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Beste ouders, meisjes en jongens, 
 

Het nieuwe schooljaar is al weer enige maanden oud en wij zijn dit jaar gestart met de tiende boven-
bouwgroep. Ook hebben we weer veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. 
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     Nieuws van  
Personeel. 

Juffrouw Birgitta heeft een dochter 
gekregen. Zij heet Marit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf- frouw Yvette 
heeft een zoon  

gekregen. 
Zijn naam is Ivar. 

 
Er volgt nog meer  zwangeschap-

snieuws.                                                                                      
Juffrouw Jowien gaat in januari met 

zwangerschapsverlof en juffrouw  
Evelien en juffrouw Mariska zullen in 

mei met verlof gaan. 
 

Nieuwe collega’s.                                                                                                                      
Er zijn 3 nieuwe collega’s na de 
zomervakantie op onze school 

komen werken. Juffrouw Susanne is 
in de onderbouw aan de Fichtestraat  

begonnen. 
                                           

Meester Tom heeft samen met  
juffrouw Coco een midden-

bouwgroep.                                                     
 

De tiende bovenbouwgroep heeft 
meester Patrick als nieuwe 

leerkracht gekregen. Wij wensen 
onze nieuwe collega’s een goede 

schooltijd op  
“De Mare”. 

 
Juffrouw Nanda is korter gaan 

werken. Zij geeft nu Engels aan 
groep 8.  Juffrouw Diana geeft 

groep 6 en 7 Engels. 
Juffrouw Astrid is in de 

zomervakantie plotseling opge-
nomen in het ziekenhuis. Het gaat 
inmiddels weer goed met haar.  Zij 
is eerst halve dagen gaan werken 
en na de herfstvakantie werkt ze 

weer  

volledig. 
 

Nieuw schoonmaakbedrijf                                                                                                           
Wij waren de laatste tijd niet  

tevreden over de schoonmaak in 
onze school. Daarom hebben we het 

contract opgezegd en zijn  
overgegaan naar een nieuw  

schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf is de 
firma Groeneweg uit Dordrecht.  
Wij zijn nu zeer tevreden over de 

schoonmaakwerkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ver-

bouwing                                                                                                                             
De verbouwing van de bibliotheek is 
door problemen bij onze Stichting 
stop gezet.  De werkzaamheden 

zullen zo snel mogelijk weer worden 
gestart. De werkzaamheden zullen 

ongeveer 4 maanden in beslag  
nemen. Daarna kunnen 2  
onderbouwgroepen en 2  

middenbouwgroepen hun intrek in 
de voormalige bibliotheek nemen.   

De noodlokalen worden dan  
afgebroken. 

 
 

Actie schoolplein.                                                                                                                
De sponsorloop was een groot  
succes. Het bedrag dat werd  

binnengehaald was € 9692.-   
In april zal nog een kaartenactie  

volgen waar ook de onderbouw aan 
deel zal nemen.  Het geld zal  

gebruikt worden voor het nieuwe 
schoolplein voor de oude bibliotheek 
en de plekken waar de noodlokalen 

aan de Grift en de Fichtestraat  
hebben gestaan. 

 
Documentatiecentrum en  

kinderboekenweek.                                                                      
De kinderboekenweek was een 

groot succes. Na een spannende 
finale is de voorleeswedstrijd  

gewonnen door Vera de Lacombe 
uit B5. Zij zal nu mee gaan doen 
aan de voorleeswedstrijd van de 

gemeente Rotterdam.  
De middenbouw had een gezellig 

voorleesontbijt georganiseerd.                                                       
Ook de boekenmarkt in het  

gymlokaal werd druk bezocht.  
Er is voor € 3410.- aan boeken  

verkocht. Onze school ontvang van 
de organiserende boekhandel € 510.

- om boeken te kopen voor ons  
documentatiecentrum.                                                                                         

Bij deze wil ik de d.c. commissie 
danken voor het organiseren van de 

boekenweek. 



 

 de Directie 
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Werkweken. 
Zoals u misschien gelezen heeft zijn 
de schoolbuitenhuizen in Baarn en 

Leersum door de gemeente  
Rotterdam afgestoten. Het huis in 

Leersum zal worden verkocht en het 
huis in Baarn wordt verhuurd aan de 
Paasheuvel groep. De Rotterdamse 

scholen hebben wel een  
voorkeursbehandeling bij het huren 
van het huis in Baarn.  Door deze 
nieuwe constructie zijn de prijzen 
helaas wel verhoogd. Alle groepen 

van onze school gaan nu naar Baarn 
en wel in de volgende weken: 

 
1e werkweek  12 t/m 16 december 

B1, B2 + B4                                                                              
2e werkweek  19 t/m 23 december 

B5 + B10                                                                                      
3e werkweek  16 t/m 20 april          

B3, B8 + B9                                                                                              
4e werkweek  23 t/m 27 april          

B6 + B7 
 

Het thema van deze werkweken is 
Olympische Spelen. 

 
N.I.O. toets                                                                    

De leerlingen van groep 8 hebben op 
2 november de schoolvaardigheids 
test gedaan. Deze toets onderzoekt 

de capaciteiten van de leerlingen met 
als doel een goede kansberekening 

te maken voor het slagen in het 
Voortgezet Onderwijs. 

 
Andere data.                                                                                     

De schoolreis van de onderbouw zal 
op donderdag 14 juni zijn. 

Het doorstroomfeest vindt plaats op 
dinsdag 3 juli. 

 
Touchscreen schoolbord.                                                            

In oktober hebben 3 midden- en 1 
bovenbouwgroep een touchscreen 
schoolbord gekregen. Het volgend 

schooljaar krijgen de laatste  
middenbouwgroepen zo’n bord. 

 
 

Fietsen op het schoolplein.          

Het komt regelmatig voor, dat er op 
het schoolplein gefietst wordt.  

Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan. Daarom een dringend  

verzoek om niet meer op het  
schoolplein te fietsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaas             De Sint zal op 
maandag 5  

december samen met zijn Pieten 
onze school  

be-

zoeken.  

 
De kinderen zijn 
dan om 11:30 
vrij. Op dinsda-
gochtend 6 de-

cember  
begint de 
school om 
09:30 uur. 

 
 

Kerstmis             
Onze jaarlijkse Kerst Crea wordt weer 

georganiseerd op woensdag 14  
december. U ontvangt hierover nog 

bericht. De kerstviering is  
op woensdag 21 december. 

 

Wilt u met het regelen van Uw vakantie rekening houden met 
bovenstaande data.                

 
De Kerstvakantie begint donderdag  

22 december om 11:30 uur 
 

Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en 
een heel gezond 2012 

 
 

Dhr. R. Eggens 
Directeur obs "De Mare" 

 
 

Vakanties en vrije dagen.                 
Kerstvakantie  23 December t/m   06 januari  
Voorjaarsvakantie     27 februari     t/m   02 mart 
Pasen                       05 april           t/m   09 april                                           
Meivakantie              30 april           t/m   18 mei  
Pinksteren                28 mei                                                                                     
Zomervakantie         09 juli             t/m   17 augustus                                                                          



 Sociale veiligheid 
 
De laatste weken bereikten ons  
berichten dat leerlingen van onze 
school na schooltijd lastig zijn  
gevallen door een volwassene.  
We willen u vragen dit met uw kind 
te bespreken: wat te doen als je  
zoiets mee maakt: weglopen,  
zorg dat je niet alleen op afgelegen 
plekken speelt, niet met vreemden  
meegaan, etc. We weten allemaal 
dat dit open deuren zijn.  
Toch is het helaas nodig dit  
onderwerp wederom onder de  
aandacht te brengen van uw kind. 

Verkeerssituatie 
 
Nu het Maasstadziekenhuis zijn deuren gesloten heeft, 
merken we gelukkig dat de verkeersdrukte rondom onze 
gebouwen zienderogen is afgenomen.  
Er zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar en vooral  
tijdens het uitgaan van de school, wat gelijk viel met het 
bezoekuur van het ziekenhuis, zijn er minder auto’s op de 
weg. Voorzichtigheid blijft wel geboden. Ruimte op de weg 
leidt vaak tot grotere snelheid. We willen nogmaals graag 

uw medewerking vragen de  
veiligheid van uw en andermans kinderen te waarborgen. 
 
 
 
 
 

 
  

Veiligheid op school 

 Wat zijn  
uw hobby’s ? 

Tekenen / schilderen 

 Favoriete Sport Yoga, hardlopen,  
(bak)fietsen 

 Lievelings eten ? Italiaans en chocola 

 Op tv kijk ik naar. Journaal &  
National Geografic 

 Favoriete muziek ? Van klassiek tot pop/ rock 

 Mooiste film ? Chocola 

 Favoriete kinderboek ? De Gebroeders  
Leeuwenhart 

 Vakantiebestemming ? Italië & Frankrijk 

 Dit wil ik nog eens doen. Piano leren spelen 

 Lijfspreuk Groot is hij / zij, die zijn 
kinderhart nooit verliest 

Dit is juffrouw  
Jacqueline 

 
Juffrouw Jacqueline 
is groepsleerkracht   
in de onderbouw. 

