IN BEELD

“Als ik in
het shoppingcenter
een meisje zie met
dezelfde kleren, dan
weet ik: die zit bij
mij op school”
LOUISE

Uniformkids
Zij zijn trots op hun schooloutfit!

IN DE LAGERE OPENLUCHTSCHOOL
SINT-LUDGARDIS IN SCHILDE VINDEN ZE
DAT UNIFORM BEST HANDIG
Het uniform: De meisjes dragen
een blauwe overgooier of een
wit-blauw gestreept zomerjurkje.
De jongens een wit-blauw gestreept hemd op een donkerblauwe bermuda. Op koudere
dagen dragen de meisjes een
donkerblauw vestje en de jongens een pull met V-hals.

‘Mama, wat moet ik aandoen?’
Dat zul je deze kinderen niet zo
snel horen zeggen. Want zo’n
schooluniform is niet alleen
makkelijk, maar ook mooi.
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Julian (8): “Als ik mocht kiezen
tussen wél een uniform of niet,
koos ik zeker voor het uniform.
Als iedereen hetzelfde draagt,
kun je elkaar niet uitlachen.”
Arunn (8): “Het zou wel leuker
zijn als er wat meer kleur in zat.”
Victor (8): “Ook voor de schoenen! Die mogen enkel donkerblauw, zwart of bruin zijn. Maar
rode of groene schoenen zijn
toch veel mooier?”
Valentina (8): “Ik vind dat blauwe
net mooi. Ik maak zelfs mijn huiswerk in uniform.”
Louise (8): “Ik ook. En ook leuk
dat we allemaal hetzelfde zijn.
Onlangs was ik in het shoppings-

center. Daar zag ik een meisje
met precies dezelfde kleren. We
moesten er allebei om lachen.
We kennen elkaar niet, maar wisten meteen dat we op dezelfde
school zitten.”
Zainedine (7): “Ik vergeet nooit
de dag waarop we voor het eerst
mijn uniform gingen kopen in de
winkel. We kwamen met allemaal
verkeerde kleren thuis. Bleek dat
we per vergissing het uniform
van een andere school hadden
genomen. Gelukkig mochten we
alles weer ruilen.”
Charlotte (7): “Anders had je
misschien niet binnen gemogen
op school! Want ze zijn wel redelijk streng, hoor. Andere kleding
mag echt niet.”
Axel (7): “Ik probeer soms tóch
om er iets anders tussen te steken. Sokken met streepjes bijvoorbeeld, terwijl die eigenlijk
effen moeten zijn. Als de juf
komt kijken, duw ik ze wat dieper
in mijn schoenen. Dan valt het
niet op.” (lacht)
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