Schooljaar 2011-2012
Nr. 2 maart 2012
Oplage 900 stuks

Dansvoorstelling Poets Piraat

Rechter in de klas

Kinderen zingen voor de Sint

Kinderen van de onderbouw lopen
het kabouterpad

Wat een mooie cadeaus

U kunt Mare Magazine ook bezoeken op internet:

www.obsdemare.nl

Voor suggesties, informatie e.d. mail
naar:mm@obsdemare.nl

Inhoud

Artikelen van de kinderen
Wat een weertje
Wakzwemmen
Sinterklaas
Kerst
Werkweek
Poets Piraat
Goede Voornemens
Nieuwjaarsconcert
Animaties maken
Kinderen zijn de baas
Nationale gedichtendag
Voorleesontbijt
Brrr. . . Wat was het koud
Finale Voorleeswedstrijd

Prijsvragen + Extra’s
Beschuit met muisjes
Hartsvriendin
En de winnaars zijn . . .?
Sterreporter
Zoek de bollen
Fun For Kids

4
5-9
15 - 18
24
25 - 26
26
27
29 - 32
33 - 34
35 - 36
37
38
43 - 44
45

10
19
20
21
28
42 - 42

Vaste Rubrieken

Nieuws van de directie
Veiligheid op school
Nieuws van het DC
English is Fun
Traktatie Tips
Zing Mee !
Kunstige Werkjes
Gek op Gym

10 vragen aan:
Francisco uit B6
Gina uit O5
Ibrahim uit O4
Yasemin uit M6
Melody uit M4
Tycho uit B4
Michael uit B5
Denuz uit M5
Quint uit O6

Paspoort van:

Juffrouw Ria
Juffrouw Quirine
Meester Jonathan
Juffrouw Lisette

1-2
3
3
11
12
13 - 14
22 - 23
39 - 40

6
10
12
16
26
32
34
37
43

9
20
28
45

Maria, hier als sterreporter in gesprek met Paul de Leeuw

De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Juffrouw Marjan & Magda
Juffrouw Willy & Ludy
Juffrouw Diana & Christa
Juffrouw Anne Katrijn & Christa
Juffrouw Gezina
Juffrouw Joska
Juffrouw Susanne & Ludy
Juffrouw Jacqueline & Ria
Juffrouw Eveline

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

Juffrouw Esther & Jowien
Juffrouw Coco & meester Tom
Juffrouw Mariska
Juffrouw Désirée
Juffrouw Gerda & Yvette
Juffrouw Gerti
Juffrouw Birgitta & Fiona
Juffrouw Kim
Juffrouw Astrid
Juffrouw Quirine & Evelien

B1 Juffrouw Maaike & Leonie
B2 Juffrouw Daisy
B3 Meester Jonathan
B4 Meester Jim
B5 Meester Hans
B6 Meester Martin
B7 Meester Ben
B8 Meester Roland
B9 Meester Lammert
B10 Meester Patrick

Nieuws van

Beste ouders, meisjes en jongens,

Na vele tegenslagen zal eindelijk met de verbouwing van de bibliotheek worden begonnen
en kunnen de noodlokalen aan de Grift en Fichtestraat worden afgebroken.

Personeel
Juffrouw Jowien is bevallen van een zoon. Zijn

Verbouwing bibliotheek.

naam is Ole Sven Jan.

Eindelijk is het dan zover.

Juffrouw Birgitta en juffrouw Yvette zijn weer

De verbouwing van de bibliotheek zal starten

begonnen na hun zwangerschapsverlof.

in maart. Tijdens de meivakantie vindt de

Juffrouw Wilma is geopereerd. Wij wensen haar

doorbraak plaats van boven naar beneden en

een voorspoedige genezing toe.

komt er een inpandig trappenhuis. Voor de

Juffrouw Lilian heeft ook in het ziekenhuis

zomervakantie moet alles afgerond zijn, zodat

gelegen. Zij heeft een infectieziekte gekregen in

de groepen na de zomervakantie in de oude

Suriname.

bibliotheek kunnen

Juffrouw Manu is na een ziekteperiode weer

starten.

begonnen.
Juffrouw Elly is ernstig ziek. Zij vindt het leuk
om een kaartje te ontvangen. Haar adres is:
E. Schipper, Heerjansweg 51,
3073 PL Rotterdam.

Hakobaltoernooi

Werkweken

Ook dit jaar is er weer

Er komen nog 2 werkweken in de bovenbouw.

met veel enthousiasme

De groepen B3, B8 en B9 gaan van 16 t/m 20

door de leerlingen van de

april op werkweek. De groepen B6 en B7 gaan

bovenbouw deelgenomen

van 23 t/m 27 april. Beide groepen gaan naar

aan het Hakobaltoernooi.

Baarn. Het

De organisatie verliep

thema is

zeer goed dankzij onze

Olympische

gymleerkrachten.

Spelen.

Groep B6 was dit jaar de grote winnaar van
het Hakobaltoernooi.
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de Directie

Documentatiecentrum.

Het thema in ons documentatiecentrum is
Olympische Spelen. Dit sluit aan bij het thema
van de werkweken.

Belangrijke data.
Het verkeersexamen in groep 7 zal op
19 april zijn.

Vrije dagen.
In verband met een aantal activiteiten zijn de
volgende groepen vrij.
Vrijdag 23 mei is er een teammiddag.
Alle groepen zijn dan ‘s middags vrij.
Donderdag 14 juni gaan de oudste kleuters op
schoolreis. De andere kleuters zijn die dag vrij.

De jaarlijkse kranslegging bij het
oorlogsmonument op de Brink zal

Vrijdag 29 juni is het afscheidsfeest van groep 8.
De groepen 6 & 7 zijn dan ‘s middags vrij.

plaatsvinden op woensdag 25 april.
De sportdagen vinden op de volgende dagen
plaats: 23 mei

sportdagen van de onderbouw

en de bovenbouw.

Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

05
30
28
09

april t/m 09 april
april t/m 18 mei
mei
juli t/m 17 augustus.

13 juni sportdag van de middenbouw.
De middenbouw gaat op dinsdag 24 april op
schoolreis naar Drievliet.
De oudste kleuters gaan op donderdag 14 juni
naar Diergaarde
Blijdorp.

