

 

Je kan origami in verschillen-

de kleuren doen en ook in 

prints, zoals: Hartjes of bloe-

metjes of zonnetjes... 

ik was vergeten te zeg-

gen dat Protonen pas-

sief, electronen negatief 

en neutronen neutraal 

zijn. 

Een atoom bestaat ver-

schillende delen,  

zoals jullie kunnen zien 

zijn er 4 delen in een 

Atoom. Neutronen, Pro-

tonen een Atoomkern en 

Electronen De Atoom-

kern bestaat uit : Neu-

tronen en Protonen. 

 Neutronen houden de 

Protonen uit elkaar. o ja 
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A t o m e n  

Origami  

Alles bestaat uit Atomen, 

écht alles. Ik vind het 

ook maar raar en gek. 

Atomen zijn zo’n  heel 

heel heel kleine stipjes, 

Atomen kunnen niet met 

het blote oog gezien wor-

den.  

Veel te klein, dus zoiets 

als microben maar dan 

veel kleiner.  

Er bestaan meer dan 

1000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000 

atomen!!!! 

Dat getal heet quintil-

joen, zeer onbekend ge-

tal…. 

Atomen van Aurelius 

Op een dag in het jaar 

kregen we les over 

Atomen. Deze les kregen 

we van Marga. Wij von-

den dit heel interessant 

[ik toch]. 

“1000,000,000,0

00,000,000,000,

000,000,000  

Dat getal heet 

quintiljoen, zeer 

onbekend 

getal….” 
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Bezoek ons op het web! 

www.debosuiltjes.be 

 


