Lieve kinderen, juffen en meesters,
Wat prettig dat ik hier weer mag zijn,
op IKC Voorhoute is het altijd fijn.
Er is weer veel gebeurd hier afgelopen jaar,
wat hebben jullie hard en goed samengewerkt met elkaar.
De Vreedzame School, hier werken jullie mee,
wat een goed idee, ieder is tevree.
Maar ik heb geen idee hoe dit gaat,
misschien kan iemand mij later vertellen waar dit op slaat.
Kerst vierden jullie met elkaar in de hal,
Friet, snacks en toch ook een nasibal?
De juffen en meesters stonden ook te zingen,
maar af en toe hoorden ik valse noten eruit springen.
IJstaart met vuurwerk erin,
dat is nogal een gevaarlijk ding.
Gelukkig moest de brandweer toen niet komen,
Anders hadden jullie misschien geen onderkomen.
Door de domme acties van Piet,
heeft de brandweer ons geholpen, anders waren we nu hier
niet.
Ondanks dat er veel brabanders zijn hier,
was er op school met carnaval geen plezier.
Maar wat jullie wel heel leuk hebben gehad,
is een dagje naar de stad.
Bergen op Zoom, Veere, Amsterdam en Goes,
met de trein, auto, bus of fiets, dat is niet voor de poes.

22 maart was een bijzondere dag,
een dag dat iedereen pannenkoeken eten mag.
Hier op school was het één groot feest,
veel opa’s en oma’s zijn geweest.
Wat rook het hier lekker,
en dit op een gezonde school, het wordt steeds gekker.
4 april was heel spannend
Hmmm, daar rijmt echt niets op.
Afijn, jullie stonden op het toneel,
jullie waren acteurs, allemaal professioneel.
Het thema was Museum,
en het was ook nog het SOM, 10 jarig jubileum.
Op de laatste schooldag, waren er veel talenten op het plein,
groot en klein.
Meester Chris en groep 8 die waren klaar, op naar een nieuw
schooljaar.
Op school werd er geslapen, meerdere keren
En hahaha wat heb ik gelachen, want de meesters en juffen
hadden meegenomen: knuffelberen!
Het thema van de kinderboekenweek was: Op reis!
over andere landen zijn jullie nu meer wijs.
Ook Halloween werd hier nog gevierd,
en met Carola van Kibeo werd er getuinierd.

Dit jaar zijn er ook nog andere dingen geweest,
niet alleen maar feest.
Er werd veel gestaakt dit jaar,
De juffen en meesters zijn met het mini salaris wel klaar!
Daarom heb ik voor de juffen en meesters speciaal iets
meegebracht,
Hopelijk geeft dit jullie weer wat extra kracht.
Het gedicht is nu klaar,
feesten maar…..