 
Haar groep is O8 

 
juffrouw Jacqueline werkt al  

10  jaar op de Mare. 

Lijfspreuk !! 
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Enise uit M3 heeft in de vakantie  

bij een vriendin gespeeld 

Pauline uit M3 is in de vakantie naar de speeltuin 

geweest. Ze moest er helemaal naar toe lopen. 

Jason uit M3 heeft in de vakantie  

veel buiten gespeeld. 

Ik ben naar Spanje geweest. 

Ik heb gesnorkeld en ik heb wel 50 vissen 

gezien. En er beten er 2 in mijn vingers. 

En ik ben naar het dolfinarium geweest. 

En er was een dolfijnenshow. Toen ik in 

Frankrijk aan het overnachten was toen heb 

ik een Frans meisje ontmoet en heette Fanny 

En ik moest steeds naar mijn moeder om aan 

haar te vragen of zij het wou vertalen. 

En in Spanje heb ik paard gereden en ik ging 

ook in draf. En ik heb Ierse mensen ontmoet 

en die waren heel aardig 

Groeten van  Puck uit B8 groep 7 

Ik ben in de vakantie naar Scheveningen  

geweest. Ik ben ging daar heen met mijn 

tante. We gingen en shoppen voor mijn tante 

en toen gingen we even naar de zee. Daarna 

gingen we naar een speelplek voor mij. We 

zijn ook naar naar de Albert Heijn geweest 

voor een lekkere pizza. Dit was het leukste 

wat ik in de vakantie gedaan heb. 

 

Bakis groep 5, M3 
 

Wij zijn in de vakantie naar diergaarde  

Blijdorp geweest. Ik ben in het oceanium  

geweest. Daarna naar de prairiehondjes.  

Die kon je aaien. Ook waren bij het oceanium 

zeehonden aan het spelen. We zijn ook  

nog naar de krokodillen geweest en er zat 

gelijk een krokodil voor het glas. Naast de 

krokodillen waren de stokstaartjes.  

Daarnaast waren de stekelvarkens. En toen 

gingen we weer naar huis. 

 

Milan  groep 5, M3 
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Op vakantie was ik met mijn broer aan 

het voetballen. ik was nog wezen  

zwemmen. ik was  met mijn zusje aan 

het spelen.  en we gingen ook nog op de 

vamilifiets  van Bradley groep 4 M1 
 

ik ben naar turkijen geweest daar heb ze 

pitzza friet en super lekere ijsjes  maar 

het leukste is mijn vakantie vriend hij 

heet Dylan  goeie vreinden leker  

zwembat leker speteren en zwemmen 

maar teminste geen reegen alleen lekker 

zon     van Chris groep 4 M1  

Mijn vakantie was leuk ik ging naar  

disnejland en ook 2x karten winkelen, 

bowling en met mijn zus spleen op  

versiete en nog naar de speeltuin. Ook 

boeken halen en naar de beoscoop.  

Dat was het.   van Eren groep 4 M1 
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      Kunstige 
groep 7/8  

Een kathedraal  
overgetrokken met pen  

en inkt op overtrek papier 

groep 3  
Een map met een mooie tekening om werkjes , 

die nog niet af zijn in te bewaren  

groep 6 boren  

groep 6  
Dialoog  

groep 4/5  
Een gelukshanger van klei met glazuur. 
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      Kunstige 

Al deze kunstwerken zijn gemaakt tijdens de  
handvaardigheidlessen van Juffrouw Aeltsje.  

             In de school kun je in vitrinekasten en      
   op vensterbanken nog meer  

kunstwerken van de kinderen  
te- genkomen, die gemaakt  

zijn tijdens de handvaardigheidlessen. 

groep 6 boren  

groep 6  
Dialoog  

groep 7/8  
Een eigen ontwerp van een kathedraal. 

groep 6 figuurzagen 

Werkjes 

groep 3  
Fantasie wolkjes met oogjes.  

Ze lijken ergens op. 
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Jim haar  
lievelingsdier  

is een  
zeehond 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M2 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een zeehond 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Papier en potloden 

Wat is je lekkerste eten? 
-Makkaroni 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Spelling 

Wat wil je later worden? 
-Zangeres 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Mijn verjaardag 

Wat is je leukste boek? 
-De Griezels 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Het Klokhuis 

Antwoorden: 

1. Ik houd van paarden verzorgen 

2. De mare schoolkrant is top 

3. Ik ben heel moe 

4. Niet meer naar school 

5. Mijn leukste vak is tekenen en dat doe ik graag 

Van Suus uit B9 

Van Zeynep 

haai, 

we moesten met begrijpend lezen een rebus maken 

of een pictogram. ik heb ze allebei gemaakt maar de 

rebus staat in de schoolkrant. ik heb mijn rebus aan 

meester Roland laten zien, en hij vond het goed  

genoeg om in de schoolkrant te zetten. sommige 

woorden zijn niet zo makkelijk maar je kan het wel 

oplossen.    ~xxx~ suus uit b9  

1 

2 

3 

4 

Van Maritt uit B8 

We moesten voor  

begrijpend lezen een  

pictogram of een  

rebus maken. 

Ik had gekozen om een 

rebus te maken  

( verzinnen ). 

Een week later koos  

de meester paar  

rebussen uit en die van 

mij zat er bij dat was 

wel leuk het was een 

leuke les 

Groetjes Zeynep B3 

5 

9 



Dit bericht kwam ook  
bij Mare Magazine binnen. 

 

Zeer binnenkort krijgen Abigail uit m6 en 
Grace uit m10 er een broertje of zusje bij. 

Ze vinden het denk ik wel stoer om met dat 
nieuws in het mare magazine te komen in de 

rubriek beschuit met muisjes. 
 

Inmiddels is onze kleine Tim geboren.  
Op vrijdag 23 september gingen Abigail en 

Grace naar school, terwijl ze wisten dat de ba-
by die dag geboren zou worden!  

Op de eerste dag van de herfst nog wel. 
Hij woog 3860 gram en is thuis geboren.  

Abigail, Grace en hun jonge zusje Fay zijn heel 
blij met hun kleine broertje en hebben hem elke 

dag wel even op schoot! 
 

hartelijke groetjes, Wietske Doheny,  
mam van Abigail en Grace 

Beschuit met muisjes 
Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen?  

Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een 
broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de 

baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan,  
dan mag jij misschien de volgende keer  namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of 

zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 

Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen. 
 

Op zaterdag 20 augustus heeft Caitlin van der Heiden  uit 

O7 een zusje gekregen, genaamd Hailey Jun Li van der  

Heiden. Ze is zeer blij met haar komst, want ze had ook erg 

gehoopt dat het een meisje zou worden. 

Caitlin mag namens 
Mare Magazine haar 

zusje deze mooie 
knuffel geven. 

Abigail en Grace mogen  

namens Mare Magazine hun  

broertje deze mooie knuffel 

geven. 
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Zing Mee ! ! 

Hallo, ik ben Cuneyt en ik zit al twee jaar in 

het orkest, en ik vind het erg leuk.  

We doen hele leuke liedjes en ik speel nu 

klarinet. Voor de rest zijn er nog blokfluiters,  

dwarsfluit, saxofoon, viool en een  

keyboard. We gaan nu ook nog naar het Witte Paard!! 

Dat vind ik erg leuk. 

Cuneyt 

SCHOOLORKEST 
 

Dit keer zal ik het schoolorkest eens in het zonnetje zetten.  
De kinderen die erin spelen leveren altijd weer een grote prestatie. 

 
Om in een orkest te kunnen spelen moet je natuurlijk een instrument bespelen, je moet noten kunnen lezen,  

en je moet goed kunnen samenwerken. We spelen met z’n allen één muziekstuk, maar we spelen niet allemaal 
dezelfde partij. Om de muziek goed te laten klinken moeten we precies tegelijk spelen, en met goede noten.  

Je moet dus heel goed luisteren naar de anderen die òf iets anders òf hetzelfde spelen als jij.  
En als je even de draad kwijt bent, kun je niet verder gaan waar je gebleven bent, want de rest ging gewoon  

door en is dus al verder. Dan moet je luisteren waar je er weer kunt inhaken, en dat is best moeilijk. 
Verder moeten ze de dirigent in de gaten houden, die hen helpt om tegelijk te beginnen, maar ook tijdens het stuk 
om allemaal in hetzelfde tempo te blijven spelen. Een dirigent geeft ook lastige inzetten aan, helpt ze herinneren 

of ze harder of zachter moeten spelen, enz. 
 

