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Vandaag 

Een samenleving 

waarin we vrij zijn 

om onze eigen 

invulling te geven 

aan leven, liefde, 

denken  

en dood. 

Pg. 2 FEESTBROCHURE  

10h30  Deuren open 

11h00  Verwelkoming door de voorzitter van de  

Oudervereniging voor Moraal, Steve Kerckhove 

11h10  Voorstelling door de feestelingen van het zesde 

leerjaar. 
Zij brengen u een heel gevarieerde voorstelling 

met acts meegebracht uit de klas met als thema 

 “KNAP” 

12h00  Fakkeloverdracht 

12h10  Uitdelen van de geschenkjes aan de feestelingen 

 

12h20  Receptie voor alle aanwezigen met een drankje 

en een hapje 



Stoere jongens en meisjes van het 
6de leerjaar: jullie vieren vandaag 
Het Feest Vrijzinnige Jeugd, een 
feest van de overgang: het afscheid 
nemen van de kindertijd en het 
binnenwandelen in de wereld van 
de grote mensen, en zo beetje bij 
beetje groeien naar volwassenheid. 

 

Jullie staan voor spannende 
momenten in het leven: de overstap 
naar de grote school, meer 
zelfstandigheid, meer vrijheid, ... 
Een nieuwe wereld gaat voor jullie 
open. Hoe ziet die wereld eruit? Is 
daarin alles vooraf  bepaald en 
worden jullie geacht braaf  aan het 
lijntje te lopen? Of  is het een 
wereld die jullie zelf  maken? Waar 
je leert beslissingen te nemen, waar 
je verantwoordelijk bent voor je 

eigen daden. 

Waak over deze verantwoor-
delijkheid! De waarden vrijheid, 
verdraagzaamheid en 
rechtvaardigheid zullen jullie leiden. 

 

Het feest dat vandaag plaatsvindt, 
staat in het teken van jullie, de 
gevierde kinderen, én wordt door 
jullie zelf  gemaakt in samenwerking 
met juf  Ine.  

De enthousiaste leden van de 
Oudervereniging Voor Moraal 
steken de handen uit waar nodig. 

We wensen jullie alvast een spet-
terende ervaring en dag toe. 

 

Veel plezier! 

Feestelingen  

Desmeyter Cas 

Gevaert Ise 

Ghyselinck Kaylee  

Herreman Noa 

Jeurissen Johnnie  

Lauryssens Lucas  

Laval Vanhamme Sacha 

Moulin Remy 

Neirynck Sverre 

Opsomer Tore 

Paemeleire Axelle 

Roobroeck Tillo 

Silva Tiago 

Vanwynsberghe Thor 

Vanmeerhaeghe Xieme 

Vercaemer Zahra 

Vercant Seppe 

Verdonckt Mauro 

Verhoeven Sarah  

Vitayev Abdoel-Sheih 

Altamirova Iman 

Baert Keano 

Benoit Febe 

Callens Kiana 

Colak Chaileen 

De Clerck Loeka 

De Jonghe Jasper 

D'Haene Thorsten 

Debyser Kain 

Declercq Jay 

Waarom Feest ? 

Een samenleving 

waarin we vrij zijn 

om onze eigen 

invulling te geven 

aan leven, liefde, 

denken  

en dood. 
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Mijn hobby’s zijn:  thaiboksen, auto's maken, nieuwe voertuigen bekijken 

Dit is mijn grootste talent: autocomputer, kunnen lezen, auto's maken 

Ik loop heel hard weg van: pitbull 

Dit doe ik niet graag: toertjes lopen 

Lievelingsboek : weetjes over auto's 

Mijn favoriete website : Youtube en Facebook 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Avara avara, checheense muziek 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pitta, frieten en AA drink 

Ik kan echt niet leven zonder: auto's, vrachtwagens en thaiboxen 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een BMW M5 

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

Naam:  Thorsten 

Je bent heel leuk, staat altijd klaar voor ons, je bent super grappig. 

Naam: Kaïn 

Ik zal onze vriendschap nooit vergeten, je staat altijd klaar voor mij. 

Naam: Thor 

Je bent heel grappig. 

