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In deze editie 



Vandaag 

Een samenleving 

waarin we vrij zijn 

om onze eigen 

invulling te geven 

aan leven, liefde, 

denken  

en dood. 

Pg. 2 FEESTBROCHURE  

9h00  Deuren open 

9h30  Verwelkoming door de voorzitter van de  

Oudervereniging voor Moraal, Steve Kerckhove 

9h45  Voorstelling door de feestelingen van het eerste 

leerjaar. 
Zij brengen u een heel gevarieerde voorstelling 

met acts meegebracht uit de klas met als thema             

 “ZEVENSPRONG” 
10h15  Fakkeloverdracht 

10h20  Uitdelen van de geschenkjes aan de feestelingen 

10h30  Receptie voor alle aanwezigen met een drankje en 

een hapje 



We zijn allemaal piekfijn uitgedost 
en we hebben ons beste humeur op 
zak. Dat is vanzelfsprekend want 
vandaag wordt er een belangrijke 
stap gezet: 

 

Vandaag bereik je een scharnier-
moment, een overgangsmoment in 
je jonge leven. Je bent nu klaar om 
de wijdere wereld in te gaan. Je 
zette dit schooljaar reeds een hele 
grote stap: je startte de lagere klas, 
de eerste boekjes zijn gelezen, de 
eerste tekstjes geschreven. Je hebt 
de hulp van anderen minder nodig: 
boodschappen doen, aankleden, 
veters knopen, … het wordt 
geleidelijk aan een koud kunstje. 
Ook je tanden wijzen op de 
veranderingen die zich in je 
ontwikkeling voordoen: ze vallen 

één na één uit om plaats te maken 
voor definitieve bijters. Die 
veranderingen – die de groei ten 
goede komen -  kunnen klein of  
geleidelijk zijn, maar voor jullie zijn 
ze ingrijpend. Je laat zien dat je een 
stap zet in de richting van de 
gemeenschap van de groteren: jullie 
inbreng neemt toe door eigen 
waarnemingen en bedenkingen. Om 
al deze veranderingen te 
ruggensteunen, vieren we vandaag 
jullie Lentefeest! 

 

Veel plezier! 

Feestelingen  

Kerckhove Noud 

Laval Vanhamme Louka 

Overstraete Alvin 

Plysier Fybe 

Pratz Manu 

Vandenberghe  Zanis 

Vandeborre Oona 

Vandenbussche Nora 

Bossier Gaëlle 

Claes Evi 

Clevers Dennis 

Cottenies Nick 

Defoor Danaë 

De Jonghe Lars 

Deprez Miel 

Hollebecq Noa 

Hoste Viktor 

Waarom Feest ? 

Een samenleving 

waarin we vrij zijn 

om onze eigen 

invulling te geven 

aan leven, liefde, 

denken  

en dood. 

Pg 3 LENTEFEEST,  2019  



Mijn hobby’s zijn:  tekenen 

Dit is mijn grootste talent: rekenen 

Ik loop heel hard weg van: zombies 

Dit doe ik niet graag: vroeg opstaan 

Later word ik: politievrouw 

Mijn lievelingsdier: papegaai 

Mijn held: Gaelle 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mama en papa 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): oorringen 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Gaelle 

We spelen veel samen. 

Naam: Nora 

Je bent lief voor mij. 

Naam: Nick 

We doen altijd leuke dingen. 

Ik ben jarig op: 21/dec 

 

 

Evi 
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Mijn hobby’s zijn:  sporten 

Dit is mijn grootste talent: schilderen 

Ik loop heel hard weg van: vleermuizen 

Dit doe ik niet graag: voetballen 

Later word ik: een mama 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: Viktor 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti 

Ik kan echt niet leven zonder: mama 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): zeemeerminnenstaart 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Nora 

Ik vind je super leuk. 

Naam: Danaë 

ik mag altijd met je meespelen. 

Naam: Viktor 

Je zegt lieve dingen. Je zegt nooit iets verkeerd. 

Ik ben jarig op: 11/feb 

 

 

Gaëlle 
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Mijn hobby’s zijn:  tekenen en knutselen 

Dit is mijn grootste talent: mama helpen 

Ik loop heel hard weg van: vleermuizen 

Dit doe ik niet graag: naar school gaan 

Later word ik: dierenkapper 

Mijn lievelingsdier: poes 

Mijn held: mijn papa 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn beer 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): poppen 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Viktor 

Je zegt lieve dingen tegen mij. 

Naam: Nora 

Je laat me altijd meespelen. 

Naam: Evi 
Je laat me altijd meespelen. 

Ik ben jarig op: 17/feb 

 

 

Danaë 
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Mijn hobby’s zijn:  basket 

Dit is mijn grootste talent: werken 

Ik loop heel hard weg van: leeuw 

Dit doe ik niet graag: ergens naar toe gaan 

Later word ik: motocrosser 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: mijn neef Lander 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti 

Ik kan echt niet leven zonder: hond 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): moto 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Viktor 

Je bent altijd blij, je doet veel voor mij. 