Ik vind het knap van alle orkestkinderen dat zij al die dingen kunnen. Ik ben trots op ze!! 
 

Twee keer per jaar geven we concerten voor de hele school. Dit jaar treden we ook buiten de deur op, we zijn uit-
genodigd om te spelen bij de opening van het Witte Paard op zaterdag 

12 november. Dat is natuurlijk helemaal  geweldig, en doen we even extra ons best. 
 

Een paar orkestkinderen hebben een stukje geschreven, die kun je hier ook lezen. 
 

Juffrouw Margriet 

Hallo allemaal, ik ben Kim en ik zit 

in het orkest. Ik vind het heel leuk in 

het orkest, ik speel blokfluit. Ik moet 

goed oefenen. Ik hoop dat er veel 

kinderen in het orkest komen, dan 

krijgen we een lekker groot orkest! 

Fluitende groetjes van Kim uit B1 

Ik ben Indi, ik zit in B1 en ik ben violiste in het 

orkest, en als je een muziekinstrument speelt hoor 

ik je graag spelend in het orkest. 

Het is heel leuk in het 

orkest, en het is leuk 

om te oefenen, en de 

liedjes zijn ook leuk. 

Beki 

Blokfluiten is erg leuk  

en gezellig. We zijn u 

uitgekozen om te spelen.  

Echt leuk met alle andere 

instrumenten en zo.  

Ronja en Sverre. 
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Surf ook eens op de   
Maresite: www.obsdemare.nl   

onder de knop  
–Zing Mee!-    

Daar vind je meerdere 
liedjes die aangeleerd zijn 
op school met daarbij een 
muziekbestand, zodat je 

mee kunt zingen. 

Hallo, ik ben Cuneyt en ik zit al twee jaar in 

het orkest, en ik vind het erg leuk.  

We doen hele leuke liedjes en ik speel nu 

klarinet. Voor de rest zijn er nog blokfluiters,  

dwarsfluit, saxofoon, viool en een  

keyboard. We gaan nu ook nog naar het Witte Paard!! 

Dat vind ik erg leuk. 

Cuneyt 
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Sema vindt Kerstmis 
een heel  

gezellige tijd! 

In welke groep zit je? 
-In groep 3 van M1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Konijn 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Met mijn knuffels spelen 

Wat is je lekkerste eten? 
-Sossi’s 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Klokkenboek 

Wat wil je later worden? 
-Dat weet ik nog niet 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Kerstmis 

Wat is je leukste boek? 
-Feeënboek 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
Spongebob 

Slakken 
Twee slakken waren al sinds jaren 

Op weg van Groningen naar Haren 

Tenslotte kwam geheel ontdaan, 

De oudste bij het eindpunt aan. 

Hij slikte en sprak diep bewogen: 

“Mijn broer is uit de bocht gevlogen”. 

Getekend door de 

kinderen uit O3 
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Al deze tekeningen zijn gemaakt door de  

kinderen uit O9 

Farai 
Kaylee 

Zina 

Jada 

Ertuğrul 

Eldar 

Ian Annalynn 

Nathan 
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-allemaal bruine bladeren en het waait altijd en regen, er is regen en de blaadjes vallen op 
de grond.Er vallen ook eikeltjes op de grond.   Jayson 
-als het gaat sneeuwen in Nederland toen mama ging vallen    
 met de kinderwagen,ze had toen pijn in haar knie!   Kristina 
-dan gaan de bladeren van de bomen waaien   Lorenzo 
-herfst!       Christian 
-dat de bladeren gaan vallen Selen 
-winter      Deniz 
-bladeren om te knippen  Amber 
-dat het waait     Vinchenzo 
-in Nederland     Julia 
-dat het regent    Jayden 

 

Namens de kinderen van O4 veel herfstplezier!! 

Duane houdt net als  
zoveel kinderen  

van patat. 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Hamster 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn DS 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Taal 

Wat wil je later worden? 
-Architect 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Mijn verjaardag 

Wat is je leukste boek? 
-Volgelingen van Satan 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-I Carly 

De afgelopen weken hebben wij het in de klas gehad over land/water,  
de werelddelen,landen,Nederland en de provincie Zuid-Holland,onze mooie stad  
Rotterdam en waar in welke straat woon je nou  
eigenlijk? We hebben een boekje gemaakt over  
onszelf en Google Maps is daarbij reuze handig want 
nou weet de juf precies waar wij wonen!  
Nu zijn we begonnen in O4 met de herfst en dit is wat 

de kinderen erover zeggen:  

Herfst is:- 
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Hallo, ik ben Davy . Het was leuk bij de  

sponsorloop 2011, ik was moe na de  

Sponsorloop. Wij zaten bij B3,B7,B10.  

Ik zit in b8,wij hebben ongeveer rond de 8 

rondjes gelopen en sommige hebben wel 11 

rondjes gelopen dat is echt knap , 

(dat vind ik) ik heb 9 rondjes gelopen.  

Het sportveld is ongeveer 100 meter. 

van Davy B8. 
 

Hoi ik ben Angelie van B8. We  hebben vandaag 

gelopen voor geld ,Om weer leuke dingen voor 

het schoolplein  te kopen, Mijn klas heeft meer 

dan 400 euro  .Ik hou zelf van springstokken 

maar ook voor andere dingen . Ik ging rennen 

met Lotje Goeman .Bijna bij de laatste minuut 

werd ik erg moe, Meester Mark ging af tellen  

10 tot 0 . Daarna ging je weer naar je plekje 

waar je heb gezeten . Maar ik vind het erg leuk 

groetjes Angelie B8 
 

 

 

 

 

Hallo ik ben Hind van b8 vandaag was het een 

hele leuke dag ik heb tien rondjes gerend en er 

 waren drie honderd kinderen ik kon er bijna 

 niet langs maar het was heel gezellig en bijna 

alle  vaders en moeders juichten en bij het  

eerste rondje  rende meester Patrick mee en je 

moest achter hem  blijven en op het einde  

kregen we nog een koekje. 

Groetjes Hind B8 
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 Wat zijn  
uw hobby’s ? 

Winkelen, lezen en  
computeren 

 Favoriete Sport ? Voetbal 

 Lievelings eten ? Zuurkool 

 Op tv kijk ik naar. Wie is de Mol 

 Favoriete muziek ? Nick & Simon 

 Mooiste film ? Finding Nemo 

 Favoriete kinderboek ? Koning van Katoren 

 Vakantiebestemming ? Bali 

 Dit wil ik nog eens doen. Een wereldreis maken 

Dit is juffrouw  
Jowien 

 
Juffrouw Jowien 

is groepsleerkracht   
in de middenbouw. 

 
Haar groep is M1 

 
juffrouw Jowien werkt al  

12 jaar op de Mare. We gingen naar de veld waar we ook sportdag 

hadden we moesten heel veel rondjes rennen 

wel  12 min. Lukas en ik haalde elkaar af en 

toe om de beurt in. We moesten lachen soms 

door het rennen. We renden best wel hard.  

We kwamen na 1 rondje kwamen we een 

stempel halen. Het duurde best lang het  

wachten Later kwam ik bij een korte rij en 

Lukas bij een lange rij Ik had toen al 6 rondjes 

gelopen en Lukas ook toen later ging iedereen 

van 10 naar 0 tellen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

en  toen moest iedereen stoppen.  En toen 

mochten we pauzen nemen. We waren best 

moe Lukas en ik. Toen moesten we in de rij 

staan en weer naar school .Einde. 

Groetjes Mike B8 

 Sponsorloop… 

We hebben woensdag 7 september met de bovenbouw 

gelopen of gerend voor de sponsorloop. Ik heb met  

rennen 8 rondjes kunnen halen  Op de laatste 10  

seconden ging ik heel hard rennen ik had net op tijd de 

8 gehaald. We hebben in onze klas b8 meer dan 400 

euro opgehaald daar kan de meester Eggens nieuwe 

spullen voor het nieuwe schoolplein voor kopen. Het was 

wel zwaar het rennen maar het was wel leuk. Ik heb ook 

gestempeld voor de middenbouw  dat was ook leuk. Bij 

de sponsorloop gingen de meesters en juffen  en moeders 

en vaders  ons aanmoedigen en meester Eggens was er 

ook bij. Ik heb het leuk gehad  

Groetjes Maritt uit B8 
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Wij hadden sponsorloop voor een 

nieuw plein. We hebben 12 minuten 

gelopen. En we hebben geld  

opgehaald !  Ik heb 8 rondjes gelo-

pen ! En een andere jongen van 

mijn klas heeft 11 rondjes gelopen ! 

Telkens 1 rondje moest ik bij het 

kraampje aftekenlijst laten af-

tekenen. Heel veel ouders kwamen 

kijken. Iedereen heeft zijn of haar 

best gedaan. Maar ik vond het  

irritant dat een paar jongen en 

meisjes aan de binnenkant gingen 

wandelen, Terwijl ze aan de bui-

tenkant moesten wandelen ! Verder 

vond ik het best moeilijk ! We 

krijgen een stuk schoolplein met het 

geld wat wij hebben opgehaald ! 