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

Dinsdag 3 juli gaan de tweede groepers die naar
de middenbouw gaan en de vijfde groepers die
naar de bovenbouw gaan hun nieuwe groep
bezoeken. Dit zal s’ middags om 13:00 zijn.

Dhr. R. Eggens
Directeur obs "De Mare"

Touchsrceen.
Ook in de onderbouw zijn enkele touchscreens
geplaatst. Na de zomervakantie krijgen de laatste
middenbouwgroepen een touchscreen.
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Veiligheid op school
De afgelopen periode heeft de dienst Stadswacht in samenwerking met de politie
controles uitgevoerd rond de school om de verkeerssituatie te optimaliseren.
Begonnen werd met het geven van waarschuwingen om vervolgens over te gaan tot
verbaliseren van overtreders van de wegenverkeerswet.
Het effect is geweest dat in eerste instantie de parkeerdruk afnam en de veiligheid
op de wegen toenam. Gezien de grote inzet van personeel tijdens dit project was dit te
voorzien. De politie zal in de toekomst op gezette momenten weer aanwezig zijn om
de verkeerssituatie in de gaten te houden en daar waar nodig te reguleren. Evaluatie
van
het project zal misschien nog andere maatregelen opleveren. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.
Wij willen u graag nogmaals wijzen op de mogelijkheid uw auto op enige afstand van de school te parkeren.
Na de verhuizing van het Maasstadziekenhuis is er ruimte in overvloed ontstaan. Ook
vragen wij u, indien
mogelijk, zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen.
In januari heeft de brandweer onze school bezocht. Het doel hiervan was te
controleren of onze school de aanwijzingen die in 2011 afgegeven waren opgevolgd
heeft. Gesteld kan worden dat wij hier grotendeels aan voldeden. Fysiek zijn slechts
kleine tekortkomingen geconstateerd, die wij uiteraard z.s.m. corrigeren.
Veiligheid krijgt bij ons permanente aandacht, zodat uw kind en ons personeel in een
verantwoorde omgeving verblijven.

Nieuws van het DC

In de afgelopen periode is er in het Documentatie Centrum minder werk verzet dan dat
er normaal gesproken werd gedaan. Dit kwam door de ziekte van onze grote animator juf Manu. Zij was voor
lange tijd uitgeschakeld en veel werkzaamheden bleven daardoor liggen. Gelukkig is zij weer hard aan het werk
en is zij bezig met alle achterstanden in te halen. Juf Manu heeft er bijvoorbeeld ook al voor gezorgd, dat er
weer nieuwe boeken zijn te bewonderen in het Documentatie Centrum. Zelfs onze collectie Engelse boeken is
weer uitgebreid met een paar schitterende exemplaren. Een paar titels? Wat dacht je van: “The Troll Boy and
the Witch”, “Snake and Lizard”? En ook hebben we beslag weten te leggen op “Puss in Boots”
(van de gelijknamige Dreamworksfilm!).
En is er dan verder niets gebeurd? Natuurlijk wel! Het nieuwe thema “de Olympische Spelen” krijgt ruim
aandacht in de kijkkast voor het DC. Ook voor dit thema zijn weer een aantal boeken aangeschaft, die je
binnenkort mag meenemen naar je klas.
En…. Last but not least: Vera uit de klas van meester Hans heeft op 18 februari
meegedaan aan de vervolgronde van de voorleeswedstrijd in de bibliotheek Feyenoord
aan de Rosestraat. Zij moest hier de strijd aangaan tegen andere schoolwinnaars uit onze
deelgemeente. Ondanks dat zij fantastisch goed voorlas, heeft zij helaas niet gewonnen.
Toch vond Vera het geweldig om mee te maken en heeft zij volop genoten van deze
bijzondere ochtend.
Tenslotte willen wij graag alle ouders, die de afgelopen periode hebben geholpen in het
DC weer van harte bedanken. We hopen, dat zij ons ook de komende periode willen
ondersteunen, zodat wij weer kunnen zeggen: Het DC leeft als nooit tevoren!
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O7 heeft over het weer
een gedichtje geleerd:
Hé zeg,
we waaien weg,
we wiebelewaaien weg!
Hé wind,
niet zo woest,
hou je nu eens even koest.
Luister goed naar wat ik zeg,
of mijn wangen
zullen je vangen
en ik blaas je weg.
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Wakzwemen is leuk.
Ik vindt dat de meester en de jufen goed hun werk hebben
gedaan. Ik vond het ook leuk dat mijn moeder er was, ik
heb veel geleerd. Chris groep 4 M1
We moesten bij wakzwemmen met een vuilneszak in het
water springen en we gingen ook nog op je rug door een
soort gat zwemmen. Bradley groep 4 M1
Het wakzwemen was erg leuk het gat vond ik het leukst.
Toen het afgelopen was mochten we nog op de mat rennen
die op het water lag en toen moesten we gaan aankleden
en weer met de schoolbus naar school. Jessie groep M1
Hallo ik ben Jovana ik zit in groep 5 en mijn verhaal gaat
over wakzwemmen. Ik vond het heel leuk het leukste wat
ik vond is om het wak te zoeken, maar ik vind het jammer
dat het mijn laatste jaar is. Ik vond het grappig toen je
elkaar uit het water moest trekken met een slurf. Toen je
parachut moest springen, dat vond ik niet zo leuk. En ik
had bijna een keer mijn muts laten vallen. Het was ook wel
heel zwaar zwemmen. Dit was mijn verhaal over
wakzwemmen. Doei. Jovana groep 5 M1
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Hallo ik heet Edna ik zit in groep 5 van M1
Het is heel erg leuk geweest bij wakzwemmen, maar helaas ie het mijn laatste jaar.
Maar het leukste vond ik dat we door een
echte wak mochten zwemmen we hebben
leuke dingen gedaan en op het eind over de
loop mat op het water. Het was heel erg
moeilijk om in de dikke jas broek schoenen,
chaal en muts te zwemmen. Dit is het stuk
over wakzwemmen. Edna groep 5 M1

Wat is je naam?

-Francisco

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B6

Wat is je lievelingsdier?

-Een kat

Wat is je leukste speelgoed?

