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Beste lezer, 

Met trots bieden we je de nieuwe uitgave aan van 

de schoolkrant. 

Via de schoolkrant willen we onze leerlingen laten 

schitteren. Het schoolleven kent zeer veel leerrijke 

momenten en ervaringen van geluk. Dat de 

leerlingen zich goed voelen is in onze school een 

basiszorg. Als de leerlingen zich goed voelen, 

kunnen ze ook beter functioneren. 

In het schoolgebouw is een mooie fotokader 

aangebracht dankzij de creativiteit van de leerlingen 

van het schakelatelier. Hier hangen we foto’s van 

mooie belevingen op. Zowel de passerende 

leerlingen, medewerkers en eventuele bezoekers 

genieten ervan. Het doet iedereen goed te zien dat 

leerlingen graag naar de school komen en echt 

gelukkige momenten beleven op school. In 

opleidingsvorm 1 biedt onze school een heel breed 

aanbod aan. Hierdoor kunnen zoveel leerlingen 

terecht in OV1. Wij vinden het heel belangrijk dat 

alle leerlingen uitgedaagd worden. Als school willen 

we dat zoveel mogelijk in overleg met de ouders 

doen. Als zij vragen of zorgen hebben over het 

functioneren van zoon of dochter dan zijn ze steeds 

welkom op school. Hiervoor kan altijd een afspraak 

gemaakt worden met de pedagoog of met de 

klascoach van de klas. 

Hoe korter de dagen worden, worden er meer 

lichtjes aangestoken. Via mooie verlichting, 

adventskransen en kerstversiering worden we aan 

Kerstmis herinnerd. 

Kerstmis herinnert ons aan de geboorte van Jezus 

die in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats 

was. 

We wensen iedereen veel liefde, vrede en 

vriendschap toe! We hopen dat er voor iedereen 

mooie kansen zijn zoals Jezus het wil! Samen 

kunnen we hiervoor ons best doen. 

Zalig Kerstmis 2022! Gelukkig Nieuwjaar 2023! 

Vanwege de ganse school, 

 

K. Knevels 

algemeen directeur 
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DE MISVIERINGEN IN ONZE SCHOOL ZIJN ALTIJD EEN FEEST ☺ 

De start van het nieuwe schooljaar werd ingeluid met een 

mooie startviering onder leiding van pastoor Gerard Van de 

Weyer. 

Leerlingen zetten hun beste beentje voor als misdienaar, lezer, 

muzikant of lid van de schoolband. Het werd een echt feest! 

De foto’s spreken voor zich. 

Wat zijn we blij met zoveel talenten op onze school. 

De leerkrachten van het godsdienstteam 

 

 

 
 

SPORT FOR SPECIALS 

De Fin-leerlingen mochten aan het begin van het 

schooljaar deelnemen aan de Sport voor Specials. Ze 

beleefden samen met leerlingen van de lagere school 

van Boseind en gasten van het begeleidingscentrum 

Sint-Elisabeth een toffe, sportieve namiddag. Een mooi 

integratieproject, een mooi initiatief!  

Hopelijk tot volgend jaar! 

 

In WAAI1 krijgen de leerlingen soms een begeleidende 

rol door hun kwaliteiten op een functionele manier te 

gebruiken. 

Op deze foto zien jullie Sjony en Stef. Sjony gebruikt 

haar leesvaardigheden en Stef krijgt op die manier een 

luisteroefening. Een leerrijke situatie voor allebei! Knap 

he?! 

Sjony en Stef van WAAI1 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/like.elisa.ov1 
 

https://www.facebook.com/like.elisa.ov1
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HERFSTWANDELING APS3 

We trokken er met de klas op uit! We reden naar het Hobos 

in pelt en deden een mooie wandeling. We aten onze snack 

op met een prachtig uitzicht erbij! 

Na de wandeling reden we naar het huis van juf Leen en 

hebben we daar op het gemakje onze lunch opgegeten en 

wat spelletjes gespeeld.  

Als afsluiter deden we een heerlijk zonnig terrasje! 

Een dagje waar we samen enorm van hebben genoten! Fijn 

dat het weer allemaal kan!  

 
 

   

De vlinderklassen gingen op 17 november naar het toneel in 

Peer. Het was een grappig, acrobatisch spektakel met Paulo 

en Piccolo die allerlei fratsen met tegenstellingen 

meemaakten. We hebben allemaal genoten en onze 

lachspieren kunnen trainen. 