 

Emirhan B6 

We hadden een Sponsorloop 

voor het nieuwe schoolplein . 

We moesten sponsoren 

zoeken . Ik had 10 mensen 

en in totaal 

had ik 21 euro 

verzameld. 

Woensdag  

hadden we de 

sponsorloop we 

moesten  12 

minuten rondj-

es rennen . Ik 

had binnen 12 minuten 10 

rondjes gerend. De Sponsor-

loop vond ik leuk. 

 Benjamin B6. 

We hadden een sponsorloop 

voor een nieuwe schoolplein. 

Het was erg leuk. We 

moesten ook sponsoren 

zoeken. Ik had er maar 6 

sponsoren. Ik had alleen 

maar familie als  sponsoren. 

Je moest 12 minuten  

rennen. Ik had 8 rondjes 

gerend. In totaal heb ik 16 

euro verdiend. Het was erg 

leuk. 

Ricardo B6 

Getekend door Mike uit M4 

Getekend door Bonita uit M4 
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Alle kinderen stonden klaar  en 

toen we begonnen met lopen 

liepen we heel dicht op elkaar 

maar met het tweede rondje 

niet meer .Na een rondje of drie 

was ik al helemaal uitgeput , 

dus haalde ik wat drinken bij 

m’n broer want gelukkig had hij 

water bij zich want anders had 

ik maar vijf of zes rondjes  

gerend ,dus daar was ik wel blij 

mee . na nog twee rondjes werd 

mijn gezicht ( jammer genoeg) 

rood  dus deed ik mijn vesten 

uit toen rende ik meteen weer 

wat harder wat ik heel goed 

vond want toen kreeg ik en 

wind in mijn gezicht en dat was 

hard nodig  anders  viel ik van 

de warmte neer . en gelukkig 

regende het niet want dan had 

ik gewoon bij het afkruis afdakje  

blijven staan dan had ik maar 

een of twee rondjes gerend 

want ik had toch allemaal vaste 

bedragen ,en als het aan het 

stortregenen was en ik maar 

een of twee rondjes had gerend 

dan was ik drijfnat en 

dat heb ik al een keer 

mee gemaakt en dat 

was niet leuk want aan 

het einde van de dag 

was mijn jas nog nat . 

Maar nu weer naar de 

sponsorloop.  

Uiteindelijk heb ik toch 

nog 9 rondjes gehaald. 

Donna uit B4 

 

De sponsorloop 

we kregen vorige week de pa-

pieren. ik dacht ik ga er gelijk 

mee beginnen maar ik had geen 

tijd. Toen dacht ik nu moet het 

ik ging met marit door de regen 

heen. we hadden best wel veel 

geld opgehaald. We kwamen 

thuis helemaal doorweekt. Toen 

gingen we eten ,rijst met kip. 

Volgende dag hadden we de 

sponsorloop ,ik vond het maar 

spannend. Ik ging eerst naar 

school, toe moesten we lezen. De 

meester kwam later hij moest 

nog iets regelen. En toe gingen 

we naar het sportveld. 

Ons stempelpost was blauw,we 

gingen daar naartoe. Ik was erg 

moe maaaaar ik vond het wel 

leuk.   Isabel uit B4 

 

Het zoeken van sponsors. 

Het was best toevallig. Twee 

dagen nadat ik het briefje had 

meegekregen. Kwamen me opa 

en oma langs. Dus vroeg ik het 

gelijk. En ze wilden het allebei. 

Daarna vroeg ik het aan me 

moeder enzz !!  

( Zei wou het natuurlijk ook ) 

 

De sponsorloop ahhhh ! 

Ik was eigenlijk helemaal niet 

zenuwachtig. Dus het was 8:55 

en we liepen naar het veld. 

We wilden dus nog wat van die 

rek-en-strek dingen doen.  

Maar toen moesten we al gaan 

rennen noujazeg (de Nellienja 

woordjes hahah ) Bij de eertste 

ronde was iedereen al zowat 

dood. Maar goed iedereen bleef 

door gaan. Ik was bij het 8ste 

rondje echt stuk,maar ik bleef 

doorgaan. En bij me negende 

rondje waren er 12 minuten 

voorbij. IK was helemaal dood!  

In de klas kregen we drinken en 

een koekje. ( het leken net 

kabouter bekertjes) Daarna 

moesten we ook nog gaan uitre-

kenen hoeveel km we per uur 

zouden rennen ofzo ?  

Josette uit B4 
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De middenbouwkinderen  

uit M9 helpen met het  

afstempelen van de sponsorkaart 

Getekend door Tony uit M4 Getekend door Melody uit M4 
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Neya speelt het 
liefst met haar 

barbies. 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 van O2 

Wat is je lievelingsdier? 
-Zeehondje 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Barbie 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenstokken 

Wat wil je later worden? 
-Dokter 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Mijn verjaardag 

Wat is je leukste boek? 
-Kralenstaafjesboek 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Zappelin 

Wij hadden sponsorloop !  we hebben geld  

opgehaald voor een nieuw plein !.  

En dat willen we natuurlijk!. We moesten 12 

minuten hardlopen!. Ik heb zelf 8  rondjes  

gerend, ik vind dat best goed want het was 

best moeilijk!. Heel veel Ouders kwamen kijken 

dat vond ik heel aardig van ze.  Iedereen heeft 

zijn best gedaan!. Maar ik vond het wel irritant 

dat sommige meisjes en jongens aan de  

binnenkant gingen lopen terwijl ze aan de bui-

tenkant moesten lopen! Verder vond ik het heel 

leuk dat de school De Mare dit heeft  

organiseerd.  

Ik ben Pepe uit B6. 

 

De sponsorloop was erg gaaf. Meester Mark en 

meester Rene hadden het goed georganiseerd. 

Onze klas  (b6) zat bij het blauwe kraampje. 

Het eerste rondje was achter de meester aan.  

Ik liep net achter de meester. Daarna ben ik 

maar een beetje gaan joggen. Ik had bij elkaar 

acht rondjes gelopen. Ik heb alleen maar vaste 

bedragen gehad. Bij elkaar heb ik 73 euro  

verzameld. 

 

Groetjes,  

Jeremy S 

B6 

Getekend door Willemien uit M4 

Getekend door Keshey uit M4 
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7 september op een woensdag 

was de sponsorloop 12  

minuten rondjes joggen (en als 

je echt niet meer kon, lo-

pen).eerst de bovenbouw en 2 

uurtjes later de middenbouw.er 

waren een soort kraampjes en 

daar zaten een paar 5e 

groepers die moesten je rondjes 

aftekenen. Je hoorde verschil-

lende getallen 7-9 en soms 11 

rondjes Kortom het was een 

gezelige dag. 

door Didi uit B5 

 

Beste iedereen, 

voor het geval dat je het nog 

niet doorhad dit stukje gaat 

over de sponsorloop. We zijn 

begonnen met oefenen in de 

gymzaal eerst 3 toen 6 en 

daarna 9 minuten.  We 

moesten natuurlijk ook  

sponsors zoeken die je geld 

gaven dat kon met vast  

bedrag of per ronde.  

Woensdag 7 september was 

het zover. Eerst rustig een 

rondje lopen over het veld en 

daarna begon het echt.  

Iedereen begon bij zijn/haar 

kraampje je had blauw, geel 

en rood. 12 minuten moesten 

we lopen veel ouders stonden 

te kijken. Toen het  

eindsignaal klonk gingen we 

terug naar onze kraampjes. 

Op school kregen we wat te 

eten en te drinken. we  

hebben veel geld opgehaald in 

onze klas al meer dan 500 Eu-

ro!   XXX Iris & Vera B5 

 

Sponsorloop 

Ik ging eerst langs huizen en 

vroeg of ze me wilde sponsoren. 

Sommige mensen zeiden nee 

maar de meeste zeiden ja, ik 

had alleen vaste bedragen. Ik 

liep 11 rondjes bijna 12 maar 

de tijd was al voorbij. Ik vond 

het best wel leuk De eerste 

ronde liep de meester mee de 

rest van de 12 minuten 

mochten we alleen rennen. De 

middenbouwers stempelde af 

en meester Hans Coppens ook. 

Meester Mark en meester René 

hadden het leuk gemaakt met 

muziek en ze moedigde ons 

natuurlijk aan. Iedereen deed 

gezellig mee en ook sportief. Ik 

hoop dat iedereen het leuk 

vond en daarom veel geld heeft 

ingezameld. Nou ik heb  

tenminste mijn best gedaan en 

daar ben ik trots op. 

