GIDSEN
20
FEBRUARI_______________________________________________________________
You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh
Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh
Rihanna zingt op haar verjaardag wel over nen paraplu, maar wij gaan die hopelijk niet nodig
hebben!☔☔
27
FEBRUARI_______________________________________________________________
Op de internationale dag van de ijsbeer liggen wij toch liever in de zon een ijsje te eten!

🍧🍦

6
MAART___________________________________________________________________
Eén misterie, duizend vragen, dit is het huis, Anubis! Wat zouden we in petto hebben voor
de verjaardag van Nienke?
13
MAART__________________________________________________________________
De eerste lockdown van België is vandaag 1 jaar! We gaan dit niet vieren, we zoeken wel
iets anders
20
MAART__________________________________________________________________
De lente is in aantocht! Eindelijk! Kunnen we al weer terrasjes doen?
27
MAART__________________________________________________________________
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
Kerstmis in maart, waarom niet?
3
APRIL____________________________________________________________________
De paasvakantie is begonnen, laten we samen paaseitjes zoeken!
10
APRIL___________________________________________________________________
Bijna 60 jaar geleden waren de Flintstones voor het eerst te zien op tv bij ons, zo zonder
elektriciteit, wifi, stromend water,... leven, dat is toch niet zo moeilijk?

👁

🔑

🥛

🎄

🥚

😱

17
APRIL___________________________________________________________________
In Game of Thrones is iedereen bang van de Winter die komt, maar waarom eigenlijk? ☃
24
APRIL___________________________________________________________________
Op deze dag is er al 2 maal een paus verkozen,
maar aan wie is het nu de beurt ¿

1
MEI______________________________________________________________________
Dag van de arbeid, dus kom maar allemaal feesten!
8
MEI______________________________________________________________________
‘Taste the Feeling’, want in 1886 werd de eerste Coca-Cola verkocht!

💻

🎅

15
MEI_____________________________________________________________________
Oh nee! Vandaag is het alweer de laatste vergadering voor de examenregeling, dus kom
zeker nog eens af!

🌞

KOM IN PERFECT UNIFORM EN NEEM ELKE WEEK 20 CENTJES MEE, DANKU!
xoxo JULLIE LEIDING, Soetkin, Lotte, Femke, Celisa en Laura