 

SAMEN STAAN WE STERK 

Tijdens de lessen ‘teambuilding’ leren we samenwerken, dat 

iedereen anders is en dat we elkaars talenten best kunnen 

aanvaarden en gebruiken om verder te komen. Niet altijd 

gemakkelijk! GPS A 
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MEER RUST EN GEZELLIG THUIS 

De winterperiode staat voor de deur. We brengen meer tijd binnen door dan buiten.  

Vaak wordt dit in de media of de boekjes omschreven als de meest gezellige tijd van het jaar met alle kerstlichtjes, 

knisperend haardvuur en de geur van warme chocomelk. Maar hoe houden we het gezellig thuis tijdens deze lange, 

donkere winteravonden? 

1. Quality time door brengen met elkaar: 
Tijdens een vakantieperiode bouw je best wat routine en structuur in. Routine geeft veiligheid aan onze jongeren.  

Het is ook leuk om af en toe bijzondere momenten met je kind samen door te brengen. Doe samen eens iets geks 

of bouw een kleine verrassing in. Het is niet belangrijk wat je doet, maar dat je samen bent. Het hoeven dus zeker 

geen dure uitstapjes te zijn naar een pretpark ofzo, maar samen cake of koekjes bakken kan even leuk zijn. 

2. Positief vervelen: 
Als ouder krijg je vaak het gevoel dat wanneer een jongere zich verveelt wij meteen moeten zorgen voor een 

gepaste invulling. Dit is echter niet altijd zo. Laat de jongere zich maar eens vervelen. Vanuit verveling zijn ze 

genoodzaakt om hun eigen creativiteit aan te spreken en wordt deze gestimuleerd.  Veel leerlingen met ASS 

hebben moeite om hun vrije tijd zelf zinvol in te vullen. Je kan als ouder enkele verschillende keuzes aanbieden en 

deze zichtbaar maken voor de jongere.   

3. Eigen verantwoordelijkheid van de jongere stimuleren:  
Het is fijn als de jongere ook zijn eigen steentje kan bijdragen in het huishouden. 
Spreek samen de taken onderling af en op welke termijn ze uitgevoerd worden. Dit vergroot de eigenwaarde bij de 

jongere en het gevoel deel uit te maken van het gezin. Voorbeelden van taakjes kunnen zijn: de vaatwasser 

leegmaken, kamer stofzuigen, brood halen bij de bakker, vuilzakken buiten zetten… 

4. Organiseer eens een gezinsvergadering:  
Een gezinsvergadering is een vorm van verbinding tussen de gezinsleden. Je kan zelf bepalen hoe vaak je een 

gezinsvergadering organiseert. Bedoeling is vooral dat het een gezellige manier wordt om allerlei onderwerpen 

met elkaar af te spreken, zoals bijvoorbeeld de taken in huis, agenda bepalen, weekmenu opstellen... 

Tip: maak een rubriek “vraag van de week”. Elke week mag 1 gezinslid een leuke vraag kiezen om verder over te 

praten. Je kan ook een voorzitter aanduiden.  

5. Respectvol omgaan met elkaar 
Een woord zoals ‘alsjeblieft’ of ‘dank je wel’ kan wonderen verrichten. Dit zorgt voor een respectvolle omgang met 

elkaar en heeft een positief effect op de gezinssfeer.  

Geef elkaar welgemeende complimenten, ze versterken het zelfvertrouwen en beïnvloeden het gedrag op een 

positieve manier. 

 

Wat als de goede sfeer toch in het gedrang komt? Om het als ouder vol te houden, is het ook goed dat je regelmatig tijd 

voor jezelf probeert in te lassen. Je even terugtrekken in de badkamer of een boekje lezen op het toilet kan al genoeg zijn. 

We wensen jullie fijne feesten en vooral een gezellige tijd samen toe! 
Literatuur:  
Borggreve, C. (2016) Hoe houd je het gezellig thuis? 30 manieren om je kind en jezelf op te voeden. Uitgeverij Rubenstein. 
Glaser, U. (2011) De trukendoos voor ouders: de 200 beste opvoedingstrucs van ouders voor ouders. Forte, Baarn. 
 

 

                                                                                  

 

DE POSTBODES VAN WAAI 4 

 

POSTEN OP DONDERDAG JE BRIEVEN 

MET VEEL PLEZIER! 