-De PS 3

Wat is je lekkerste eten?

-Erwtensoep

Welk werkje doe je graag op school?

-Gym

Wat wil je later worden?

-Busbestuurder

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-”Mijn verjaardag”

Wat is je leukste boek?

-20.000 mijlen onder zee

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Syfy

Francisco
houdt heel
veel van
erwtensoep
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Bij wakzwemmen leer je wat je moet doen als
je door het ijs zakt. De dingen die je moet
doen zijn iemand met een sjaal redden en
parachute springen. Ook moet je door een
zeil-gat zwemmen. De dingen die je aan moet
zijn: een jas, een broek, een muts en ook
een sjaal. En natuurlijk je bikini of zwembroek.

Jewel (groep 4, M3)
Het is erg leuk om te wakzwemmen, want je
leert er iets van. Als je door het ijs zakt weet
je wat je moet doen. En met je sjaal moet je
iemand uit het water vissen. Als je onder het
ijs terecht komt weet je nu hoe je er onderuit
kan komen. Je moet ook altijd iets bij je
hebben wat vol met lucht kan, want dat kun
je daarmee naar de kant zwemmen. Maar het
blijft natuurlijk wel erg koud in het water!

Maxim (groep 5, M3)
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Vandaag hebben we
wakzwemmen gehad.
We moesten een sjaal, een
muts, een jas, schoenen en een
broek aan. Ik moest eerst met
een sjaal iemand uit het water
redden. En toen moesten we
door het gat heen. We moesten
ons hoofd op de mat leggen en toen ging de juffrouw ons onder het
gat door duwen. En toen kwam ik in het gat weer boven. Toen
moest ik eraf rollen, dat was erg leuk. Daarna moesten we op een
mat klimmen en op ons buik eraf kruipen. We moesten ook nog parachute springen. Dan moet je met een vuilniszak in het water
springen. Daarna gingen we onze kleren uit doen en ons weer
omkleden.

Larissa (groep 5, M3)

Doir groep 3 uit M4

Ouassim groep 4 uit M4

Dion groep 5 uit M4

8

moest je de zak op je buik houden.
Vasthouden en daarna ging je naar
een plek waar je sjaal moest gooien.
En zo moesten we de kinderen redden. Ik was bij dit
onderdeel met twee andere
kinderen. Het gat vond ik het leukst.
Ik was de eerste die door het gat
moest van mijn groep. En als laatste
moeten we over een mat lopen op
het water. Einde en het was op
vrijdag 25-11.

Van Onur Saglam M4
Wakzwemmen was heel leuk, want eerst
mocht ik parachute springen.

We moesten opdrachten doen. We moesten

Parachutespringen was een zak achter je

kinderen redden en helpen. En hoe je een gat

hoofd en toen moest je van het startblok

kan vinden. Daarna doe je je armen en voeten

springen. Je hield de zak open zodat er lucht

wijd en dan rol je verder. En dan naar het

in kwam. En dan deed je de zak dicht en toen pad zwemmen en dan kruipen en met zakken
op je rug dan open doen zodat er lucht

Dit is juffrouw Ria

in komt en dan op je rug zwemmen en
we moesten in het water springen een

Juffrouw Ria geeft
Rem. Teaching
en doet
compensatieverlof
op de Mare

sjaal in het water gooien en dan vast
pakken. Het leukste vond ik het gat
zoeken

Juffrouw Ria werkt al bijna 20
jaar op de Mare.

Lijfspreuk !!
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Het einde Nyssa M4
Ik vind het sjaalspel het leukste.

Wat zijn
uw hobby’s ?

Lezen, wandelen en koken

Lievelings eten ?

Lasagne

Op tv kijk ik naar.

De Wereld Draait Door

Favoriete muziek ?

Muziek gedraaid
door Sky Radio

Mooiste film ?

Niet speciaal, Ik hou van
films gemaakt in Europa

Favoriete kinderboek ?

De brief voor de koning
van Tonke Dragt

Vakantiebestemming ?

Haamstede en Noorwegen

Met je ogen open en dat doet ook pijn

Dit wil ik nog eens doen.

Een lange
afstandswandeling lopen

aan je neus. Maar het was de moeite

Lijfspreuk

Niet Zeuren !

Iemand anders moet je op de kant
trekken. Melody. M4
Wat was het leuk toen we gingen
wakzwemmen. Want de meeste waren
zenuwachtig. Ik ook een beetje, want
toen ik door dat gat moest. Moest je
op je rug liggen onder water.

waard

Twinke M4

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 en een geboortekaartje bij te doen.
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 e-mailtje kwam bij Mare Magazine binnen.

Esmee uit groep 09 van
juf Eveline heeft op 6-2 een zusje
gekregen en ze heet Tessa

Wat is je naam?

-Gina

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O5

Wat is je lievelingsdier?

-Een baby giraf

Wat is je leukste speelgoed?

-het roze paard met het meisje
Wat is je lekkerste eten?

-Spaghetti

Welk werkje doe je graag op school?

-Puzzels

Wat wil je later worden?

-Moeder

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Sinterklaas

Wat is je leukste boek?

-Late Sprookjes

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-De BZT Show

s
namen deze
g
a
m
e
Esme e haar zusje
agazin
even.
Mare M ooie knuffel g
m

Gina wil later graag
moeder worden
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English is Fun
English news from group 8
Eindelijk toe aan het nieuwe tweede boek. Let’s do it, part two. Het eerste hoofdstuk zijn
we door. Hoogte punt uit dit hoofdstuk was het Engelse alfabet. Zingend en rappend
werden de letters geoefend, tot in de klassen en gangen toe, hoorden wij de leerlingen
oefenen. Daarna een spellingstoets, die optimaal werd gemaakt.
Het nieuwe hoofdstuk beoefend het klok kijken en benoemen van de
tijd in het Engels. Lastiger, want de halve uren en de minuten rond
het halve uur worden anders benoemd dan in het Nederlands.
Inmiddels zijn wij ook begonnen in het volgende leesboek. Het verhaal over Anne of Green Gables van de auteur Lucy Maud Montgomery , een studie leesboek op niveau 2.
De leerlingen vinden het een leuk boek. De komende maanden
zullen wij dit boek verder uit lezen en werken met de dingen van
alle dag, het ontbijt , ons huis en onze hobby’s.
With best regards,
Mrs. Diana & Mrs. Nanda
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Traktatie Tips
Benodigd
heden:
*piepschuim bak
*verf

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

*gekleurd karton
*prikkers
*fruit oid

Hello Kitty
Prikkers

Wat is je naam?