Kimia B4 

 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van B2 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een tijger 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Lego 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Spelling 

Wat wil je later worden? 
-RET-bestuurder 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Mijn verjaardag 

Wat is je leukste boek? 
-Altijd bijten de buren 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Nickelodeon 

Delano wil later 
graag RET  

bestuurder worden 
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 Hartsvriendin 
Boezemvriend of hartsvriendin is een rubriek in Mare  

Magazine. Wij zijn dit jaar op zoek geweest naar  dé ‘boezemvrienden’ of  

dé ‘hartsvriendinnen’ van de Mare. Een heleboel kinderen hebben gereageerd 

op deze oproep. De hartsvriendinnen, die in Mare Magazine komen te staan, 

mogen gezellig samen naar de bios. Zij krijgen namelijk een bioscoopbon.  

Dit keer zijn Floor  en Angel de gelukkigen!!! 

 

Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

"haai schoolkrant" 
 

Ik ben Angel en ik ga over Floor 
schrijven. 

Floor is mijn bff sinds groep 1. 
ik ken haar heel erg goed. 

samen lachen we heel erg veel :D 
als we de bioscoopbon krijgen dan 
gaan we naar een hele leuke film. 

 
 

haai ik ben Floor en ga over Angel schrijven . 
Angel en ik kunnen altijd lachen 
en soms een beetje heel erg . 

als we de bonnen hebben, 
gaan we naar een hele leuke film,  

maar ben de naam even kwijt. 

Boezemvrien
d 

Angel 
en Vera

 ga
an lek

ker 

sam
en naar 

de b
ios 

! 
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M8 Wie vind jij een echte superheld  

en waarom? 
Groep 3:  

Batuhan: Denis, de vader van mijn vriend, omdat hij sterk is. 

Daan: Mijn vader, omdat hij mij vaak kietelt en heel grappig is. 

Frank: De politie, omdat die coole pistolen hebben.  

Mehmet: Mijn hele familie, omdat ik ze zo aardig vind. 

Monia: Mijn moeder, omdat zij op haar werk mensen helpt. 

Puck: Mijn papa, omdat hij vaak op reis gaat en dan cadeaus meeneemt. 

Ricardo: Casper, mijn poes, omdat hij heel hoog kan springen. 

Sjeng Mijn vader, omdat hij altijd leuke dingen met mij doet. 

Soumaya: Mega Mindy, omdat zij de boeven pakt. 

 

Groep 4: 

Chenillie: Mega Mindy, omdat zij de slechteriken vangt.  

Esmee: Mijn moeder, omdat zij heel lief is voor mij en voor anderen. 

Gemairo: Spiderman, omdat hij de mensen helpt en de boeven pakt. 

Mirte: Nikki, omdat zij mijn beste vriendin is. 

Mohamed: De politie, omdat zij de boeven vangen. 

Nikki: De Dierenarts, omdat zij de zieke diertjes beter maakt. 

Rohan: Iron Man, omdat hij van metaal is en lasers in zijn armen heeft. 

Tugba: Mama, omdat zij altijd voor mij klaarstaat en heel lief is. 

Youri: Wolverine, omdat hij stoere nagels heeft. 

 

Groep 5: 

Amir: Superman, omdat hij mensen redt. 

Amran: Cool, omdat hij een elektriciteitsexplosie overleefd heeft. 

Burhan: Spiderman, omdat hij iedereen kan redden. 

Chelsea: De dokter, omdat hij zieke mensen verzorgt en mijn moeder werkt daar. 

Finn: Harry Potter, omdat hij kan toveren en op een bezem vliegt. 

Giovanni: De politie, omdat zij mensen redden bij een ongeval. 

Lily: Harry Potter, omdat hij alles kan laten zweven met zijn magische stok. 

Ozlem: Mama, omdat zij voor mij zorgt en ze is heel lief en sterk. 

Raissa: Mijn moeder, omdat zij mij altijd helpt. 

Thierry: De tandarts, omdat hij je helpt om je tanden schoon te maken. 

Superhelden knutselen in M8 
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Superhelden knutselen in M8 
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De Helden van M9 
 

Ik  ben  eens  een  keer  heel  

erg  hard  gevallen   en  ik  

had  heel  erg  pijn Maar  toen  

kwam  er  een  fietser  heel  

erg  hard Aanrijden En toen  

werd  ik  bijna  aangereden  

door  die Fietser Dat  kwam  

omdat  ik heel   erg lastig  van  

de Grond  kwam Het  bloed   

was  heel  erg dik  gedrukt  op 

Mijn  knie. Maar  opa  was 

precies  op tijd  voor de   

Fietser En  toen  ik thuis   

kwam  depte  we het bloed  af  

het prikte heel  erg door  het 

sterilon . En daarna deden we 

er een pleister op En de  

volgende dag haalden  we  de 

pleister er af De volgende dag 

zat er een korst op En dank 

zei mijn opa lag  ik  niet   in 

het  ziekenhuis.     

Groetjes Amara  uit  M9. 

 

Mijn oma is een held want ze 

wil niet in achtbaans 

Maar alleen als ik zeg je moet 

je moet in de achtbaan 

Gaat ze met me mee en als we 

uit de achtbaan stappen is ze 

duizelig En  ik vind het knap 

dat ze het toch heeft gedaan 

Groetjes Elodie  uit M9 

 

Er was eens een hond en die 

heette lola. Ze kon alles op 

speuren. En op een dag kwam 

er een man. En hij was  

jaloers hij probeerde hem 

Te vermoorden maar lola 

was sterker. De baas van lola 

die vertelden het aan de ko-

ning. En die zij dat de man 

weg moest gaan van dit land. 

En lola was weer gelukkig. 

Mathijs groep 5 M9 

 

Er was eens een spin die een 

Super held was Het spin ging 

van de raam naar een huisje 

Hij had daar een hele mooie 

kamer gezien Hij zag daar 

drie wespen lopen 

Het spin moest een plan  

Verzinnen Ik ga spinnenweb 

maken Dan plakken ze op het 

spinnenweb 

Beyza groep 5 M9 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van O3 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een aapje 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Kabouter Plop en Piet Piraat 

Wat is je lekkerste eten? 
-Bloemkool met saus 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Dierentuinboekje 

Wat wil je later worden? 
-Politie 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Zaterdag, de dag dat wij naar  

Play City gaan 
Wat is je leukste boek? 

-Kabouter Plop en Piet Piraat 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-De wereld is mooi 

            Daniel houdt heel veel  
              van Piet Piraat en  
                 kabouter Plop 

Van Philip uit M9 
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Mijn vader vind ik een held om dat 

hij heel Goed patat kan bakken 

En goed is in video spelen 

En hij kan goed wij En hij gaat 

heel vaak achter de computer 

En hij kan goed lego bouwen   

boyd groep 4 M9 

 

Ik vind dat jerom echt een super-

held is Om dat hij negentien ton 

kon dragen en Hij hout zijn adem 

drie dagen lang in en dat vind 

Ik echt heel  knap En hij rent de 

maroton in tien minuten 

En hij is heel erg sterk  

Frank groep 4 m9 

 

Ik heb ooit een poes uit Een boom 

gered en toen Viel ik uit de boom 

en ik had pijn aan me been en ik 

had hoofd pijn en been pijn 4uur. 

Ozgur M9 

 

Mijn papa is een held omdat hij 

mij tegen houden Want mijn fiets 

ging falen en hij ging me op tillen 

want Mijn poes wou me  krabben 

Jan groep 4 m9 

 

Ik was gevallen en had een groten 

Wond want er viel een stenen 

Pot op mijn linker arm 

De pot was 50 kilo hij lag opmijn 

Arm en mijn zus trok de pot van 

Mijn arm af . 

Erik groep4 m9 

Van Jessy uit M9 

Van Selin uit M9 

Michael wil later  
graag bokser  

worden 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B3 

Wat is je lievelingsdier? 
-een hond 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn X BOX 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Gym 

Wat wil je later worden? 
-Bokser 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Oud & Nieuw 

Wat is je leukste boek? 
-Fantasia 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Comedy Central 
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Beste schoolkrant lezers, 

 

De afgelopen week vroegen de kinderen van 08 

zich af hoe je een echte superheld wordt. 

Hier zijn onze tips: 
 

Eet gezond, daar groeien je spieren van en je 

wordt sterk. (De korstjes van je boterham  

opeten lukte ons opeens allemaal!) 
 

Om sterk te worden moet je natuurlijk ook 

trainen. In het speellokaal gaf juf Jacqueline ons 

een heel bijzondere les. Opdrukken en  

buikspieren trainen, het kwam allemaal aan 

bod. Ook was er een parcours met banken,  

kasten en klimrekken. Springen,klimmen,ballans 

alles kwam aan bod. 
 

In de klas stond een superhelden cabine. 

Hierin kon je jezelf veranderen in een superheld. 

Mega-Mindy, Spider-man, Buzz, K3, Pippi... 
 