Ik ben jarig op: 04/aug 

 

 Abdoel- 
Sheih 
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Mijn hobby’s zijn:  hip-hop, piano, notenleer, Chiro 

Dit is mijn grootste talent: piano spelen en zingen 

Ik loop heel hard weg van: spruiten 

Dit doe ik niet graag: pesten 

Lievelingsboek : Dagboek van een muts 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Heavy en Happier 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn knuffels 

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

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

Naam:  Zahra 

Je staat altijd voor me klaar. Ik ga je nooit vergeten. 

Naam: Ise 

Je komt op voor me. Daarom ga ik je nooit vergeten. 

Naam: Sarah 

Je bent altijd lief en als er iets is kan ik altijd bij jou terecht. 

Ik ben jarig op: 16/nov 

 

 Axelle 
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Mijn hobby’s zijn:  fietsen, lopen 

Dit is mijn grootste talent: fietsen, dierenvriend zijn 

Ik loop heel hard weg van: een man verkleed in een aap met een ketting-
zaag 

Dit doe ik niet graag: opruimen, stil zijn, stil staan 

Lievelingsboek : Het leven van een loser 

Mijn favoriete website : roblox.com 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Spiegel 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: mama's balletjes in tomaten-
saus 

Ik kan echt niet leven zonder:   

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): dat ik voor altijd gezond blijf en 
lang leef 

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

Naam:  Sacha 

Je volgt altijd je vrienden. 

Naam: Xieme 

Je bent sportief, slim en een leuke gast. 

Naam: Jasper 

Je bent grappig en je staat altijd klaar voor je vrienden. 

Ik ben jarig op: 20/aug 

 

 Cas 
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Mijn hobby’s zijn:    

Dit is mijn grootste talent: rekenen, Frans, spelling, WO 

Ik loop heel hard weg van: spruiten 

Dit doe ik niet graag: hockey 

Lievelingsboek : Geronimo Stilton 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Havana 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn honden 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): gezelschapsspelletje: waarheid, zeg-
gen en doen 

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

Naam:  Ise 

Je kan goed omgaan met ons. Daarom ga ik je nooit vergeten. 

Naam: Kaylee 

Je bent een toffe, maar je moet gewoon niet zo beschaamd zijn. 

Naam: Axelle 

Je bent leuk. Als er iets is kan ik altijd op je rekenen. 

Ik ben jarig op: 24/mrt 

 

 Chaileen 
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Mijn hobby’s zijn:  basket, tekenschool 

Dit is mijn grootste talent: tekenen, knutselen, grapjes maken 

Ik loop heel hard weg van: dikke spinnen, bv. tarantula 

Dit doe ik niet graag: videospelletjes spelen 

Lievelingsboek : De waanzinnige boomhut van … verdiepingen 

Mijn favoriete website : Pinterest 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Shotgun 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: lasagne 

Ik kan echt niet leven zonder: familie en mijn geboorteknuffels Kepy, Bepy 
en Lepy 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): candy grabber (van Dreamland) 

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

Naam:  Noa 

Je bent altijd heel grappig, heel mooi en slim. 

Naam: Iman 

Je hebt een heel erg mooi handschrift en je hebt altijd mooie kleren 
aan. Je bent een leuke vriendin. xxx 

Naam: Kiana 

Je kan goed tekenen. Je bent een goeie vrindin. 

Ik ben jarig op: 19/sep 

 

 Febe 
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Mijn hobby’s zijn:  dansen 

Dit is mijn grootste talent: dansen 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag:   

Lievelingsboek : Ghost Rockers 

Mijn favoriete website : Ketnet, Nickelodeon, Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : I love it 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza en chocolade 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn gsm 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): op uitstap gaan met vrienden 

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

Naam:  Noa 

Je hebt altijd mooie kleren aan. 

Naam: Kiano 

Je bent supertof en maakt leuke grapjes. 

Naam: Febe 

Je bent lenig en dat is zo speciaal. Je bent tof. 

Ik ben jarig op: 18/apr 

 

 Iman 
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Mijn hobby’s zijn:  Chiro, rugby en knutselen 

Dit is mijn grootste talent: mensen helpen 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: voetbal 

Lievelingsboek : Tiny 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Kiki 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: watermeloen en pannenkoe-
ken 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn geboortebeer en mijn ouders 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een huis vol snoep 

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

Naam:  Axelle 

Je staat altijd voor me klaar. Ik ga je nooit vergeten. 