 

STEEDS TROUW OP POST, ZO IS HET 

SECRETARIAAT VAN DEZE TAAK 

VERLOST. 
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Wij wensen jullie… 

 
feestdagen vol warmte, 

licht en gezelligheid. 
Een nieuw jaar vol geluk 

met veel tijd om te genieten  
van de kleine en bijzondere dingen  

in het leven! 
 

We wensen al onze leerlingen,  
hun familie en vrienden 

 fijne kerstdagen  
en een fantastisch 2023! 

 
De godsdienstleerkrachten 

 

                

 
 

 

 

KERMIS 

De leerlingen van de nieuwe klas APS 13 mochten voor de eerste 

keer naar de kermis. Het zonnetje was aanwezig en de leerlingen 

waren goedgezind! Ze maakten er een dag van om nooit te 

vergeten. De jongens mochten visjes vangen en hebben op 

mannetjes geschoten. Ze gingen allen in de botsauto’s en wel 3 

keer in de shaker! De tijd vloog om. We hadden zelfs geen tijd om 

iets te drinken. De jongens genoten van een lekkere chips op het 

einde van de dag! 

 

 
Iedere donderdag zorgen de toppers van APS 9 samen met juf Miek 

voor heerlijke soep voor het soepproject! 

Het stappenplan correct volgen zorgt voor een nette werkplek en de 

nodige zelfstandigheid... een pluim voor deze knappe chefs! 
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In vlinder+ willen we dat onze leerlingen zich goed voelen bij de leerkrachten en bij elkaar. We maken tijd voor gezelligheid 

en om samen te zijn. We doen ook heel wat activiteiten om onze leerlingen aan te zetten om te beleven, te experimenteren 

en te ervaren. Zo doen we onder andere uitstappen zoals een herfstwandeling en de kermis in Meeuwen, we experimenteren 

met glitterlijm, we luisteren naar een muzikaal verhaal ‘Knorretje, zo kan je niet naar buiten!’, we bewegen én genieten 

samen op het luchtkussen, we richten de klas gezellig in volgens thema bijvoorbeeld kleuren, Halloween… We hebben een 

boeiend begin van het schooljaar gehad en kijken uit naar nog vele leuke momenten met onze klas!  

 

 

 

 

 

 
 

 
Iedere maand brengen ALLE WAAIERS SAMEN een bezoek 

aan de markt in Bree! Ze gaan er heen met de Lijnbus. 
De leerlingen maken er kennis met de verschillende 

marktkraampjes en de producten die er verkocht worden. 
We kijken telkens weer uit naar deze gezellige uitstap! 

 

De Finners genoten net voor de herfstvakantie van een 

heerlijke herfstwandeling, ook al leek het door de 

prachtige temperaturen meer op een zomerdag.. Tijdens 

de tussenstop genoten de leerlingen van lekkere 

zelfgebakken wafels en een chocomelk. Het was zalig 

wandelen in een mooi kleurrijk landschap! 
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   WAT GEBEURT ER ALS JE KIND SPIJBELT? 

Als een leerling van school wegblijft en daar geen 
passende verklaring voor kan geven, zal de school dat 
registreren als een problematische afwezigheid, ook 
al gaat het maar om een halve dag. De school spreekt 
de leerling erover aan, verwittigt de ouders en 
probeert om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid 
schakelt de school het centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding van 
de spijbelende leerling. Dat gebeurt ook als die 5 
halve dagen gespreid zijn over het schooljaar.  (Vóór 
het schooljaar 2016-2017 was dat nog uiterlijk na 10 
halve dagen problematisch afwezigheid). 
 
De school en het CLB gaan op zoek naar de oorzaak 
van het spijbelen. Zij zoeken samen met de ouders en 
de leerling  naar een oplossing. Vaak zorgen de school 
en het CLB voor extra begeleiding van de leerling en 
eventueel de ouders,  of schakelen zij externe 
hulpverleningsdiensten in. 
 