Ook maakten we mooie werkjes. De S van  

Superheld, maar ook de begin/eindklank van 

heel veel superhelden. 
 

Alle kinderen verzonnen hun eigen heldennaam 

en knutselden een eigen masker. 
 

 

Op de wijs van Mega-Mindy zongen we ons  

eigen 08 superheldenlied! 
 

Juf leerde ons het volgende versje: 

En tot slot, de kinderen konden kleine  

heldendaden verrichten in de klas. Een beker 

opendraaien voor een ander, helpen met veters 

strikken, iemand troosten,een insektje redden 

op het speelplein, de beurt aan een ander geven 

of gewoon heel goed je best doen. Want een 

Echte held zijn zit 'm soms in hele kleine  

dingen. Kleine helden van nu zijn de grote hel-

den van later. 

 

Groetjes van de kinderen van 08 

Juf Ria en Juf Jacqueline. 

Ik ben een echte superheld, 
 

Ik kan vliegen Ik kan springen 
en nog duizend and're dingen 

Spierbal hier Spierbal daar 
mouw omhoog en trainen maar 

Beresterk en razendsnel  
een tel en ik ben er wel 

Heb ik het nog niet verteld  
IK BEN EEN ECHTE SUPERHELD!!!!!! 
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Foto van Vroeger 
In foto van vroeger krijg je een foto te zien van een Juffrouw of meester 

van de Mare.  De foto is alleen een tijd geleden gemaakt.   
De vraag aan jullie is of jullie de bewuste juf of meester in de foto herkennen.  

Om jullie een beetje op weg te helpen, zal er bij iedere foto een mooi gedicht staan.   
Als je het goed raadt, maak je kans op een aardigheidje. Veel succes! 

Weet jij wie 
deze meester 
is, vul dan de 

bon in en lever 
deze in .  

Postbus Mare 
Magazine staat 
op de gang bij 

meester  
Roland 

Dit is:  
0 Juffrouw Sjaan  
0 Juffrouw  Elly 
0 Juffrouw Janny 
0 Juffrouw Lillian 
    
   
 
Mijn naam is: 
 
____________ 
 
ik zit in klas:   
 
_______ 

Deze keer zoeken we weer een juffrouw, 
die te vinden is in de middenbouw. 

Ze helpt de kinderen in wel 3 verschillende klassen met allerlei dingen, 
zoals begrijpend lezen, rekenen, taal en zelfs met liedjes zingen. 

Pas is ze op reis gegaan naar het land van haar dromen, 
en daarmee is een oude wens van haar eindelijk uitgekomen. 

Ze is namelijk dol op beesten in het wild, 
waar je bij de gedachte alleen al van rilt. 

Het logge nijlpaard met zijn angstaanjagende bek, 
de wijdbeens drinkende giraffe met zijn lange nek. 

De familie leeuw die zogenaamd ligt te slapen, 
een kolonie klierige, ruziemakende apen. 

Het luipaard, hangend in een boom met zijn verse prooi, 
een neushoorn met pasgeboren jong,'t is allemaal even mooi. 

Gelukkig is ze weer veilig thuis, 
en moet ze het doen met een doodgewone muis. 

Gaan jullie nou maar eens goed verzinnen, 
want er is vast wel weer een leuk prijsje te winnen. 

 
Natuurlijk is dit......juf----------------------- 
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Kleurplaat Sint 
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De Superhelden van O5 en O7 

Jade uit O5 

Hidde uit O5 
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Quinten uit O7 

Felix uit O7 

Açelya uit O7 
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Hallo allemaal  

Ik ben wail  en ik heb mee gedaan aan de  

voorlees wedstrijd. Kinderen die hebben mee gedaan 

zijn :  Wail Chaim Camiel Mike Puck  Marit Maritt 

Didar Mateja Solenn Maxime, Nikki Fleur  het was 

heel spannend  Maxime Sollen Puck waren eerste 

van hun poule en ik was tweede en mateja ook 

maar ik was de enigste jongen in de finale en ik heb 

ze allemaal ingehaald  Met 313 punten met het 

boek DE AFGEPAKTE STERREN 

En ik ben heel trots op me zelf  

Waïl uit B8 

 

Vrijdag 30 september was de Voorleeswedstrijd.  Je 

mocht een kopje meenemen van huis, want je kreeg 

een kopje thee van de meester en een koekje, En als 

je geen kopje had had de meester wel een plastic 

beker voor je. Er waren 5 finalisten   zoals: Puck, 

Solenn, Wail, Mateja en Maxime Het was heel leuk 

maar ook spannend. Uiteindelijk is de winnaar ge-

worden Wail. Daarna mocht iedereen een tekening 

maken of een boekje lezen.  Marit groep 7 uit B8 

Iedereen  was  heel   

zenuwachtig  voor  de  finale  

het  was  heel  spannend. We  

kregen  thee  en  een  koekje  

het  was  heel  gezellig  en  heel  

leuk. Maar  uiteindelijk  kwam 

er  maar  een  iemand  uit, 

van  de  5  kandidaten. En  

iedereen mocht  stemmen  be-

halve de  kinderen  die  in  de  

finale  zaten. De   uitslag was  

heel  spannend en uiteindelijk  

was  Wail de winnaar. 

Mateja uit B8 

 

 

 

 

Het was heel spannend  iedereen was heel goed. Ik  

moest als eerst lezen. Ik was heel zenuwachtig. Maar 

ik ben toch tweede  geworden. Het  thee drinken 

was heel gezellig. Ik hoop dat Wail eerste  wordt . 

Wail is echt heel goed. Dit waren de kandidaten  

Mateja Puck Wail Maxime en ik. 

Groetjes Solenn uit B8 

Smullen tijdens het voorleesontbijt 

M10 
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 Wat zijn  
uw hobby’s ? 

Korfbal, muziek  
en gitaar spelen 

 Favoriete Sport ? Bijna alle balsporten 

 Lievelings eten ? Ik vind zoveel lekker.  
Ligt maar net aan mijn 
stemming en aan het  

weer natuurlijk! 

 Op tv kijk ik naar. Sport, Journaal,  
Live muziek op Ned. 3 

 Favoriete muziek ? Alternatief. Voorbeelden: 
Piscies, Cypress Hill, 

FooFighters, David Bowie, 
Junkie XL, etc. 

 Mooiste film ? Rapunsel  
(De nieuwste dan hé !) 

 Favoriete kinderboek ? Het kinderboek wat ik zelf 
ooit moet gaan schrijven. 

 Vakantiebestemming ? Griekenland is leuk. Wil 
graag eens naar Australië. 

 Dit wil ik nog eens doen. Nou, een wereldreis ?? 

 Lijfspreuk  Wees jezelf en accepteer 
anderen Lijfspreuk !! 

Dit is meester Jim 
 

Meester Jim 
is groepsleerkracht   
in de bovenbouw. 

 
Zijn groep is B4 

 
Meester Jim 

 werkt al 3½  jaar op de Mare. 

Smullen tijdens het voorleesontbijt 

M10 

M10 

Het was heel leuk en gezellig lekker met 

ze alle aan een tafel En eten natuurlijk 

ik wil wel elke dag op school eten! 

Het is een van mijn lievelings dagen  

het was super leuk          

Chayenne m10  
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ik vont het voorleesontbijt erg leuk  

ik heb van alles gegeten maar het leukste 

verhaal vond ik van Teun meneer min en 

mevrouw plus het was erg grappig en leuk 

en de juf ging ook voorlezen en er was ook 

boekenmarkt en ik heb ook een boek  

gekocht : Jet weerwolf ,  

Geheimen Anne Frank en niet bijten. 

Tycho m10  

 Met het voorlees ontbijt kan je lekker eten 

in de klas en een mooi boek  

voorlezen . Zoals een lekker brootje of een 

beschuit en een ontbijtkoek een toetje en 

een appeltje erbij. En na school naar de 

boekenmarkt voor een leuk boek !  

Rosita m10  
 

Het voorlees ontbijt was leuk . 

Ik heb voorgelezen uit rob en jacie  

Een leuke dag kan nietmeer stuk. 

De juffrouw heeft ook mee gegeten  

De juf vond het lekker we hebben broden 

en beschuit en Ontbijtkoeken gegeten en 

kaas ham worst  

 

Dank u wel juf Qriene ik ben naar  blokflu-

it geweest en superhelden gemaakt en 

schoon gemaakt het was een leuke dag. 

Kayleigh m10 

 

Het voorlees ontbijt was heel leuk en ik was 

heel blij en toen na school ging ik naar de 

kinderboekenmarkt toe en het leek wel of 

ik in de boekenhemel was  zo veel boeken 

waren er maar het eeten eeten heel lekker 

en ik heb er heel veel van genoten. 