Naam: Zahra 

Je staat altijd klaar voor me. Ik kan me geen andere vriendin voor-
stellen. 

Naam: Tillo 

Je kan goed rugby spelen. 

Ik ben jarig op: 21/mei 

 

 Ise 
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Mijn hobby’s zijn:  geocaching 

Dit is mijn grootste talent:   

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: alleen spelen 

Lievelingsboek : De magische boomhut 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Thunder van AC/DC 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: lasagne 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn familie 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): naar een trampolinepark gaan 

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

Naam:  Seppe 

Soms ben je grappig. 

Naam: Tiago 

Je bent altijd grappig in de klas en op de speelplaats. 

Naam: Sacha 

Je weet altijd grapjes uit te halen en staat steeds voor iedereen klaar. 

Ik ben jarig op: 31/jul 

 

 Jasper 
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Mijn hobby’s zijn:  motocross, fietsen 

Dit is mijn grootste talent: motocross 

Ik loop heel hard weg van: spinnen, horrorfilm en enge kamers 

Dit doe ik niet graag: kuisen 

Lievelingsboek : boeken over motocross 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Ik moet zuipen 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: hete bliksem 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn hond en mijn moto 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een motocrossparcours in mijn tuin 

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

Naam:  Kaylee 

Je bent een leuke en grappige jongen. 

Naam: Ise 

Je bent altijd lief voor iedereen. Je hebt veel geduld met ons. Ik ga je 
niet vergeten. 

Naam: Tillo 

Je kan goed motocrossen. 

Ik ben jarig op: 22/jul 

 

 Jay 
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Mijn hobby’s zijn:  fietsen en turnen 

Dit is mijn grootste talent: turnen 

Ik loop heel hard weg van: brand 

Dit doe ik niet graag: taal 

Lievelingsboek : Niek de Groot 

Mijn favoriete website : roblox.com en gameloft.com 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Little mix 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: spaghetti, frietjes, macaroni 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn familie 

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

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

Naam:  Sacha 

We zijn goeie rivalen. 

Naam: Jasper 

Dat we (bijna) altijd dezelfde spelletjes graag doen. 

Naam: Seppe 

Je bent grappig. 

Ik ben jarig op: 09/jan 

 

 Johnnie 
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Mijn hobby’s zijn:  snowboarden, skiën 

Dit is mijn grootste talent: skiën 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: leren 

Lievelingsboek : moppenboek 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Tomatenplukkers 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: mama, papa en zussen 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): bon van Game media 

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

Naam:  Thorsten 

Ik vind het leuk aan jou dat je altijd voor ons klaarstaat. Je bent 
soms grappig. 

Naam: Abdoel-Sheih 

Je bent grappig. Je lach is ook grappig. Ons vriendschap zullen we 
herinneren. 

Naam: Thor 

Met jou Fortnite spelen is leuk. 

Ik ben jarig op: 05/aug 

 

 Kaïn 
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Mijn hobby’s zijn:  zingen, dansen, knutselen en met honden spelen 

Dit is mijn grootste talent: zingen en knutselen 

Ik loop heel hard weg van: insecten 

Dit doe ik niet graag: opkuisen 

Lievelingsboek : Thea Stilton en Geronimo Stilton 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Liedjes van Katy Perry 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: lasagne 

Ik kan echt niet leven zonder: gsm en dieren 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): L.O.L. suprise en Poopsie slime sur-
prise 

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

Naam:  Ise 

Als ik alleen was kwam je altijd naar me toe. Ik ga je nooit vergeten. 

Naam: Jay 

Ik kan op je rekenen. 

Naam: Sarah 

Je bent lief en staat altijd klaar. Ik zal je nooit vergeten. 

Ik ben jarig op: 20/nov 

 

 Kaylee 
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Mijn hobby’s zijn:  gamen, piano spelen 

Dit is mijn grootste talent: liedjes op de piano spelen 

Ik loop heel hard weg van: haaien 

Dit doe ik niet graag: alleen zijn 

Lievelingsboek : Geronimo Stilton 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Miljonair 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza en frieten 

Ik kan echt niet leven zonder: PS4 

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

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

Naam:  Thor 

Je bent heel leuk en laat me altijd lachen. 

Naam: Seppe 

Je bent een goede Fortnite-speler. 