Als de leerling zonder reden van school blijft 
(bijvoorbeeld om op café te gaan of op straat rond te 
hangen), of als de leerling of de ouders de 
begeleiding door school en CLB en andere 
hulpverleningsdiensten weigeren, dan kunnen de 
school of het CLB verdere stappen ondernemen: 
 

• De school kan de politie inschakelen. 
Afhankelijk van lokale afspraken kan die een 
gesprek hebben met de leerling en/of zijn 
ouders of een spijbelcontract met hen 
afsluiten. Als de leerling opnieuw spijbelt, 
stelt de politie een proces-verbaal (pv)  op 
dat naar het parket gaat. Dat kan de leerling 
en de ouders uitnodigen voor een gesprek 
met de parketcriminoloog. Het parket kan 
een hulpverleningstraject voorstellen of een 
sanctie opleggen. 

• Scholen en CLB's kunnen een 
zorgwekkend dossier opmaken en 
doorsturen naar het ministerie van 
Onderwijs en Vorming, dat maatregelen kan 
nemen. 

 
Als je kind veel spijbelt, kan je je recht op een 
schooltoelage verliezen en kan het ministerie een al 
uitbetaalde schooltoelage  terugvorderen. 
Als ouder word je niet in alle gevallen 
verantwoordelijk gesteld voor het spijbelgedrag van 
je kind. Of je als ouder een sanctie krijgt, hangt af van 
de omstandigheden: het onderscheid tussen onwil en 
onmacht is beslissend voor het bepalen van 
maatregelen voor spijbelaars en hun ouders. 
 

    
"Wat vliegt de tijd! In APS 5 hebben we weer veel gedaan en 

geleerd: fietsen, crea, werken, uitstappen... Het was een leuk 

eerste trimester!" 

   

Ook dit jaar bracht FINito, het creawinkeltje van de 

finaliteitsklassen, een mooie kerstshow, tot stand : 

‘Winterwonderland’. Samen met de FIN-leerlingen werd er heel 

wat weken hard gewerkt om leuke kerstartikelen te maken. Op 

dinsdag 15 november werd de aftrap gegeven en mochten alle 

leerlingen en leerkrachten van de school een kijkje komen 

nemen. Er werd heel wat verkocht die dag! Nadien konden ook 

via onze Facebookpagina bestellingen gedaan worden. 
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  DE KLASDIERTJES VAN GPS+ 6 

GPS+ 6 is een nieuwe klas sinds dit schooljaar. Naast 3 lieve leerlingen, zijn er  

door de week ook twee klasdieren te vinden in deze klas. Hier willen we jullie  

graag kort kennis mee laten maken! Ze zijn klein, zacht en piepen er, wanneer ze 

eten krijgen, lustig op los. Ra ra ra…  

GPS+ 6 heeft twee klascavia’s! Door de week verblijven de cavia’s in de klas,  

maar in het weekend en in de vakanties gaan ze met juf Vicky mee naar huis.  

Naast vele lieve knuffels brengen de cavia’s natuurlijk ook wat extra taakjes  

met zich mee. De verzorging van een dier is namelijk heel wat werk!  

De leerlingen van GPS+ 6 zijn gelukkig echte dierenvrienden en dus heel gemotiveerd om  

deze taakjes iedere dag opnieuw tot een goed eind te brengen.  

Zo moeten ze iedere dag de caviakooi zuiver maken, zodat onze klas een fris  

geurtje blijft hebben. Ze moeten de cavia’s ook iedere dag van eten voorzien, want ze eten hun buikje graag rond en vol. De 

cavia’s moeten ook gekamd worden, zodat hun vacht mooi en zacht blijft.  

De namen van de klascavia’s werden met een stemming bepaald. Zo werden uit de mooie voorstellen van de juffen en de 

leerlingen de namen ‘Betty en Wilma’ gekozen. Herken jij deze namen? Eén van de foto’s hieronder zou wel eens kunnen 

verraden waar de inspiratie voor de namen gehaald is…  

Hopelijk vonden jullie het fijn om kennis te maken met onze kleine vriendinnetjes!  

De leerlingen en juffen van GPS+ 6 

       

 

Met een mysterieus pingpongballetje nam Steven Solo de 

leerlingen van Fin 2 en Fin 4 mee op pad in een muzikaal 

avontuur van percussie. Op het einde van de voorstelling 

ging de hele zaal uit zijn dak en werd het een echt feestje! 

Fijn om nog eens wat cultuur te mogen opsnuiven. En dat 

alles in de prachtige setting van de Zeepziederij in Bree! 

 

Wij mochten een bezoekje brengen aan onze Kenji (ex-

klasgenoot)in zijn nieuwe klas. 