-Ibrahim

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O4

Wat is je lievelingsdier?

-Een tijger

Wat is je leukste speelgoed?

-een olifant

Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoeken met witte snoepjes
Welk werkje doe je graag op school?

-Sinterklaaswerkjes

Wat wil je later worden?

-Sinterklaas

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Sinterklaas

Wat is je leukste boek?

Beschrijving:

Waar kijk je op de tv altijd naar?

Verf de bak groen als gras. Maak een grote Hello

-Vriendenboekje
-Batman

Kitty met gietertje van karton en kleinere
gekleurde bloemetjes die je aan een prikker
Ibrahim vindt
Sinterklaas
heel leuk

plakt. Prik partyknakworstjes en fruit of kaas
aan een prikker en prik het geheel in de groene
bak.
Kijk voor meer suggesties ook op de website van:
party-kids.nl
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Zing Mee ! !
Dit keer gaat de pagina in de schoolkrant over het
bezoek van de SKVR docenten op De Mare. Op 14 februari bezochten twee
SKVR docenten onze school, en zij gaven alle zesde groepers een les.
De kinderen van meester Ben hebben een stukje hierover geschreven.
Juffrouw Margriet
Ik vond het leuk wand ze lechte ales goed uit en ze maakte
mooie muziek en ik vond het heel interesand. Marvin
Ik vond het niet heel erg leuk maar ook niet saai. Het was wel
intressant, want ik weet nu wel meer over een cello en een
dwarsfluit. Ze legde alles ook goed uit en konden mooie muziek
maken. Lot
Ik vond de Dwarsfluit heel mooi klinken en het verbaasde me
ook dat hij 37 tonen had! Verder vond ik de cello ook heel
mooi. Mika
Ik vond het heel leuk. Omdat je er nu veel over weet zoals een
zelo die is niet het zelde als een gitaar.

Cheneta

Ik vond de muziekles erg leuk en leerz

een stukje op de instrumenten het wa

menten cello en dwarsfluit de juffen w

ze legten ook uit hoe alles in elkaar za

de geschiedenis van de instrumenten

hebben ook vertelt dat je naar de skv

dan laten inschrijven voor de muzieksc

je zelf kiezen wat voor instrument je w
Sarah
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Ik vond het leuk en mooi omdat ik de dwarsfluit
zo mooi vind en heel leerzaam omdat ze heel veel
hebben verteld over de instrumenten en ook
hebben laten zien hoe het werk. De instrumenten
die ze hebben laten zien waren de cello en de
dwarsfluit.

Ik vond het heel intersant en het samen spelen op
de cello en de dwarsfluit vond ik heel mooi.
En het was ook gaaf dat de dwarsfluit zóveel tonen had. (volgens mij 35/36). En de cello had
heel mooie klanken.

de instrumenten. Ik vond het heel mooi. Ze vertelden heel veel dingen over de instrumenten. Ik
vond het leuk dat ze een keer lanks kwamen.
Ik hoop datse nog een lanks komen. Zuleyha
Ik vond het een leuke les. Met veel informatie
bijvoorbeel hoe de geluiden klinken en hoe ze
moeten worden gebruikt. En het maakt niet uit
hoe oud je moet zijn je kan 4 zijn en ook 75 dus
dat maakt helemaal niks uit. Je heb ook kleine
dwarsfluiten je heb de insrumenten zoals de
chelo in maten. Tarik
Liedjes die aangeleerd zijn:

aren de instru-

at ze hebben ook

n vertelt en ze

vr komen en je

chool en dan mag

wilt leren spelen.

Namur

Ik vond het leuk. Want ze speelden heel goed op

zaam ze speelde

waren heel aardig

Joni

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.



Verschrikkelijke vlieg



Gossip, Gossip



‘t paard heeft griep



De trein



Mijn drumstel



Ploem de pluimstaart



Drumming



Heks in de straat



Lieveheersbeestje



Skillemedinky



De draak van Drakesteijn



Een muggenbeet
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Van Maryam uit O9

Berat uit O9 tekent pepernoten

Wat is je naam?

-Yasemin

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M6

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond

Wat is je leukste speelgoed?

Van Viresh uit O9

-DS

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je graag op school?
Wat wil je later worden?

O9 tekent

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

Sint &
Piet
Fiënna uit O9 tekent zwarte Piet

-Meten

Ahmet uit

-Oppas

-Dierendag

Wat is je leukste boek?

-Pluisje de kat

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Disney X di

Yasemin vindt
dierendag de
leukste dag
van het jaar
Van Presja uit O9
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Őzer uit O9

Rayenne uit O9
Tekent 6 zwarte Pieten

17

Sofia uit O9
Tekent Sint & Piet
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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 Nellienja en Haley de gelukkigen!!!
Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!

Nellienja over Haley: Haley zat vroeger bij mijn broertje ( Bertie )
in de klas. Haley kwam wel eens bij Bertie spelen, maar ik lette
niet echt op haar Maar toen ik bij haar in de klas kwam bij
Meester Jim werden we gelijk Best Friends. Haley doet vaak best
wel raar en ze doet ook vaak grappig ze zegt ook soms hele rare
dingen en dan liggen we in een deuk echt zo GRAPPIG is zij. :D
Soms hebben we een kleine ruzie maar na minder dan een dag is
het al weer voorbij.
-Nellienja-xxx-

Haley over Nellienja:
Ik ken Nellienja nu al 4 jaar en ze is
al 3 jaar mijn bff We hebben echt
altijd lol ook als ik bij haar kom
logeren is dat altijd leuk en als ik
dan boos op haar ben dan trekt ze
een grappig gezicht en dan kom ik
niet meer bij ik ben heel erg blij dat
zij bij mij in de klas zit!
Nellienja ik wilde ff zeggen:
JE BENT MN BFF 4 EVER
xxx-Haley
Haley en Nienja mogen gezellig samen naar de bioscoop
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En de
winnaars
zijn:

Dit is juffrouw
Quirine
Juffrouw Quirine
is groepsleerkracht
in de middenbouw.
Haar groep is M10
juffrouw Quirine werkt al
3½ jaar op de Mare.
Wat zijn
uw hobby’s ?