Naam: Tiago 

Je lach op zeeklas (wil je mee spelen?). 

Ik ben jarig op: 16/jan 

 

 Keano 
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Mijn hobby’s zijn:  buiten spelen 

Dit is mijn grootste talent: straf krijgen 

Ik loop heel hard weg van: kidnappers 

Dit doe ik niet graag: wiskunde 

Lievelingsboek : De wilde heks 

Mijn favoriete website : 1001spelletjes.nl 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : A love my life 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frietjes 

Ik kan echt niet leven zonder: vrienden 

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

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

Naam:  Febe 

Gekke dingen doen en kleine clowns. 

Naam: Noa 

Jij maakt altijd veel groepjes en je zal altijd in mijn hart blijven. 

Naam: Iman 

Je bent een leuke vriendin. Indien er een discussie is weet je altijd 
een oplossing. 

Ik ben jarig op: 08/mei 

 

 Kiana 
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Mijn hobby’s zijn:  jazzballet, knutselen en kleuren 

Dit is mijn grootste talent: ik kan met elk dier om en snap niet waarom 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: gamen 

Lievelingsboek : Top Secret 

Mijn favoriete website : spel.nl 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Rise till we fall 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: alle soorten pasta, behalve 
met pesto 

Ik kan echt niet leven zonder: muziek 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): iets om te knutselen, slijm of mu-
ziek 

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

Naam:  Noa 

Je bent één van mijn beste vriendinnen en ik kan altijd bij jou te-
recht als ik ruzie heb. 

Naam: Febe 

Je bent grappig en leuk. Ik kan altijd bij jou zijn als ik ruzie heb. 

Naam: Iman 

Je bent een hele leuke en eerlijke vriendin. Je hebt altijd mooie kle-

Ik ben jarig op: 01/okt 

 

 Loeka 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal, drum en piano spelen 

Dit is mijn grootste talent: met mensen praten zodat ze zich goed voelen 

Ik loop heel hard weg van: veel verandering 

Dit doe ik niet graag: freerunnen 

Lievelingsboek : Harry Potter 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Everybody hates me 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pasta 

Ik kan echt niet leven zonder: doodoo 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): oortjes voor muziek 

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

Naam:  Thor 

Patatje  

Naam: Keano 

Je bent superslim. 

Naam: Mauro 

Je bent supergrappig (LUCIE). 

Ik ben jarig op: 16/feb 

 

 Lucas 
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Mijn hobby’s zijn:  break dansen, tennis, turnen 

Dit is mijn grootste talent: turnen 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: WO, wiskunde 

Lievelingsboek : FC De Kampioenen 

Mijn favoriete website : bol.com 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd :   

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: macaroni 

Ik kan echt niet leven zonder: gsm 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): iPhone 5 

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

Naam:  Seppe 

Je bent heel grappig. 

Naam: Jasper 

Je bent grappig. 

Naam: Lucas 

Je maakt domme, maar grappige grappen (nep scheetjes). 

Ik ben jarig op: 10/feb 

 

 Mauro 
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Mijn hobby’s zijn:  klimmen, turnen, buitenspelen 

Dit is mijn grootste talent: klimmen 

Ik loop heel hard weg van: donker of als ik alleen ben 

Dit doe ik niet graag: ik ben niet graag asociaal 

Lievelingsboek : Joupy 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Just a dream 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: vol-au-vent 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn 3 poezen (Koekie, Miauw en Cooper) 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een puppy of een grote, witte, plui-
zige hond 

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

Naam:  Kiaba 

Je hebt vaak een leuk dotje en maakt veel grapjes. 

Naam: Febe 

Je bent super grappig en hebt altijd een leuk dotje. 

Naam: Iman 

Je bent een leuke en gezellige vriendin. Je bent grappig. Je hebt ook 
een leuk dotje in je haar. 

Ik ben jarig op: 25/sep 

 

 Noa 
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Mijn hobby’s zijn:  zwemmen, voetballen, spelen 

Dit is mijn grootste talent: met computers en elektro werken 

Ik loop heel hard weg van:   

Dit doe ik niet graag: de vaat, stofzuigen en kuisen 

Lievelingsboek : FC De Kampioenen 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : In my mind,Blah blah blah 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: lasagne 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn familie en huisdieren 

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

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

Naam:  Tillo 

Je kan goed met computers werken. 