Het was al een tijdje geleden dat we hem nog hadden 

gezien. Wat was het een blij weerzien!  

Hij gaf ons een workshop 'cavia's verzorgen' en nadien 

mochten we fijn knuffelen met Wilma en Betty! 

Bedankt voor de fijne ontvangst, juf Vicky en Kenji!  

Stef, Daan, Lieke, Sjony, Lars en Xander. (WAAI1) 
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  OP BABYBEZOEK BIJ JUF AïSA 

Op dinsdagnamiddag 18 oktober mochten we op 

babybezoek bij juf Aïsa.  

Wat hadden we hier naar uitgekeken, want wat 

waren we benieuwd om kleine Riva te zien! 

Een echt lief, klein prinsesje! Superschattig en 

superflink! We hebben haar zelfs niet gehoord 

tijdens ons bezoek! 

We werden hartelijk verwelkomd door juf Aïsa. We 

kregen een heerlijk stukje cake en mochten iets 

lekkers drinken. We gaven onze cadeautjes af en 

babbelden nog gezellig even bij. 

Vooraleer we het wisten, was het al tijd om weer 

naar huis te gaan! 

Dankjewel, juf Aïsa! Wij wensen jou nog heel veel 

geluk met kleine Riva! WAAI3 

 

 
 

 

                       

                  

 
Tijdens atelier komen we met alle vlinderklassen om de twee 

weken samen om leuke activiteiten te doen. Zo zingen we samen 

liedjes en knutselen we sleutelhangers en kaartjes. Toen de herfst 

begon, gingen we op herfstwandeling en luisterden we naar een 

belevingsverhaal over de herfst. Rond Sinterklaas hadden we een 

atelier tiktak van de sint en vlak voor de vakantie sluiten we samen 

af met een kerstfeestje. Wij kijken alvast uit naar nog vele gezellige 

momenten samen! De vlinderklassen 
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Op donderdag 17 november trokken de leerlingen van APS4 en APS6 naar Oudsbergen voor een bedrijfsbezoek aan Scania 

Parts Logistics. We werden er overdonderd door hoe groot het er wel was, hoeveel trucks er rondreden en hoe de mensen 

er werken... Wisten jullie al dat er meer dan 120000 verschillende onderdelen liggen opgeslagen op 30 000 vierkante 

meter? We keken er onze ogen uit!  

Vermits we geen foto's mochten maken in de bedrijfshallen poseerden we nog even in de inkomhal. 

Ondanks de regen was het een gezellige en interessante dag. 

 

 

 

Ze staan altijd paraat met raad en daad en bieden een luisterend oor 

voor onze leerlingen.  Dankzij jullie krijgen onze jongeren ruimte om 

te groeien, om te ventileren en tot rust te komen. 

Dank je wel voor jullie positiviteit en bergen geduld. 

Jullie werk is van grote betekenis voor onze leerlingen.   

Een hele grote DANK JE WEL! 

 

Via deze weg willen we toch ook onze eigen 

hulpinstantie eens in de kijker zetten.  De 

switch ontvangt dagelijks een hoop 

leerlingen en staat steeds in de frontlinie.   

Als school zijn we terecht fier op dit team.   
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Iedere donderdagnamiddag voeren de 
WAAIERS TA-taken uit: handdoeken 

plooien, keukenhanddoeken strijken, afwas 
soepproject doen, fietsboxen 

uitborstelen,  afval prikken, vuilbakken 
toiletten en 

speelplaats leegmaken,  keukentje 
leerkrachtenstudio onderhouden ... De 

bedoeling is om op deze manier hun 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid te 

verhogen. 
Het is hard werken om deze taken telkens 

weer tot een goed einde te 
brengen.  MAAR... wat zijn we trots op onze 

WAAI-leerlingen, ze doen dit goed! 
 

 

  

EEN KAARSJE BRANDEN VOOR 

OORLOGSSLACHTOFFERS 

Tijdens de godsdienstles staan de 

leerlingen geregeld stil bij de 

actualiteit. 

Zo leerden de Finners over de 

oorsprong van Wapenstilstand en de 

manier waarop geloof een houvast 

kan bieden in moeilijke tijden. Als 

afsluiter zijn we een kaarsje gaan 

branden voor de oorlogsslachtoffers 

van vroeger en nu. 

Hopelijk stopt de oorlog tussen 

Rusland en Oekraïne snel. 