Koken, reizen, lezen,
naar de sportschool (!)

Favoriete Sport ?

Hockey & hardlopen

Lievelings eten ?

Hmm, ik vind eigenlijk alles lekker, vooral vieze,
Franse, stinkkaas! Hmm!

Op tv kijk ik naar.

“Ik vertrek”, Holland Doc
en andere documentaires

Favoriete muziek ?

De radio, blues en
rock & roll

Mooiste film ?

Kruistocht in spijkerbroek

Favoriete kinderboek ?

Kinderen van moeder aarde van Thea Beckman

Vakantiebestemming ?

Frankrijk, voor de
stinkkaasjes!

Dit wil ik nog eens doen. Ik wil graag een lange reis
met de auto door de USA
maken met mijn vriendje♥
Lijfspreuk

In de vorige MM stonden
twee prijsvragen. De foto
van vroeger en de
chocoladeletters tellen.
Het antwoord van Foto van
Vroeger was:
Juffrouw Elly
Het antwoord op het
chocoladeletters tellen was:
14

Pluk de dag

Lijfspreuk !!

En dit zijn de winnaars van
een leuke Sinterklaasbeker
met lekkers.

Kimia uit B4
Boyd

uit M
9

6
uit M
o
m
i
T

Nicka uit O2
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De Sterreporter
Maria is sinds kort de sterreporter van de Mare.
Zij gaat komende tijd op zoek naar de BN-ers
(Bekende Nederlanders) om die te onderwerpen aan leuke vragen. Dit keer heeft Maria
Paul de Leeuw geïnterviewd. Maria, hartelijk dank voor dit interview en we zijn zeer
benieuwd naar de BN-ers, die jij nog gaat interviewen!

Maria:
Hoe heet je?
Paul de Leeuw: Paul
Maria:
Hoe oud ben je?
Paul de Leeuw: 49
Maria:
Wat is je lievelingskleur?
Paul de Leeuw: Blauw
Maria:
Wat is je lievelingsdier?
Paul de Leeuw: Een poes
Maria:
Wat is je ergste nachtmerrie?
Paul de Leeuw: Dat ik dood ga
Maria:
Wat is je mooiste droom?
Paul de Leeuw: Dat ik nooit meer hoef te
werken en dat ik dan altijd kan lunchen in de
zon
Maria:
Wat doe je het liefst als je vrij bent?
Paul de Leeuw: Spelen met mijn kinderen
Maria:
Echt?
Paul de Leeuw: Ja echt. En ook koken en boeken lezen.
Het allerliefste eigenlijk doe ik wel koken.

Maria heeft voor
dit prachtige
interview een
mooie pen
gekregen.
En nu maar
hopen, dat ze met
deze pen nog veel
vragen kan
opschrijven voor
de volgende
interviews
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Kunstige werkjes 1

Bonbondoosje groep 3

Bomen groep 4 & 5

Toverstafje groep 3

Ontwerp
bord eten
groep
7 &8

Samen groot bos groep 4 & 5

Keramiek, klei met glazuur:

Keramiek, klei met glazuur:

Keramiek, klei met glazuur:

voorgerecht groep 7 & 8

hoofdgerecht groep 7 & 8

nagerecht groep 7 & 8
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Kunstige werkjes 2

Supersterren groep 3

Superster groep 3

Robot
groep 3

Recycling elektrische apparaten groep 6

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
tegenkomen, die gemaakt zijn tijdens de
handvaardigheidlessen.

Keramiek, klei met glazuur:
kaasschotel groep 7 & 8
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Kerstkreeja
In de kerstkreeja knutselen we in alle klassen.
Er is heel veel te doen. De kerst kreeja was op
woensdag en het was heel leuk vooral bij bij juf
Gerda. Je kan wandellaas kleuren en een
hangertje en kerstkaarten borduren en kerstballen en nog veel meer.
En een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar

Kerstcrea

van Jessica van M5

De kerstcrea was leuk. We hebben hele leuke
dingen gemaakt. Toen moest ik even brijen, toen
was noah klaar,toen ging die iets anders doen,
toen moest ik verder.
Mounir

kestboom op school.
ballen, slingers, sterren,
lichtjes, Kerstmannen

Ik vond de kerstcrea leuk. Ik had een hart
gemaakt. En ik had nog andere leuke dingen
gemaakt net zoals een kerstboom en een kerstkaart en ik vond het ook leuk dat mijn moeder

Chabeli

We hebben de mooiste
Die heeft heel veel kerst-

M5

Kerstcrea

kwam.

Kerstboom

M5

en....... 11 pieken: 2
rode, 1 donkerblauw, 2
gouden, 4 zilver, 1
lichtblauw, 1 groene En
1 groet sok.
Olaf M5
Kerstboom
Onze kerstboom is de mooiste van de klas, van
het gebouw. En onze boom is de mooiste!
Er zitten 11 pieken in de boom.
Thomas

M5

Kerstmis
Het is kerstmis: iedereen is blij. De kerstboom is
mooi versierd. En met 11 pieken: kom maar
kijken hoor. En de klas is ook mooi versierd.
En blijven zijngen,he.

