
Zes jaar lang kwam ze in mijn klasje zitten. 
Ze lust graag stoofvlees van de papa op haar fitten. 
Ze houdt wel eens van koken en bakken. 
Turnen en Frans zijn haar lievelingsvakken. 
Dit vrolijk meisje werd al tante in de klas van juf Tamara, 
’t gaat hier over Stessels Lara. 
 
 
 
Ze speelt graag op een piano en ook op een viool 
en Tom Boon is de naam van haar idool. 
Is ‘t WO dan begint meester Koen te zweten 
en denk hij: “Ze zal ’t weer beter weten.” 
Ze discussieert graag met de meester in ied’re les, 
ik heb het over Brichau Ines. 
 
 
 
Deze jongen zijn lievelingskleur is oranje, 
en hij vindt Barcelona de beste club van Spanje, 
Laat hem maar rustig gamen, dan doet ge hem een groot plezier. 
Hij houdt van een papegaai, dat is zijn lievelingsdier. 
Voetballen doet hij graag, maar geen wiskunde of WO, 
deze shotter heet Chadrack Fernando 
 
 
 
Deze gast is ne speciale, in ‘t breakdance een echte krak. 
En vroeger op school droeg hij dikwijls een klak. 
Met een goed gevoel voor humor vertelt hij graag grappen. 
Maar vraagt hem niet naar z’n minder goeie eigenschappen. 
Want als je dat doet dan zegt hij: “Die heb ik niet.” 
Deze plezante kerel heet Hoewerckx Piet. 
 
 



Nu moet ik oppassen, want de volgende doet karaté. 
Wordt er gegamed dan doet hij zeker mee. 
Hij doet niets liever dan Minecraft spelen 
en foto’s via Instagram delen. 
Nu weet je vast wel wie het is, 
inderdaad, deze jongen heet Dils Maurice 
 
 
 
Een heel lief meisje, ‘k vind ze echt all right. 
Ze houdt van lekker eten: spaghetti met fanta en sprite 
Ze knutselt ook wel graag, da’s echt niet te doen. 
Haar lievelingskleur is appelblauwzeegroen. 
Op de jiu-jitsu amuseert ze zich rot. 
De naam van dit meisje is Laura Scott. 
 
 
 
Deze vrolijke en opgewekte babbelkous eet graag fritten, 
Ied’re week kan je haar op een paard zien te zitten. 
Ze is dol op haar zusje June 
en haar lievelingskleur is ook appelblauwzeegroen. 
Ze smult graag van worstjes en blokjes kaas. 
Nu weet je wel dat het gaat over Annelore Faes 
 
 
 
Deze gast is iemand die overal iets van kent. 
Vroeger ging hij er in de refter tegenaan voor de volle 50% percent  
Hij zwemt zo graag want dat is lekker gezond, 
maar de poten van zijn stoel staan nooit evenwijdig met de grond. 
De meester krijgt het benauwd als hij hem zie. 
Want ge wint nooit een discussie met Vanstiphout Louis. 
 
 



De volgende jongen is in ‘t gamen een hele goeie. 
Hij is heel behulpzaam maar durft zich wel eens moeie. 
Hij houdt van fanta drinken en pasta eten, 
en over de ringstaartmaki zal hij wel alles weten. 
Deze kerel vindt zichzelf erg slim en wijs. 
Weet je nu? ’t is Peeters Thijs. 
 
 
 
Hij doet niet graag spelling en houdt niet van dictee. 
Maar ied’re zondag op de scouts doet hij vrolijk mee. 
Zijn lievelingsgame is Clash of Clans, 
Dat kan hij goed, je maakt geen kans. 
Hij kan dus goed gamen, maar speelt niet vals. 
Deze toffe jongen heet Thijs Bals 
 
 
 
Geef haar een bord macaroni en ze eet haar buikje vol. 
Ze lacht heel snel en maakt altijd lol. 
Met karate legt ze ied’reen op de vloer 
en Senne is de naam van haar kleine broer. 
Notenleer is iets dat ze echt wel kan. 
Je hebt het vast geraden, dit is Leytens Fran. 
 
 
 
Het volgende meisje houdt heel veel van puppy’s en katten. 
Ze is een goei in jiu-jitsu, wat is me datte! 
Een heel behulpzame waar je altijd op kan rekenen. 
En ze kan ook ’t best van allemaal tekenen. 
In mijn klas was ze soms een verlegen en stille meid. 
Het gaat hier over Celeste Van der Jonckheyd. 
 
 



Hij sloeg een klasje over en is dus een jaartje jonger . 
Hij neemt graag een bord met fritten tegen de honger. 
Maar hij lust ook graag een biefstuk met pepersaus. 
’t Is een echte voetballer, geef hem een groot applaus. 
’t Is een jongen die ik al van zijn geboorte ken. 
Zijn mama is juf Tinneke en hij heet Michiels Len. 
 
 
 
De laatste is een brave en een hele stille. 
Zo zou ik er wel dertig van in mijn klasje willen. 
‘k Ken hem nog maar één jaar. 
Maar hij is nen toffe, echtig waar. 
Hij komt van Mater Dei, weet je ’t nou? 
Inderdaad, ik heb het over Yenthe Milbouw. 
 
 
 
Ik zie jullie denken: Amai, applaus voor meester Dave. 
Wat is hij vanavond weer goed op dreef. 
Maar het is nog niet gedaan, 
er komen er nog 14 aan. 
Alleen gaat het deze keer 
over de kinderen van zedenleer. 
 