Leve de vrede!  

De leerlingen van FIN 2 en juf Veerle 
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BELANGRIJKE DATA 

 

❖ Vrijdag 27 januari 2023 = Chrysostomos 

❖ Maandag 6 februari 2023 = Pedagogische studiedag  

(= alle leerlingen vrij) 

❖ Maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari  

2023 = Krokusvakantie (= iedereen vrij) 

❖ Woensdag 8 maart 2023 = Evaluatiedag  

(=alle leerlingen vrij) 

❖ Zaterdag 04 maart 2023 = infodag voor de ouders van  

nieuwe leerlingen (OV1, OV2, OV3 en OV4) 

❖ Zaterdag 11 maart 2023 = infodag voor de ouders van  

nieuwe leerlingen (OV1, OV2, OV3 en OV4) 

❖ Donderdag 30 maart 2023 = Evaluatiedag  

(= alle leerlingen vrij) 

❖ Donderdag 30 maart 2023 van 14.00u – 18.00u= 

Oudercontacten voor de ouders van alle leerlingen 

❖ Vrijdag 31 maart 2023 = Evaluatiedag  

(= alle leerlingen vrij) 

❖ Maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023 = 

Paasvakantie (= iedereen vrij) 

❖ Maandag 1 mei 202 = Dag van de Arbeid (= iedereen vrij)  

❖ Vrijdagavond 5 mei 2023 = Open avond Campus OV4  

te Pelt 

❖ Zaterdag 5 mei 2023 = infodag voor ouders van nieuwe 

leerlingen (OV1, OV2 en OV3) 

❖ Donderdag 18 mei 2023 = Onze Lieve Heer Hemelvaart  

(= iedereen vrij) 

❖ Vrijdag 19 mei 2023 = brugdag (= iedereen vrij) 

❖ Vrijdag 12 mei 2023 = Funathlon voor OV1, OV2, OV3  

en OV4 

❖ Zondag 14 mei 2023 = Elisa jump 2 

❖ Maandag  29 mei 2023 = Pinksterenmaandag  

(= iedereen vrij) 

❖ Dinsdag 23 mei 2023 = schoolreizen OV1, OV2 en OV3 

❖ Dinsdag 6 juni 2023 = kwalificatieproeven OV3 

❖ Zondag 11 juni 2023 = schoolfeest te Wijchmaal 

❖ Maandag 12 juni 2023 = lokale verlofdag (= iedereen vrij) 

❖ Dinsdag 27 juni 2023 = Elisa – Rock 

❖ Dinsdagavond 27 juni 2023 = proclamaties 

❖ Woensdag 28 juni 2023 = Evaluatiedag (= leerlingen vrij) 

❖ Donderdag 29 juni 2023 = Evaluatiedag (= leerlingen vrij) 

❖ Donderdag 29 juni 2023 van 14.00u – 18.00u =  

Oudercontacten voor de ouders van alle leerlingen 

❖ Vrijdag 30 juni 2023 = Evaluatiedag (= leerlingen vrij) 

 

 

COLOFON 

 

Hoofdredactie en vormgeving:  

An Braekers, Heidi Verheyen  en Lindsay Peeters  

 

Redactie: 

Leerlingen en schoolmedewerkers  

 

Proeflezers:  

Ans Boels en Ann Nysen 

 

Lay-out:  

Nino Lorefice  

 

Doelgroep:  

Leerlingen OV1, ouders, medewerkers en sympathisanten  

 

Coördinator:  

Ellen Paesen 

APS1 GAAT NAAR HET TONEEL!  

Donderdag 17 november zijn we met de bus naar de 

voorstelling ‘SPROOKJES ENZO’ geweest. Wat was dat 

wonderbaarlijk! We hebben enorm genoten.  

PICCOLO 

Binnen is buiten, ver lijkt dichtbij, 

onder is boven geworden… 

Piccolo is een omgekeerde wereld 

waar de verhoudingen elkaar voor de gek houden, 

waar niets echt is wat het lijkt en alles verandert waar je 

bij staat. 

Pak je allergrootste sleutel, zoek het allerkleinste deurtje 

van de stad. 

Dat gaat alleen open als je je ogen dichthoudt 

(pas op dat je je hoofd niet stoot). 

Tel tot drie, doe je ogen open en… 

WOW! 

 

 