Max M5
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Het was heel leuk

goed. Het eten was best wel lekker. We gingen

op

dinsdag het dierengeluidenspel spelen dat was

werkweek.

wel leuk maar het was wel erg donker en ik zat

We hebben veel

samen met Lisa B1 en Yasmine B2. We moesten

leuken dingen

een kat nadoen niet zo moeilijk dus. En Lisa zat

gedaan. Zoals

de helletijd te zeggen dat er iets achter haar was

vrij spelen in het

maar we zagen dus hellemaal niks. Maar soms

bos.

vond ik het best dom want er kwamen kinderen

Dierengeluid

naar ons toe die dachten wat we een paard

spelsmokkelspel

waren. Maar het was echt erg koud buiten!

en nog veel

Dus je moest je wel goed aankleden. Woensdag

Meer. We

hadden we de film Cool Runnings gezien.

hebben ook veel

Het was wel een leuke film. Donderdag gingen

binnen

we buiten activiteiten toen dat was wel leuk.

gedaan wand het regenden veel op Camp. En de

Maar toen we bij Juf Daisy waren moesten we

slaapzalen waren wel prima voor camp.We heb-

100 meter sprint rennen en ja dus ik viel weer.

ben lekker Geslapen nauw best wel goed dan. We

Maar de activiteiten waren wel leuk. Later

hebben ook een speurtocht Gedaan en dat was

hadden we dus de bonte avond. Dat was wel

leuk. We hebben lekker gegeten op camp zoals

leuk. En toen vrijdag gingen we alweer naar hu-

Worteltjes en patat kippenpoot met aardappels

is.

Prathibha B2 groep 8.

soep in de middag. Boterhamen Het was heel erg
leuk op camp en ik hoop dat jullie Het ook leuk

We waren naar Baarn geweest met b1 en b4.

vonden op camp ik wel dus dan

Het was erg leuk.We deden veel spelletjes

jullie vast ook wel.

waaronder quizen, smokkelspel,

Groet Jip.v.w B2

dierengeluidenspel, enz. We zaten in het bos, en
het was heel groot.Je kon er goed hutten

We waren met B1 en B4 naar Baarn gegaan.

bouwen tikkertje doen en nog Veel meer.Er was

Het was erg leuk! Maandag hadden we als eerst

ook een vijver en daar lagen veel boomstammen

de bedden opgemaakt. En daarna mochten we

in,daar kon je ook over lopen. dat heb ik ook een

naar buiten. Buiten was het erg leuk want het

paar keer gedaan, en ik ben er ook in gevallen.

bos was erg groot. Je kon er wel leuk in spelen.

Dat vond ik niet zo erg. Ik heb ook lekker ge-

Maar ik viel best vaak omdat het erg nat en

geten de laatste dag heb ik geholpen met het

modderig was. Maar soms letten ik gewoon niet

eten. Het was mijn eerste werkweek en ik vond

op en viel ik. En als de bel ging moesten we naar het super.als ik de werkweek in een woord moet
binnen en gingen we eten met mes en vork.
Dat vond ik best stom want ik kan het niet

25

beschrijven zeg ik top

Tristan b2 groep zes

Het was erg leuk in Baarn. Eerst moesten we naar onze kamers. Daar hebben we alle bedden opgemaakt. Daarna mochten we naar buiten we hadden ook wat mazzel want het weer was beter
dan we hadden verwacht. We hebben ook heel veel leuke spelletjes met alle klassen gedaan. Zoals
smokkelspel, kaartenspel,quiz dierengeluidenspel enz. dierengeluidenspel was wel leuk maar we
hadden het wel erg koud en we waren de volgende ochtend heel erg schor van al dat gemiauw.
Soms kwamen er dan kinderen die dachten dat wij de hond of het paard waren dat was dus wel
een beetje dom. Af en toe was het ook best eng dan dachten we de hele tijd dat er mensen om
ons heen liepen. Toen we even rustig zaten te praten dook er opeens een meester

achter ons op.

Daar moesten we dus wel even van schrikken het was ook heel gezellig. Ondanks die enge bomen
die net mensen leken. We moesten ook wel heel veel lachen. De werkweek was top jammer dat
dit de laatste werkweek was voor mij.

Yasmine b2 groep 8

Ik vond als zesde groeper het heel spannend om voor de eerste keer naar werkweek te gaan.
Het leukste spel vond ik de smokkelspel en de speurtocht we waren wel eerst verdwaald en
Toen kwamen we nog en groep tegen en die waren ook verdwaald en toen gingen we weer naar
de stulp.en binnen vond ik het ook leuk.

Richently b2 groep 6.

Poetspiraat is een theater zonder gepraat. het zijn
twee piraten een jongen en een meisje de jongen heet
poetspiraat en het meisje smeerpoetspiraat we gingen
er met de hele klas naar toe het was op maandag
16-1-2012 . Het was heel leuk poetspiraat danste
met een vuilnisbak en smeerpoetspiraat kroop in de
vuilnisbak . en dat vond ik heel leuk !! .

Tycho M6

Wat is je naam?

-Melody

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M4

Wat is je lievelingsdier?

-Een tekkel

Wat is je leukste speelgoed?

-DS

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Juf

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-”Mijn verjaardag”

Wat is je leukste boek?

-Liever een hond

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Disney XD

Melody wil
graag juf worden
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Waïl: ik zal me beter gaan gedragen
buiten en binnen de klas
Marit:

Ik ga minder kletsen

Tess:

ik zal beter sporten

Mateja:

ik zal meer durven

Sven:

meer buiten spelen

Thomas: meer mijn kamer opruimen
Levi:

ik ga mijn kamer meer opruimen

Camiel:

kamer opruimen

Naomi:

Nutkiye: niet zo veel shoppen
Chaim:

netter schrijven op school en thuis

Lukas:

ik ga niet zo kletsen

Kane: ik ga geen ruzie meer maken met mijn zus
Hind: ik ga niet meer op me vingers bijten
Kevin: niet meer op nagels bijten
Faith: Niet meer zo hard lachen bij Engels

Julian: ik ga minder ruzie met mijn broer maken
Daan:
Didar:

ik ga minder pesten
ik ga vroeger naar bed

Valerie : ik ga niet meer zo veel geld uitgeven
Nikki:

ik ga me zusje minder pesten

Fleur:

ik ga vroeger slapen

Angelie:

niet zo twijfelen over dingen

Solenn : meer fruit eten
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meer me hond uitlaten

Noeri:
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Zoek de Bloembollen
Het is weer bijna lente en de bloembollen laten zich weer zien.
Ook in deze schoolkrant bloeien de bollen prachtig. Weet jij hoeveel
bloembollen er in deze schoolkrant staan? Schrijf je antwoord op en
lever deze in en wellicht win jij een leuke prijs. We zijn op zoek naar deze
bloembol.

Dit is meester
Jonathan
Meester Jonathan is
groepsleerkracht in
de bovenbouw.

