
Het is niet gemakkelijk om in deze Covid- tijd toch nog een beetje te genieten van de vrolijke 
dingen van het leven…
In het vierde leerjaar hebben we ons verdiept in het thema “Halloween”. Via een webpad kwamen 
we heel wat te weten over de achtergrond ervan. En ja, het is een gebruik dat is over gewaaid uit 
Amerika. Maar wist je dat we hier in onze streken lang geleden al van deur tot deur gingen om te 
bedelen om brood met krenten. En de mensen die het lekkere brood mochten ontvangen, zouden 
dan in ruil bidden voor onze doden…
In onze klas hingen vrolijke spookjes te bengelen aan ons plafond. En we leerden een lied op de 
melodie die Walt Disney ook gebruikte in zijn film “Fantasia”. En heb je al eens geluisterd naar het 
muziekstuk “Dance Macabre”? 
Maar we keken vooral uit naar de voorstelling van onze toverspreuken. We schreven ze helemaal 
zelf en hieronder kan je ze lezen. Maar best niet luidop, want je weet maar nooit! Op vrijdag 30 
oktober zouden we met de drie klassen in de gymzaal gaan kijken hoe heksen, tovenaars en Magere 
Hein rond de heksenketel dansen.  Maar we beperkten ons uiteindelijk toch maar tot de bubbel van 
onze eigen klas om het veilig te houden. Toch hebben we ervan genoten. En terug in de klas 
speelden we met z’n allen samen het spel “Weervolven”. 
Je kan ook mee- genieten door het bekijken van onze foto’s. Waarschuwing: niet voor gevoelige 
zielen! 
                                                                                                                                   

Ik ben een boze tovenaar
ik neem één kilo weerwolfhaar
ik kook met heel veel look
net zoals het keukenspook.
Giet hierbij zes druppels bloed                                      
van een reuzenvoet.
Giet het in het graf van een skelet
en dan leeft hij weer vol pret!

Wij zijn de vier vrienden van het land
op Halloween doen we irritant.
We gooien tanden in onze soep
ja dat wordt een hele troep.                                    
Snufje geel, snufje groen
het is zo dat wij het doen.
Berensnot doe je er in
man, wij zijn echt superslim.
Geef ons drankje aan een kind
en het wordt meteen blind!



Pak een pompoen
en een draadje van katoen                                 
neem twee dode ratten
en een halve kilo patatten
steek dat allemaal in een pot
drink dat op en dan word je God.

Neem een stukje van de zeis van Magere Hein
en snijd daarmee de kop van een konijn.
Gooi het dan in de pot
en wacht en uur op je lot.
Pak dan een dode mot 
die stop je ook in de pot.
Drink het drankje heel traag
zo zien de heksen het graag.
Dan word je een griezelige spin
en dan kruip je alle huizen in!

Zoek een pompoen
en steek die in je schoen.
Roer die samen in een ketel
strooi daarna wat dovenetel
pak wat schimmel van je voet
en neem daarna een beetje bloed.                              
Pak een spin
en doe die er in…
Smeer die soep op je gezicht
maar hou je mond goed dicht!
Dan verander je in een mensenhart
dat is een mooie, nieuwe start.


