IdentityKids
Zaterdag waren we naar de Budascoop geweest. De dans die we deden was heel
leuk. De robots waren cool: héél cool! Fifa en Messi uitbeelden, was echt tof, want
we mochten roepen, heel hard roepen! De stem van Niels was cool gedaan: van dat
beetje bloed, een beetje bloed, een beetje bloed. We hebben veel met Pol moeten
oefenen en het was echt goed gelukt. Mijn familie zei ook dat het mooi was. Het
mooiste stuk vond ik de stemmen en de leuke muziek. Het was echt leuk en vooral
grappig en ik ben trots op mijn stem. Heel erg trots!
Ik ben blij dat ik heb gesproken. Toen ik Pol tegenkwam, herkende ik hem. De
mensen die de show zagen waren vast ook trots.
Mouloud, 3de leerjaar

Ik vond het interview een beetje raar. Echt waar… Ik vond het dansje leuk, dat van
Thriller en dat van de robots ook. De muziek van Thriller is super chique! Het stukje
dat ik het leukst vond is dat van de robots maar ook dat van “Je bent een vriend van
mij” Ik vond het perfect, het einde, het resultaat … met die lichten die dan uit gingen.
Er kwam niemand van mijn familie kijken: spijtig! Waar ik het meest trots op was?
Alle mensen gingen klappen toen het gedaan was.
Smaïl 4de leerjaar

Ik vond het interview echt heel leuk. Ik was wel bang dat ik van alles fout zou
zeggen. Ik vond de dansjes super cool . Het coolste dansje was “Je bent een vriend
van mij” Ik vond de stemmetjes super goed gelukt en de muziek die was heel mooi.
Sorry, maar er was geen stukje van mezelf erin, gelukkig maar! Ik vond het
eindresultaat heel mooi. Ik was er niet tijdens de voorstelling maar mocht ik er
geweest zijn, zou ik heel gelukkig zijn. Mijn zus zou dat ook erg mooi gevonden
hebben. Pol kan er goed een robot nadoen en kan super goed dansen. Het was leuk
om met Pol te werken. Zo een kans krijg je maar één keer.
Leticia, 4de leerjaar

Zaterdag 10 november moesten wij optreden in de Budafabriek. We hadden
afgesproken aan de Budascoop. Ik vond ons optreden supercool. Ik vond het heel
grappig toen Rania’s vogel als vriend meedanste omdat Leticia er niet was. Dat was
erg jammer, ze heeft alles gemist! Ik dacht dat ze op Coco zou gaan zitten, want dat
hoort zo bij het dansje. Maar gelukkig heeft Coco op Rania gezeten, want Rania was
het hondje J Het dansje dat ik het allerleukst vond was Thriller. Ik vond dit leuk
omdat ik wel van enge films hou. Ik was in het begin wel wat beschaamd om mijn
eigen stem te horen. Vooral toen ik sprak over “gekak van vogels”

Het dansje met de hond was zoooo schattig, dat aaien … Mijn broer vond het leuk en
zei dat het moeilijk leek, maar eigenlijk was dat niet zo. Ik was echt trots op alles en
iedereen … ik bedoel eigenlijk, ik kon niets vinden waar ik niet trots op was.
Fatine, 4de leerjaar

We kwamen samen in de Budafabriek, zonder de mama’s en de papa’s. Wij moesten
optreden en gingen nog een paar keer oefenen. Pol kwam elke dinsdag en elke
donderdag en we moesten drie dansjes doen! Ik vond Thriller het leukste dansje. We
moesten ook heel hard roepen tijdens het stukje van Messi: de beste speler ooit! We
mochten kiezen of we ja of nee wilden roepen. Mijn familie vond het super goed en
ook mijn meme vond het goed en mama en mijn broer …
Jano, 3de leerjaar

Op 10 november hebben wij een optreden met Pol gedaan: Identity Kid. En weet je,
ik vond het super leuk! Weet je wat ik het leukst vond? ALLES … de pasjes, de
muziek, de sfeer!
Op het einde was het zo leuk dat iedereen hard aan het klappen was. De stemmen in
de muziek waren leuk gedaan. Mijn mama en papa vonden het ook heel leuk. Weet
je wat ook tof was? Je mocht je lievelings T-shirt meebrengen en tonen en het mijne
paste gewoon perfect bij mezelf! Dit is een moment om nooit te vergeten Pol, je bent
een superman
Morgan, 4de leerjaar

Het interview was super goed gelukt. De robots waren toch zo grappig, ik moest er
heel de tijd om lachen. De bewegingen bij Thriller waren echt leuk. En de muziek
uiteraard ook, maar die stemmetjes … wat hebben we dat mooi gezegd.
Het leukste was dat het licht uitging op het einde en iedereen op de grond viel. Het
einde was donker en stil … ademloos!
Ik ben trots op iedereen en iedereen die keek zei: OOOOOooooh wat mooi!
Rania, 4de leerjaar

De zombies waren zo grappig! En dat liedje van “Je bent een vriend van mij” wat een
cool liedje! Ik vond het leuk dat je met ons werkte Pol, dank je! Ik vond het ook leuk
dat we voor die mensen mochten optreden. Ik zou graag nog eens iets met je doen,
alléén onze klas dan. Mijn eigen stem, wat was dat grappig! Mama heeft gezegd dat
ze het heel leuk vond. Ik ben zo trots op ons …
Dalia, 3de leerjaar

Toen ik geïnterviewd werd, was ik zenuwachtig en ik zat gewoon te bibberen! Toen
we dansten was ik niet verlegen maar wel bij het liedje van “Je bent een vriend van
mij” want daar moest Hamza mijn voet pakken. Bij Thriller heb ik gekke bekken
getrokken, want ik kan geen enge bekken trekken. Ik zat maar te denken en te
denken aan enge films. Ik zag voor mij een hoofd, een écht gezicht en ik dacht: zo
zal ik het doen!
Hamza, 4de leerjaar

We gingen samen met het 5de en 6de leerjaar naar de Budafabriek voor een show. Ik
vond het echt mooi dus we hebben veel geoefend. Het was altijd wel even mis maar
op de dag zelf liep het perfect. Ik weet niet waarom, maar zo was het. Het leukste
was de robotdans maar ik vind dat dan ook leuk om te doen. Ik vond het jammer dat
we geen meisje-meisje act gedaan hebben. Wat dat was echt heel leuk! En de
jongens mochten wel een jongen-jongen act doen, dus niet eerlijk! Jammer dat het
gedaan is, want nu komt Pol niet meer op bezoek. Als hij nog eens komt, ga ik blij
zijn. Heel blij, ik ga de klas rondspringen en ik ga het blijdste meisje van school zijn.
Weet je wat ook grappig was. Pol deed een robot na, hij ging de juf kussen en ik
dacht dat hij het écht ging doen. Ik vind kussen echt vies!
Shauny 3de leerjaar