Naam: _______________

Zijn groep is B3

Klas:

Meester Jonathan werkt al 5 jaar
op de Mare.

O____
M____
B____
Ik heb _________
bloembollen gevonden

Lijfspreuk !!

Wat zijn
uw hobby’s ?

Hardlopen,
Feyenoord kijken, tennis

Favoriete Sport ?

Voetbal

Lievelings eten ?

Patat en Andijvie, maar
niet bij elkaar, dat is vies.

Op tv kijk ik naar.

Wie is de Mol

Favoriete muziek ?

Van alles en nog wat!

Mooiste film ?

La vita e bella.

Favoriete kinderboek ?

Carlo met zijn grote kop

Vakantie bestemming ?

De Camping met een
zonnetje graag.

Dit wil ik nog eens doen.

Een jaar lang op reis.

Lijfspreuk

Alles kan als jij het laat
gebeuren
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Op woensdag 11 januari heeft het schoolorkest
van de Mare twee prachtige nieuwjaarsconcerten gegeven. Alle kinderen van de Mare hebben genoten van het optreden van de
orkestkinderen. Dit allemaal onder leiding van
onze muziekjuffrouw, juffrouw Margriet.
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Van Jade 5 jaar uit O5

Nieuwjaarsconcert

Va

Het concert was erg leuk.
Er waren blokfluiters ,een
violiste , iemand op een
keyboard en iemand op de
saxofoon. Noem maar op.
Er zaten vier klasgenootjes
in het orkest. Drie op de
blokfuit en een op de
xylofoon, het orkest werd

Van Hidde 6 jaar uit O5

begeleid door de dirigente:
Juf Margriet. Ik vond de
saxofonist heel goed spelen,
alles bij elkaar was het erg
mooi , ook de solo van de
piano . Ik kan niet
wachten tot het volgende
jaar !

Van Alara 5 jaar uit O5
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Van Egemen 6 jaar uit

Wat is je naam?

-Tycho

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B4

Wat is je lievelingsdier?

-Een tijger

Wat is je leukste speelgoed?

-PSP

Wat is je lekkerste eten?

-Spinazie

Welk werkje doe je graag op school?

an Hidde 6 jaar uit O5

-Taal

Wat wil je later worden?

-Profvoetballer

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Nieuwjaar

Wat is je leukste boek?

-Het leven van een loser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Tycho houdt erg
van spinazie

Op 11 januari 2012 ging het orkest van de Mare optreden in de
gymzaal. Ikzelf speelde metalofoon. Er waren twee concerten een om 9:15 en een om
10:40. Onze klas kwam als tweede. We waren allemaal wel een beetje zenuwachtig.We speelden vijf liedjes: Loco , Wildful Kid, Baile Gitane , Minuette en Sint Patokahan, ook speelden er een paar kinderen alleen: Indy met haar viool, Justin met
zijn saxofoon, Kim op de blokfluit en Indy met haar keyboard. Aan het einde van het
concert kregen wij een daverend applaus. We hadden aan het eind van het concert
ook nog een liedje ingestudeerd en dat ging zo: wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar! leuk he? Toen de concerten klaar waren, moesten we ook nog eens alles
opruimen, want alle krukjes, standaards en muziekinstrumenten moesten nog naar
het muzieklokaal.Toen dat ook was gebeurd kregen we wat te eten en te drinken,
want dat hadden we wel verdiend.

Jindra, B5
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We gingen met de SKVR een

Hallo allemaal op 20 januari 2012 kwamen de mensen van SKVR en

animatie maken eerst moesten we

toen gingen we animatie maken. en heel de klas ging in groepjes van

bedenken wad we gingen maken

5. we moesten steeds foto s maken en dan steeds het poppetje

toen moesten we het opschrijven

Verschuiven en we mochten omstebeurt foto s maken.1 seconde film

dan een tekening maken en dan

is 8 foto s en het filmpje duurt ongeveer 20 seconden en daar voor

gingen we heel veel foto’s maken

heb je best wel veel foto’ s voor nodig .de man van de SKVR hat met

en per 1seconde moesten we 8 fo-

windows movie maker al de foto s aan elkaar gemaakt en het was

to’s maken. En dan moest je je te-

erg leuk groetje van Davy uit B8

kening steeds een stukje bewegen
en we waren in groepjes van 5 en

Er kwamen 2 mensen van skvr om het uit teleggen. Eerst lieten ze

op het begin van de les gingen we

een paar animatie filmpjes zien. Daarna gingen we zelf een animatie

animaties kijken die de mensen

maken. Per groepje kreeg je een groot krijtbord. En een camera. En

van de SKVR hadden gemaakt en

je mocht ook dingen uit de klas gebruiken. Daarna moest je met je

als je klaar was met je foto’s ging

groepje een verhaaltje verzinnen. Als het verhaaltje was goedgekeurd

de man van de SKVR er filmpjes

mocht je het gaan maken. En per beweging moest je een foto maken.

van maken en op het einde gingen

Toen alle groepjes klaar waren ging de meneer van skvr de foto’s

we alle filmpjes bekijken.

achter elkaar zetten. Het resultaat was heel mooi.

Groetjes Camiel en Noeri uit B8

Groetjes Solenn groep 7 b8

Er kwamen twee mensen van de

Er kwamen 2 mensen van de skvr om uit te leggen Eerst lieten ze

SKVR naar ons toe en die leerde

een paar filnpjes zien Daarna gingen we zelf een animatie maken

ons animatie maken het was best

Per groepje kregen we een krijtbord en een camera We moesten

leuk we maakte groepjes van 5 ik

eerst overleggen wat we gingen maken We moesten ook overleggen

zat bij Marit, Tess, Mateja, Sven,

wie wat deed Ik deed de fotografie Je mocht ook spullen van de klas

Kevin. Dat was heel leuk om te

gebruiken. En het resultaat was erg mooi .

doen en we moesten alles tekenen

Groetjes Nikki B8

of knutselen maar wij waren heel
lang bezig dus de laatste 15 min
gingen wij pas foto’s maken maar
gelukkig waren wij op tijd klaar en
we hadden maar een filmpje van
maar 8sec en daar hebben we sowieso een half uur over gedaan dus
animaties maken is best moeilijk
maar ook wel heel leuk en je kan
de video’s op:www.animatie.tk
bekijken

Groetjes Wail uit B8.
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Wat is je naam?