 Youri m10  
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De felicitatiedienst 
Wil je iemand feliciteren met een speciale verjaardag, trouwerij,  

diploma, noem maar op. Stuur dan een foto en een leuk berichtje naar 

Mare Magazine en misschien kom jij dan wel in de schoolkrant en op de 

website van de Mare. Stuur je bericht naar mm@obsdemare.nl 

Dit keer willen wij de ouders van Demi en Devin van harte feliciteren.  

Zij zij afgelopen 17 juni getrouwd! 

Juffrouw Ludy, van 

harte gefeliciteerd met 
uw 50e verjaardag 
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Traktatie Tips 
Vanuit de oudergeleding van de MR (=Medezeggenschapsraad) 

kwam het verzoek om  
aandacht te besteden aan gezonde  traktaties.  
Wij zijn voor u op zoek gegaan naar gezonde,  

lekkere en  uitdagende traktaties. Ook uw tips zijn 
 natuurlijk van harte welkom. Hebt u een gezonde en originele trak-

tatie, stuur hem aan Mare Magazine (mm@obsdemare.nl).  

Benodigdheden: 
vierkante papiertjes  
allerlei kleuren 
lijm 
wortels 
komkommer 
kaas 

Beschrijving: 
 

papier aan elkaar plakken als een echt patat zakje en de wortel 
komkommer en kaas aan reepjes snijden en dat in het patat 

zakje doen echt een heerlijke traktatie voor ieder kind  
 

Kijk voor meer suggesties  ook op de website van party-kids.nl 
 

Veel Succes !! 

Zakje Patat 
(gezond !!!) 

Aysenur kijkt graag 
naar Mega Mindy 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 van O1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Dolfijn 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Knutselen 

Wat is je lekkerste eten? 
-Een boterham met kaas 

Welk werkje doe je graag op school? 
-sommen  

Wat wil je later worden? 
-Kapper 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Suikerspinfeest 

Wat is je leukste boek? 
-Nijntje 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
Mega Mindy 
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The Big 5 

Juf Elly gaat naar Afrika op 

6 oktober met het vliegtuig. 

Ze gaat de big five van Afrika 

bekijken als het kan. In m6 is 

een groot thema met  

spreekbeurten en met  

kleurplaten over wilde dieren. 

De buffel, de leeuw, de 

neushoorn, de olifant en het jachtluipaard.  

De girafe en het nijlpaard worden ook besproken .    

Groeten Tycho M6 

Juf Elly vond het heel leuk in  

Afrika. Ze heeft de big five gezien dat vond 

ze heel leuk. Ze heeft een  film  gemaakt 

maar die hebben we nog niet bekeken die 

film lijkt me wel leuk . Omdat juf Elly daar 

heen is gegaan en omdat er veel dieren zijn 

en  de leeuw dat is juf Elly lievelings dier 

en natuurlijk hebben ze die ook in Afrika. 

En ze heeft de leeuw ook gezien. De leeuw 

is ook mijn lievelings dier dat is toevallig. 

Juf Elly is in een chic Hotel geweest en de 

naam ervan  is Tropical beach resort. En 

toen ze terug kwam gaf ze ons allemaal 

een cadeautje en we vonden het allemaal 

leuk. Omdat ze ons een cadeautjes had 

gegeven. Ga ik juf Elly ook een cadeautje 

geven  een 

heel mooi 

cadeautje.   

Groetjes 

Kaan M6 

Dieren dag 4 oktober  2011 

Op dieren dag mochten we een knuffel  mee naar 

school nemen. En we gingen met onze knuffel op 

de foto. en je mocht hem me naar buiten nemen. 

Ik heb mijn kat flink verwend. En het was heel 

leuk.   Einde Lukas uit B8 

  Hallo allemaal, 04-10-11 was het  

dierendag  in B8 Bijna iedereen had een 

knuffel bij want we mochten geen echte 

dieren mee maar we moesten wel door 

werken van de meester, maar verder was 

het een  gezellige dag in B8 

Groetjes Wail uit B8 
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A new schoolyear.  
 
Groep 6 
For the First time English. Spannend, Juf Diana geeft de groep voor 
het eerst Engels. De eerste les is altijd bijzonder. De kinderen van 
groep 7 wisten het al, maar nu ontdekken de 6e groepers het ook. 
Vol enthousiasme zingen we "English songs, we play games, we  
listen and look at the pictures". Het is meestal heel gezellig, soms 
weleens te! Het werkwoord "chatten" passen jullie graag toe.  
Maar we hebben al veel geleerd. Jezelf voorstellen, vertellen hoe oud 
je bent en waar je vandaan komt. "No problem" voor jullie. Ook tellen 
"from one to twenty" gaat al heel goed. 
Elke les leren we weer iets nieuws. 
 

Groep 7 
Een nieuw boek. Let’s do it part one. Voor groep 7 is een eerste 
echte toets gepland. We proberen veel engels te praten en het 
leuke is, dat jullie dat ook durven. Daar mag je best een beetje 
trots op zijn.  
 
Op de site van de mare: www.obsdemare.nl kun je alle liedjes  
vinden, die geleerd zijn op school. Je kunt dan samen met "your 
family or friends" ook eens de "songs" zingen, die we op school  
oefenen. 
 
Groep 8  
De laatste hoofdstukken uit boek 1 zijn gestart. We leren het hulp 
werkwoord Can gebruiken. Dieren namen en oefenen in het werk-
boek en met spellen in de groep. Inmiddels hebben we leren win-
kelen, betalen, vragen naar kantoorartikelen, tellen tot 100 en 
gaan we ons nog verdiepen in plekken in huis, meubels, bestellen 
in een restaurant, telefoneren, werkwoorden in de ing-vorm zetten 

en  
opdrachten geven en uitvoeren.  Inmiddels zijn we gestart met de grammatica. Werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd vervoegen  
achter I, you, he, she, it, we, you and they. Lastig! Nu we weer meer 
woorden hebben geleerd, kunnen we ook gaan lezen in een Engels 
boek. We lezen & luisteren naar Island for Sale van Anne Collins. A 
beginners book waar je ongeveer 300 woorden voor nodig hebt. Na 
de oefeningen in het werkbook of een toets kunnen de leerlingen 
trainen met de English woordtrainer, een doos met 500 woorden en 
zinnen in English. Medio maart zullen we er een vertaalwedstrijd mee 
doen, daarover later meer. 

With best regards, 
Mrs. Diana & Mrs. Nanda  

English is Fun 
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Deze foto’s zijn gemaakt van de 
werkstukken gemaakt door de  

kinderen van O6 
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       van O5 

Van Alara  uit O5 

43 



 

Zoek de  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei

bezoekers

Bezoekers website 

de Mare  

schooljaar  

2010-2011 

(bezoekers juni 

zijn nog niet  

Bekend. red.) 

    Aug   sept   okt   nov  dec    jan    feb   mrt  apr   mei 

Naam: 

________________ 

Klas:  O __     

  M ___     

  B ___ 

 

 

 

Ik heb ________  

chocoladeletters 

gevonden 

 Wat zijn  
uw hobby’s ? 

Lezen, koken en  
computeren 

 Favoriete Sport ? Badminton 

 Lievelings eten ? Pasta alla Vongole 

 Op tv kijk ik naar. De Wereld Draait Door 

 Favoriete muziek ? Pink Floyd en Cold Play 

 Mooiste film ? Forrest Gumo 

 Favoriete kinderboek ? Meester van de  
zwarte molen  

van Otfried Preussler 

 Vakantiebestemming ? Italië 

 Dit wil ik nog eens doen. Over de Grand Canyon 
vliegen 

 Lijfspreuk  La vita è bella Lijfspreuk !! 

Dit is juffrouw Manu 
 

Juffrouw Manu 
is de computerjuffrouw 
op de Mare en juffrouw 

Manu is tevens  
ouderconsulent 

 
 

juffrouw Manu werkt  
al 11 jaar op de Mare. 

hocoladeletters 

In deze schoolkrant heeft zwarte Piet een aantal  

Chocoladeletters ver
loren. Zoek ze allem

aal en 

wellicht win jij een mooi Sinterklaaspakket. 

Deze letter telt niet mee 
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Het hemd van je lijf 
In deze rubriek kun je alles vragen aan een juf of meester wat je altijd al hebt willen 

weten. Stuur de vragen, die je wilt stellen aan mm@obsdemare.nl en misschien kom jij 

met je vragen wel in de schoolkrant. Dit keer zijn het Faith en Maritt, die het hemd 

van het lijf hebben gevraagd bij Juffrouw Kim. 

Hoe oud bent u? -Ik ben 30 jaar 
Waar woont u? -Ik woon in Rotterdam 

Hoe lang werkt u al op de Mare? -Dit wordt mijn tweede jaar. 

Heeft u weleens iets gestolen? -Nee natuurlijk niet !!! 

Waar bent u geboren? -Ook in Rotterdam. 

