
Ik vind met de
Chromebooks werken ook wel leuk, want 

typen is leuker dan schrijven.

Margo Treinen, 2MWB

Mijn naam is Alauda. Ik ben 12 jaar en zit in het 
1ste middelbaar. Van het lager naar het middelbaar is 

toch wel een grote stap. Hier op SFI hebben we Chrome-
books. Gelukkig heb ik vorig jaar al met een Chromebook 
gewerkt, dus dit is niet echt nieuw voor mij. Toch vind 
ik een Chromebook nog altijd supertof. Het is leuk dat 

we ze zoveel mogen gebruiken in de les. Waarvoor hebben 
we die Chromebook nodig? Een Kahoot!-quiz, toetsen, 

taken, Mentimeter, een webquest maken,  
informatie opzoeken … Ik heb al gehoord dat kinderen op 
andere scholen ook computers hebben, maar die minder 

gebruiken tijdens de lessen. Ondertussen ben ik de mond-
maskers al gewoon. Ik versta de leerkrachten goed en ik 

vind dat ze het super doen. 

Alauda Cooreman, 1FIXA

Ik vond de eerste maand van dit schooljaar zeer goed 
meevallen, ondanks het dragen van mondmaskers en 
het moeilijker verstaan van je leerkrachten. Ik was 

zeer tevreden met het nieuws dat we tijdens de les 
LO en op de speelplaats ons mondmasker af mochten 
doen. Anderzijds waren er ook een aantal nadelen. 

Als je bijvoorbeeld 3 uur na elkaar les had, werd het 
mondmasker zeer lastig. Wat ik persoonlijk het  

irritantste vind aan het mondmasker is dat je niet 
kunt zien wanneer iemand verdrietig is of juist blij. 

Maar ik mag zeggen dat september over het algemeen 
zeer positief verlopen is. 

Xander De Bruycker, 3WEB

Veel kunnen wij natuurlijk niet doen.  
Behalve dan de vele regels na te leven.  

En als we dat blijven doen,  
komt het zeker goed.  

 
Senne Vreys, 2MWA

Een belangrijke regel: afstand  
houden en op een apart bankje zitten  

als dat mogelijk is. 
 

Nazile Ahmedova, 1FIXB

Al die regels en afspraken zijn niet zo leuk, maar 
alles om het coronavirus tegen te houden! 

Romy Vereecke, 1LA

Ik vind mondmaskers dragen 
goed: het is belangrijk voor 

onze eigen veiligheid

Nimo Bonsu, 3OR