Naam: Tore 

Je hebt veel tips gegeven bij games. 

Naam: Sverre 

Je kan goed Fortnite spelen. 

Ik ben jarig op: 26/apr 

 

 Remy 
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Mijn hobby’s zijn:  tennis, breakdance met mijn neef, zingen met papa 

Dit is mijn grootste talent: tennis en dieren 

Ik loop heel hard weg van: grote honden en spinnen 

Dit doe ik niet graag: in vuil water zwemmen 

Lievelingsboek : Het ei van oom Trotter, de kracht van Ajajatsoe 

Mijn favoriete website : spelletjes.nl, roblox.be, agar.io 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Thunder, Scream and shout, Coma, 
Anything goes 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: gratin 

Ik kan echt niet leven zonder: familie 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): een ticket voor Jumpsky 
(trampolinepark) 

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

Naam:  Johnnie 

Je bent grappig en leuk. Rappen met jou, alle spelletjes die we samen 
gespeeld hebben. 

Naam: Jasper 

Je staat altijd klaar voor je vrienden. 

Naam: Cas 

Je bent grappig, tof en hebt geen vooroordelen. 

Ik ben jarig op: 08/aug 

 

 Sacha 
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Mijn hobby’s zijn:  dansen, tekenen 

Dit is mijn grootste talent: dansen 

Ik loop heel hard weg van: grote spinnen, slangen 

Dit doe ik niet graag: pesten 

Lievelingsboek : Thea Stilton 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Kiki 

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

Ik kan echt niet leven zonder: mama, mauwi 

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

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

Naam:  Zahra 

Ik ken je al sinds je 1 jaar was. Ik zal je nooit vergeten. 

Naam: Ise 

Als ik ruzie heb kom je altijd. Ik zal je nooit vergeten. 

Naam: Kaylee 

Je bent mooi, grappig, lief en zot. 

Ik ben jarig op: 29/dec 

 

 Sarah 
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Mijn hobby’s zijn:  voetballen, Fortnite en trampoline 

Dit is mijn grootste talent: voetbal en trampoline springen 

Ik loop heel hard weg van: spinnen 

Dit doe ik niet graag: alleen spelen 

Lievelingsboek :   

Mijn favoriete website : bol.com en wish.com 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Le chien panda 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frieten, kip en appelmoes 

Ik kan echt niet leven zonder: een hond 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): 250 euro 

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

Naam:  Jasper 

Je bent grappig. 

Naam: Keano 

We zijn een goed duo in Fortnite. 

Naam: Thor 

Je bent een goede spits bij de voetbal. 

Ik ben jarig op: 19/aug 

 

 Seppe 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal 

Dit is mijn grootste talent: mensen helpen 

Ik loop heel hard weg van: dieren 

Dit doe ik niet graag: wiskunde 

Lievelingsboek : Jommeke 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Blah blah blah 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: cordon bleu 

Ik kan echt niet leven zonder: beertje, mama en papa 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): V-bucks 

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

Naam:  Tore 

Je kan heel goed voetballen 

Naam: Tillo 

Ik kan met mijn problemen bij jou terecht. 

Naam: Axelle 

Je bent leuk en staat voor iedereen open. Je bent mijn beste vriend 
voor altijd. 

Ik ben jarig op: 27/nov 

 

 Sverre 
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Mijn hobby’s zijn:  gamen, voetbal en piano spelen 

Dit is mijn grootste talent: behulpzaam zijn 

Ik loop heel hard weg van:   

Dit doe ik niet graag: notenleer 

Lievelingsboek : Het leven van een loser 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd :   

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza en chocolade 

Ik kan echt niet leven zonder: gsm 

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

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

Naam:  Keano 

Henk de steen!! 

Naam: Lucas 

Patatje 

Naam: Tiago 

Je bent gappig op de speelplaats en in klas. 

Ik ben jarig op: 20/apr 

 

 Thor 
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Mijn hobby’s zijn:  thaiboksen, Youtube 

Dit is mijn grootste talent: boksen, PS3, PS4 

Ik loop heel hard weg van: moeder 

Dit doe ik niet graag: school 

Lievelingsboek : Fortnite 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Tomatenplukkers 

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

Ik kan echt niet leven zonder: gsm, PS3, PS4 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): gratis een jaar naar Bellewaerde 

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

Naam:  Abdoel-Sheih 

Jouw lach en jouw vriendschap. Je bent grappig in de klas. 