Wanneer bent u jarig? -5 juli 
Gaat u weleens uiteten? -Ja hoor, in Delft in Tapaas 
Wat is uw lievelings eten?   -Sushi 
Waar koopt u de meeste kleding?    - In Dept. 
Heeft u een kind?   -Nee 
Wilt u er wel een?   -Misschien later 
Heeft u een man of een vriend    -Ik heb een vriend 
Wat is uw lievelings merk van kleding?   -Dept 
Wat draagt u het liefst?   -Een linnen broek 
 

Dank u wel voor dit gesprek, wij weten nu wel alles van u 
Groetjes Maritt & Faith 

Hulp voor je PC 

Heb je weinig financiële middelen om voor je kind een PC aan te schaffen, of is je PC kapot, neem dan via 

de website: www.ictheek.eu contact op met Michael Jordan via empathie. Er is een regeling om mensen te 

helpen. Maar tevens maken de leerlingen ICT ook pc’s voor scholen, bedrijven en instellingen. 

 

Minoushe Jouhri 

Moeder va Madelief B2 

Post voor de Mare 

Heb je een vraag of wil je iets laten weten aan Mare Magazine of de school zelf, stuur 

dan een brief naar: mm@obsdenare of post hem in de brievenbus op de gang bij meester 

Roland. Dit keer een brief van mevrouw Jouhri 
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Nieuws van het D.C. 
Nieuws uit het DC. 
In deze eerste periode van het schooljaar was er weer 
veel te doen in en rondom het Documentatie Centrum. 
Uiteraard werd aan de kinderboekenweek met het thema 
“superhelden” veel aandacht geschonken.  
 
De DC-commissie had rondom dit thema wederom een  
tekenwedstrijd georganiseerd en aan de oproep aan alle 
groepen, om aan deze wedstrijd mee te doen, werd  
massaal gehoor gegeven! Het werd nog een hele kluif om 
uit alle inzendingen 3 prijswinnaars te kiezen. De drie  
winnaars, verdeeld over onder-, midden en bovenbouw 
konden hun gewonnen boekenbon meteen uitgeven op de 
boekenmarkt, die als ieder jaar weer goed werd bezocht.   

 
Wel werd duidelijk, dat de financiële crisis ook hier heeft toegeslagen want de opbrengst voor 
onze school was helaas minder dan voorgaande  
jaren. Toch kunnen we terugkijken op een 
geslaagde  
kinderboekenweek.  

 
Zoals ieder jaar 
werd in deze week 
ook de voor-
leeswedstrijd voor 
de bovenbouw 
georganiseerd. Uit 
iedere groep was 
één winnaar af-
gevaardigd naar de 
finaleronde en daar 
probeerden deze klassenwinnaars het hoogst haalbare op het 
gebied van voorlezen te bereiken: de voorleeskampioen van de 
Mare! Na een zeer spannende strijd en een moeizaam overleg 
tussen de juryleden kwam Vera deLacombé uit de klas van 
meester Hans als winnaar naar voren. Zij zal in maart 2012 
onze school vertegenwoordigen in de vervolgronde van de 
deelgemeenten Feyenoord en IJsselmonde. 
 
Op dezelfde dag werd ook het voorleesontbijt in de midden-
bouw gehouden. Tijdens een  
heerlijk ontbijtje werd aan de kinderen een spannend,  
grappig of juist droevig verhaal 
voorgelezen. In een aantal 
groepen werd zelfs al geoefend 
voor de bovenbouw, want daar 
lazen zelfs kinderen voor aan 
hun groep! En dat laatste is 
beslist niet zo gemakkelijk als 
de meeste mensen wel denken. 
Groeten van de DC-commissie. 
En denk erom: Blijven 

lezen, hè! 
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De boekenmarkt 

Vera, die nieuwe  

voorleeskampioene 

Het voorleesontbijt 



Fun For Kids     
Ik loop door het bos 

als de zon ondergaat. 

Ik voel de stilte; 

en de nachtlucht is zacht, 

de vuurvliegjes zwermen 

en geven wat licht. 

Ik kan genieten van alle pracht; 

allles is vredig en ik val in slaap. 

Waneer ik wakker word, 

denk ik nog vaak 

aan het bos en de stilte, 

de vredige rust. 

Ik kan alles vergeten waaraan ik dacht 

als ik in het bos loop in de stille nacht. 

 

Iris B5  

Halo allemaal ik ben 

Chaim en ik doe mee aan 

junior masterchef.  

Ik doe mee om dat ik zelf 

vind dat ik goed kan 

koken en om dat ik het 

ook leuk vind om te koken voor mensen. Zoals voor 

mijn familie en voor mij zelf natuurlijk. Ik moet 

woensdag 21 september koken in Noordwijkerhout 

Ik weet nog niet wat ik ga koken, Maar het word 

vast lekker ik vertrouw in me zelf Maar ik ben wel 

een beetje zenuwwachtig 

Doei En tot de Volgen de keer 

Groetjes Chaim uit B8 

-l -v 
-k +t 
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Beschuit met muisjes 
Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen?  

Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een 
broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de 

baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan,  
dan mag jij misschien de volgende keer  namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of 

zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 

Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen. 
 

Levi: 
"Hallo ik ben Levi. Ik heb een broertje gekregen 

en hij heet Ivar. Toen hij geboren werd woog hij 
3800 gram en hij is om 16.51 uur geboren. 

Hij huilt niet zo veel en hij is lekker zacht en 
ruikt lekker. Ik ben blij dat ik een broertje heb 

gekregen want ik heb al 2 zussen." 
 

Benthe: 
"Hallo ik ben benthe en ik heb een broertje 

gekregen hij is heel lief en schattig hij ging neg-
en dagen niet groeien en toen we bijna naar de 

dokter moesten ging die gelukkig groeien" 

Levi & Benthe mogen namens 

Mare Magazine hun broertje deze 

mooie knuffel geven. 

Aimee, Benthe en Levi met 

hun kleine broertje Ivar 
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Kleurplaat  Kerst 
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Janneke wil later  
graag kapster  

worden 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M3 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Poes en een hond 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn DS 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Taal 

Wat wil je later worden? 
-Kapper 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Sinterklaas 

Wat is je leukste boek? 
-K3 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-I Carly 

Vrijdag 28 oktober hadden wij 

Halloween .Het was heel leuk. 

We hebben heel veel spelletjes 

gedaan zoals: limbo dansen, 

quiz, mummie inpakken en 

tijdbombal . 

Dat is allemaal mogelijk  

gemaakt door groep 8 . 

Gemaakt door Justin B6      

Hallo, ik ben Ilayda uit B6. 

Op 28 oktober hadden wij Halloween.  Het was heel 

erg leuk en griezelig. De 8 ste groepers hadden het 

georganiseerd. We deden leuke spelletjes en je had 

een toverdrank die was wel 

lekker. Je moest een mode-

show gaan doen. Alle meisjes 

met een jongen. We gingen 

ook mummie inpakken wij 

waren  de tweede. 
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HaKobaltoernooi 2012 
 

Na de kerstvakantie op dinsdag 10 januari  
beginnen we, alweer voor de negende keer, aan 
ons jaarlijkse HaKobaltoernooi. Alle kinderen van 

de bovenbouw kunnen zich, vanaf dinsdag 6  
december 2011, opgeven bij hun juf of meester. 

 
De speeldagen en tijden zijn als volgt: 

Maandag 15.00 uur t/m 16.00 uur. 
Dinsdag 15.00 uur t/m 16.00 uur. 

Woensdag 12.30 uur t/m 13.30 uur. 
Donderdag 15.00 uur t/m 16.00 uur. 

 
Op maandag 9 januari 2012 worden het  

speelschema en de indeling van de teams  
bekend gemaakt. 

Hoogspringrecords 
 
Groep 6 Isa    B5 110 cm. 
  Alize    B9 110 cm. 
  Denis  B5 115 cm. 
 
Groep 7 Ziggy  B7 110 cm. 
  Rowan  B1 120 cm. 
 
Groep 8 Shivani  B9 130 cm. 
  Jason  B9 135 cm. 



 

Kinderboekenweek: de voorleeswedstrijd 

Groep 8 werkt aan de NIO 

Sponsorloop Bovenbouw 

Sponsorloop Middenbouw 

Pizza’s eten op de schooltuin 

Tuinmeester Gerrit bakt de pizza’s 



 

Openbare Montessorischool 

‘De Mare’ 
 

Gebouw De Mare 
Grift 50 3075 SB Rotterdam 
Tel:  010-2917514 
Fax:  010-2917516 
 

Gebouw De Maretak 
Grift 42 3075 SB Rotterdam 
Tel:  010-4190434 
 

Gebouw het Zonnetje 
Fichtestraat 7 3076 RA Rotterdam 
Tel:  010-4193544 
 
 
Internet:     www.obsdemare.nl 
e-mail:         info@obsdemare.nl 

Montessorischool ‘De Mare’ is een  
basisschool, die valt onder de stichting: 