 
 
Ze doet aan ropeskipping, dus touwtje springen. 
en hoort ze hip hop dan begint ze te swingen. 
Vorig jaar kwam ze er hier in het vijfde bij, 
Ze lacht heel veel en is altijd blij. 
Een goeie horrorfilm ziet zij wel zitten. 
Deze vrolijke meid heet Fransen Gitte. 
 
 



Bij ons op school doet zij nooit iets stouts, 
maar zondag wel eens kattekwaad op de scouts. 
Ze luistert graag naar Flo Rida, dat is haar idool. 
Ze danst heel mooi bij Pivolté, dat is haar dansschool 
Ze lust wel graag een ijsje: zowel mango, framboos als vanilla 
De naam van dit leuke en lieve meisje is Sinto Djamila. 
 
 
 
Deze kerel is een echte fan van Steven Segal 
en bij ons op school doet hij turnen het liefst van al. 
Damiaanstiftjes verkopen kan hij als de beste. 
Een nieuw computerspel wil hij altijd wel eens testen. 
Past goed op want hij doet aikido, heeft dodelijke handen 
Deze sterke gast heet Thomas Van Sande. 
 
 
 
Warrior Cats is een boek dat ze heel graag leest 
en van pizza op haar bord houdt ze nog het meest. 
Deze meid maakt graag een trip naar Londen 
en van het liedje “Happy” wordt ze helemaal opgewonden. 
Je gelooft nooit want ze allemaal op een hockeyveld kan. 
Deze leuke en blije meid heet Lola Hauman. 
 
 
 
Deze jongen kan goed drummen en speelt ook gitaar. 
Tegen een lekkere pannenkoek heeft hij geen bezwaar. 
Met geen enkel computerspel heeft hij problemen, 
’t is dan ook een echte krak in ’t gamen. 
In de turnles is hij ook ne rappe, hij kan goed sprinten, 
Dat is niemand anders dan Aerts Quinten. 
 
 



Zijn lievelingsdieren zwemmen in het water, dat zijn dolfijnen. 
Ligt er een pizza op zijn bord dan zal die wel snel verdwijnen. 
Inderdaad, tegen een lekkere pizza  zegt hij altijd ja. 
En iedere week amuseert hij zich kostelijk op de KSA. 
Hij heeft veel fantasie en da’s gene zwans. 
De jongen waar ‘k het over heb heet Robbe Ceulemans. 
 
 
 
De kleur die hij het liefste ziet is oranje 
en hij smult graag van lasagne. 
Hij houdt er van om een husky te strelen 
en ook wel van computerspelletjes te spelen. 
’t Is ne rustige, zich druk maken doet hij zelden, 
ik heb het natuurlijk over Dajo Van Heesvelde 
 
 
 
De Bruyne is zijn favoriet in onze nationale ploeg. 
Gamen doet hij graag, als ’t kan zelfs van ’s morgenvroeg. 
Krijgt hij honger, wil hij wel in een frietje happen. 
Deze kerel kan best wel goed tegen een balletje trappen. 
Zijn talent op het voetbalveld dat is niet mis. 
De naam van deze jongen: Xim Marelis 
 
 
 
In haar vrije tijd gaat ze graag paardrijden. 
Ze vindt zichzelf mooi, grappig, lief en slim … ja ze is echt heel bescheiden. 
In de vakantie gaat ze graag naar Noorwegen op reis. 
Ze eet graag pizza en spaghetti, haar lievelingsspijs. 
Kiezen tussen pizza of spaghetti, ’t is voor haar een waar dilemma. 
Deze lieve meid heet Entwistle Emma. 
 
 



Op TV kijkt ze graag naar Reign, dat wordt ze nooit niet moe. 
Scouts vind ze tof, daar gaat ze ’s zondags naar toe. 
’t Is een klein maar hevig meisje vol energie. 
Stilzitten is niks voor haar, nee dat kan ze nie. 
In de turnles doet ze goed haar best, is ze echt heel flink. 
Goed geraden, ’t is Aube De Koninck. 
 
 
 
Deze nieuwsgierige jongen heeft een hart van goud. 
Ook hij staat zondag in uniform als een echte scout. 
Van zijn hockeytalent staat iedereen versteld 
en hij doet het ook niet slecht op een tennisveld. 
Hij slaat de ballen om je oren links en rechts. 
Een sportieve jongen, dat is Max Lambrechts. 
 
 
 
Op school vind hij wiskunde maar niks. 
Heeft hij honger, eet hij niks liever dan fish sticks. 
Hij kijkt graag naar Family Guy op TV 
en gaat ge gamen, doet hij zeker mee. 
Later wil hij als industrieel ingenieur gaan werken. 
Deze stoere kerel heet Renzo Van Vlerken. 
 
 
 
Een echte actrice, ze speelde Grietje op het schoolfeest. 
Ze ziet graag een giraf, dat is haar lievelingsbeest. 
Ze houdt erg veel van haar honden. 
Speelt ze ermee dan raakt ze wel eens opgewonden. 
Dan staat ze helemaal in vuur en vlam 
Ik heb het over niemand minder dan Alisia Dam. 
 
 



De laatste ten slotte is aardig en kan goed delen, 
en zondag zal hij zich op de scouts nooit vervelen. 
Deze jongen trekt er graag op uit, houdt van kamperen in een tent. 
En op de breakdance is hij een echt talent. 
Je zou zijn moves eens moeten zien, ’t is nen eche krak. 
Dat kan dus niemand anders zijn dan Robbe Tabak 