Naam: Kaïn 

Ik zal jouw lach nooit vergeten. 

Naam: Thor 

Als er iets is, sta je altijd voor me klaar. 

Ik ben jarig op: 13/aug 

 

 Thorsten 
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Mijn hobby’s zijn:  freestyle step 

Dit is mijn grootste talent: Frans 

Ik loop heel hard weg van: ruzie 

Dit doe ik niet graag: rekenen en WO 

Lievelingsboek : Harry Potter 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Moonlight 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken:   

Ik kan echt niet leven zonder: mijn familie 

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

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

Naam:  Jasper 

Je bent heel grappig (Oostenrijk). 

Naam: Keano 

Je hebt een leuke haarstijl. 

Naam: Mauro 

Je bent leuk, grappig en een coole vriend. 

Ik ben jarig op: 17/jul 

 

 Tiago 
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Mijn hobby’s zijn:  basket 

Dit is mijn grootste talent: basket 

Ik loop heel hard weg van: over kop gaan 

Dit doe ik niet graag: dansen 

Lievelingsboek : Bioboy 

Mijn favoriete website : Youtube 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Blah blah blah 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: risoto 

Ik kan echt niet leven zonder: mama en papa 

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

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

Naam:  Sverre 

Je kan goed basketten. 

Naam: Remy 

Je bent de beste basketter van de wereld. 

Naam: Tore 

Je was altijd goed voor mij als vriend. 

Ik ben jarig op: 21/mrt 

 

 Tillo 
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Mijn hobby’s zijn:  gamen, in bomen klimmen, voetballen 

Dit is mijn grootste talent: in bomen klimmen 

Ik loop heel hard weg van: soms voor mijn broer 

Dit doe ik niet graag: studeren 

Lievelingsboek : Geronimo Stilton 

Mijn favoriete website : easports.com 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Blah blah blah 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza 

Ik kan echt niet leven zonder: Boom 

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

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

Naam:  Tillo 

Kan goed in bomen klimmen en kent veel van natuur. 

Naam: Remy 

Hij weet megaveel van dieren en natuur. 

Naam: Sverre 

Ik kan met mijn problemen bij jou terecht. 

Ik ben jarig op: 05/mei 

 

 Tore 
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Mijn hobby’s zijn:  voetbal en PS4 spelen 

Dit is mijn grootste talent: eten 

Ik loop heel hard weg van: als er me iemand achtervolgt 

Dit doe ik niet graag: gaan slapen 

Lievelingsboek : Nachtwacht: encyclopedie 3 

Mijn favoriete website : Youtube en Fortnite 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Spiegel 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: frieten, kip en appelmoes 

Ik kan echt niet leven zonder: PS4 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): waar je kan opstaan en rijd 

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

Naam:  Cas 

Je bent een doorzetter. 

Naam: Sacha 

Ik herken je altijd aan je lach. 

Naam: Kaïn 

We lachen altijd samen. 

Ik ben jarig op: 29/nov 

 

 Xieme 
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Mijn hobby’s zijn:  duatlon, toneel, drum, muziek, Chiro 

Dit is mijn grootste talent: zingen en grappig doen 

Ik loop heel hard weg van: vis 

Dit doe ik niet graag: vallen van de trap, pesten 

Lievelingsboek : Spring 

Mijn favoriete website : Youtube en Tiktok 

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd : Happier, Heavy, Spiegel 

Voor dit gerecht mag je me altijd wakker maken: pizza, pasta, lasagne 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn knuffelbeer Loebas 

Met dit cadeau zou ik heel blij zijn (hint!): slijm, gsm, gezelschapsspel 

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

Naam:  Axelle 

Je bent leuk, je staat voor iedereen klaar en ik zal je nooit vergeten. 

Naam: Ise 

Je bent mijn beste vriendin. Je kan goed omgaan met mensen. 

Naam: Sarah 

Je bent heel lief. Ik ken je al sinds jaar 1. Ik zal je nooit vergeten. 

Ik ben jarig op: 21/aug 

 

 Zahra 
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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. 

Pg 34 FEEST  VRIJZINNNIGE  JEUGD,  2019  