Naam: Nick 

Je voetbalt veel met mij. 

Naam: Danaë 

Ik mag altijd meespelen van jou. 

Ik ben jarig op: 21/nov 

 

 

Lars 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal 

Dit is mijn grootste talent: zwemmen 

Ik loop heel hard weg van: een hele grote blaffende hond 

Dit doe ik niet graag: naar de markt gaan 

Later word ik: voetballer 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: Spiderman 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mama 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): grote robot 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Lars 
We spelen leuk samen. 

Naam: Gaëlle 

Je bent steeds bezorgd. 

Naam: Nick 

Je kan goed voetballen. 

Ik ben jarig op: 25/feb 

 

 

Viktor 

Page 8 LENTEFEEST,  2019  



Mijn hobby’s zijn:  turnen , acteren en 

zingen 

Dit is mijn grootste talent: handenstand en rad 

Ik loop heel hard weg van: ooievaar 

Dit doe ik niet graag: opruimen 

Later word ik: juf en paardenverzorger 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: mama en papa 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza 

Ik kan echt niet leven zonder: hond, mana, papa en broer 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): puppy 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Alvin 

Je luistert altijd naar mij als ik je iets vertel. 

Naam: Dennis 
Je troost goed. 

Naam:   
  

Ik ben jarig op: 29/jul 

 

 

Oona 
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Mijn hobby’s zijn:  lopen en voetballen 

Dit is mijn grootste talent: snel lopen 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: fietsen 

Later word ik: schrijver 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: Zanis 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes met mayo 

Ik kan echt niet leven zonder: Zanis 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): laser zwaard 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Fybe 

We spelen leuk samen. 

Naam: Zanis 
Ik ben verliefd op jou. 

Naam: Ooana 

Je kan super vlug lopen. 

Ik ben jarig op: 30/jul 

 

 

Alvin 
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Mijn hobby’s zijn:  tennis 

Dit is mijn grootste talent: tennis 

Ik loop heel hard weg van: monsters 

Dit doe ik niet graag: opruimen 

Later word ik: dierenarts 

Mijn lievelingsdier: poes 

Mijn held: papa 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti 

Ik kan echt niet leven zonder: niets 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een drone 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Dennis 
Je bent een top voetballer. 

Naam: Miel 
Je bent een tennis kampioen. 

Naam: Ooana 

Je spreekt super Frans. 

Ik ben jarig op: 19/feb 

 

 

Louka 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal 

Dit is mijn grootste talent: voetbal 

Ik loop heel hard weg van: heksen 

Dit doe ik niet graag: naar een bos gaan 

Later word ik: voetballer 

Mijn lievelingsdier: tijger 

Mijn held: Power ranger, ninja steel 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: kippenbil 

Ik kan echt niet leven zonder: slaap 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): ninja pak 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Noud 

Je kunt heel goed voetballen. 

Naam: Miel 
Je kan super goed "koppen". 

Naam: Ooana 

Je hebt altijd mooie kleren aan. 

Ik ben jarig op: 02/okt 

 

 

Dennis 
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Mijn hobby’s zijn:  knutselen 

Dit is mijn grootste talent: schrijven 

Ik loop heel hard weg van: slangen en wormen 

Dit doe ik niet graag: zwermmen 

Later word ik: juf 

Mijn lievelingsdier: pony 

Mijn held: mama 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza special 

Ik kan echt niet leven zonder: mama 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een pop 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Fybe 

Je bent een leuke vriendin. 

Naam: Noud 

Je hebt mooie kleren. 

Naam: Miel 
Je kan heel mooi schrijven. 

Ik ben jarig op: 07/jul 

 

 

Noa 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal 

Dit is mijn grootste talent: keeper 

Ik loop heel hard weg van: dino's 

Dit doe ik niet graag: stappen 

Later word ik: prof voetballer 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: vampier 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: macaroni met worstjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn beertjes, mama, papa, broers, 

oma, opa, meme en pepe 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): het schild van Iron Man 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Miel 
Je bent de beste keeper. 

Naam: Oona 

Je bent een zot boontje. 

Naam: Fybe 

Je bent goed in de floss. 

Ik ben jarig op: 16/nov 

 

 

Noud 
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Mijn hobby’s zijn:  spelen en knutselen 

Dit is mijn grootste talent: puzzelen 

Ik loop heel hard weg van: monsters 

Dit doe ik niet graag: met iemand anders spelen dan Alvin 

Later word ik: dokter 

Mijn lievelingsdier: zebra 

Mijn held: Alvin 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: macaroni 

Ik kan echt niet leven zonder: Alvin 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een pop 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Alvin 

ik ben stapelgek van jou. 

Naam: Noa 

Je bent mijn  vriendin. 

Naam: Ooana 

Je bent een zotteke. 

Ik ben jarig op: 03/aug 

 

 

Zanis 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal 

Dit is mijn grootste talent: achterwaartse salto 

Ik loop heel hard weg van: slangen en wormen 

Dit doe ik niet graag: timmeren 

Later word ik: prof voetballer 

Mijn lievelingsdier: cheeta 

Mijn held: Flach 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: papa 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): voetbaltruitje van Ronaldo 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Noud 

Je kan heel goed dribbelen en truukjes. 

Naam: Oona 

Je hebt altijd mooie kleren aan. 

Naam: Dennis 
Je kan heel goed voetballen. 

Ik ben jarig op: 27/mrt 

 

 

Miel 
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Mijn hobby’s zijn:  spelen 

Dit is mijn grootste talent: dansen 

Ik loop heel hard weg van: zombies 

Dit doe ik niet graag: tv-kijken 

Later word ik: begrafenisonderwemer 

Mijn lievelingsdier: kat 

Mijn held: mijn papa 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: champignons 

Ik kan echt niet leven zonder: hond 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): hoverboard 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Miel 
Je bent bezorgd. 

Naam: Noa 

Je kan heel goed dansen. 

Naam: Zanis 
Je kan goed schrijven. 

Ik ben jarig op: 11/jul 

 

 

Fybe 
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Mijn hobby’s zijn:  ballet 

Dit is mijn grootste talent: dansen 

Ik loop heel hard weg van: zombie  

Dit doe ik niet graag: voetballen 

Later word ik: juf en mama  

Mijn lievelingsdier: zacht poesje 

Mijn held: Prinsesia 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti 

Ik kan echt niet leven zonder: winky 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): lego friends 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Evi 
Je bent een lieve vriendin. We spelen vaak samen. 

Naam: Gaëlle 

Je troost me als ik verdrietig ben. 

Naam: Nick 

Je bent bezorgd om andere kindjes. 

Ik ben jarig op: 24/aug 

 

 

Nora 
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Mijn hobby’s zijn:  Play Station 

Dit is mijn grootste talent: basket 

Ik loop heel hard weg van: mummie 

Dit doe ik niet graag: ballet 

Later word ik: politieagent 

Mijn lievelingsdier: konijn 

Mijn held: Spiderman 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes met hamburger en 

appelmoes 

Ik kan echt niet leven zonder: papa en mama 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): racebaan van Hot Wheels 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Nora 

Je troost me en ik mag altijd met je meespelen. 

Naam: Nick 

Je bent lief voor mij. 

Naam: Viktor 

Je moedigt me altijd aan. 

Ik ben jarig op: 29/okt 

 

 

Manu 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal en basket 

Dit is mijn grootste talent: voetbal 

Ik loop heel hard weg van: enge maskers 

Dit doe ik niet graag: hockey 

Later word ik: voetballer als ik 30 ben 

Mijn lievelingsdier: hond 

Mijn held: Spiderman 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn hond 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): bal 

Dit vind ik leuk aan jou/ zo ga ik me jou herinneren: 

 

Naam:  Evi 
Je troost me altijd. Je bent een goede vriend. Ik mag altijd met je 
meespelen. Je geeft soms zoentjes aan mij. 

Naam: Viktor 

We spelen samen voetbal. Je bent mijn super dikke vriend. Je doet 
veel dingen voor mij. 

Naam: Nora 

Ik mag altijd met jou meespelen. 

Ik ben jarig op: 01/okt 

 

 

Nick 
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De Oudervereniging voor de Moraal werd begin jaren ’70 van de 

vorige eeuw te Avelgem opgericht onder impuls van enkele ouders 

wiens kinderen de cursus niet-confessionele zedenleer volgden. Zij 

werden daarbij gesteund door de leerkrachten moraal.  

( details op http://ovm-avelgem.be/historiek/tijdslijn.html ) 

De vereniging stelt zich tot doel ouders en sympathisanten te 

verenigen om binnen haar mogelijkheden de cursus niet-

confessionele zedenleer te steunen en te verdedigen. Wij  willen 

dus dat de leerlingen zedenleer op de beste manier begeleid 

worden en dat de buitenkerkelijke opvoeding die in deze cursus 

wordt verwezenlijkt in de beste omstandigheden kan gebeuren. 

 

Wens je mee te werken aan de planning en uitvoering van onze 

activiteiten of heb je gewoon goesting om hier en daar een handje 

toe te steken  (zonder de bestuursvergaderingen bij te wonen), 

aarzel niet uw naam en adres op te geven aan een bestuurslid of 

de leerkracht nc zedenleer. 

Secretariaat 

Achterhoek, 17 

8581 Waarmaarde 

Oudervereniging voor de Moraal  
Avelgem 

Email: info@ovm-avelgem.be 

Homepage: www.ovm-avelgem.be 

Onder auspiciën van deMens.nu/UVV v.z.w. en de Vrije Universiteit Brussel 

Feest Vrijzinnige Jeugd 2020  

GC Spikkerellle  

Pinksterzondag 
31 mei  

 Volgende editie 

Een samenleving 

waarin we vrij zijn 

om onze eigen 

invulling te geven 

aan leven, liefde, 

denken  

en dood. 
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