-Michael

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B5

Wat is je lievelingsdier?

-Een kat

Wat is je leukste speelgoed?

-Xbox 360

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Dat weet ik nog niet

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-De laatste schooldag van het jaar
Wat is je leukste boek?

-Neergestort

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Comedy Central

De mensen van de SKVR kwamen naar onze klas, er waren 2
mensen om les te geven Ze legde uit hoe je een animatie moet
maken ,en ze lieten er paar filmpjes zien hoe je nou een

Michael kijkt
graag naar
Comedy Central

animatie moest maken , de mensen hadden bedachten dat ze
groepjes gingen maken . Je eigen groepje waar je zit om te
werken ging je een animatie maken Je groepje moest een
verhaal bedenken waar je een animatie wil over doen En dan

Halo allemaal vandaag kwamen

de

legde wat je verder moest doen .je kreeg een bord op je tafel

mensen van de SKVR en we gingen een

en dan mocht je een popje op tekenen , je kreeg

animatie filmpje maken En ze kwamen

45 minuten

voor een verhaal te maken je kreeg een camera en dan zei je

twee uurtjes en om 12 uur gingen ze

handen weg en dan ging je een foto maken en als je steeds een

weg en je kreeg een camera en een

foto maak moet je het popje op diertje bewegen , dan op het

krijtbord En je moest een verhaaltje

laatst ging je alles achter elkaar deed kreeg je een animatie .

met je groepje maken en ons groepje

dan als je klaar was moest je eerst je bord schoon maken en

had een meisje die een Kauwgompje in

de camera aan de meneer geven dan had iedereen ze camera

de mond deed en ze maakte een bel

gegeven dan ging je nog een filmpje kijken en dan deed de

toen vloog ze in de lucht en toen

meneer de kaartje van de camera op de computer en dan op

kwam Er een vogel en die pikte hem

het laats kon je zien hoe je animatie was ge worden . en dan

kapot en toen viel ze naar beneden en

was het 12 uur en gingen de mensen weg naar een

alles zat onder Kauwgom en toen liep

andere klas ik vond het heel erg leuk

ze weg en toen gingen ze weg

groetjes Angelie B8

Groetjes Marit vlek

B8
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De kinderen zijn de baas als je de baas bent dan vind
niemand dat leuk dus doe dat dan maar niet
want als je vader het weet of ziet dan krijg je straf

van kim M9
kinderen moeten naar hun ouders luisteren,
maar dat wil soms niet erg lukken dan zijn ze boos

De kinderen zijn de baas Er waren drie
jongens die de baas speelden Ze zeiden tegen
de kinderen Zeg tegen de Juffrouw dat ze
moet ophoepelen Maar dat is niet aardig
zeiden de kinderen Nou en de Juffrouw doet
heel gemeen Voortaan zijn wij de baas

Beyza uit M9

of verdrietig dan denken ze hoe het zou zijn om
de baas te zijn dat de kinderen de baas zouden zijn.
overal snoep en speelgoed de kinderen werden dik
maar ze trekken er niks van aan en gaan gewoon door
met spelen en snoepen

van Erik M9
De kinderen zijn de baas
Als dat zo was zou het
heel leuk zijn En zou de
klas nu onderbovenste
Liggen want kinderen
willen spleen En niet
werken dus als er
niemand de baas zou
zijn gingen we alles

Als kinderen de baas willen spelen. Dan gaat

stuk maken

echt altijd alles mis . Bijvoorbeeld er komt

Einde groetjes

ruzie . En er gaat iets kapot .Daar zijn je

Nora uit M9
Als de kinderen de baas zijn. Dan zal de wereld
heel anders zijn. Zoals je hoeft niet meer naar school ,
het speelgoed woord gratis En wat gebeurt er in huis. Je
mag laat naar bed , je mag zo veel snoep als je wil . En

ouders niet blij mee O ! en met spelletjes
speelt er dan altijd wel iemand vals.
Of er gaat iemand huilen en loopt boos weg .
En je krijgt ruzie om een jongen die je leuk
vind. Dus dat is de reden dat het niet goed
is dat een kind de baas is.

wat gebeurt er buiten. Er komen meer speeltuinen

Groeten Amara uit M9

Geschreven door Jens M9

Als de kinderen de baas zijn dan gaat de

Als kinderen de baas zouden zijn zou alles anders zijn Ze
zouden te veel snoepen en te veel computerspelletjes En
veel te veel tv kijken en dan wordenze ook nog verwend
en ze zouden dik en vet worden .

Van Frank M9
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Tekening gemaakt door Beyza

school weg. En dan krijgen de kinderen al
het speelgoed van de wereld en de kinderen
worden rijk. En de kinderen krijgen auto s
en ze krijgen allemaal een mobiel en alle
snoep en alles van de wereld.

Jimi uit M9.

Als ik de baas was zou ik de meesters en de juffen
weg sturen en dan elke dag spelen Op het
schoolplein en elke dag gymmen en om half een uit

Tekening gemaakt
door Mathijs

school En ook zwemmen en legoën en tekenen en
kleuren en lezen En computeren en werken

Van Kevin uit M9
Op een dag moesten de meesters en juffen
vergaderen. De kinderen hadden een plan Ze gingen
de meesters en juffen pakken Het lukte natuurlijk
want de kinderen waren met zijn driehonderd.
De kinderen sloten ze op. Toen waren de
kinderen de baas.

Van Mathijs M9

als de kinderen de baas zijn gaat alles mis Ze zagen de

De kinderen zijn de baas Kinderen willen soms de

poten van de tafel er af en ze gooien de vaas op de

baas spelen Met spelletjes bijvoorbeeld Anderen

grond en ze gooien een bal door de ruit en voor

zeggen waarom speel jij de baas En daardoor gaan

hetzelfde geld gooien ze het hele huis in de fik

anderen kinderen Ook de baas spleen Ze doen het

van Boyd m9

ook bij de juf Maar ze plagen ook en daardoor

als de kinderen de baas zijn kan het huis in de fik of is
de tv kapot of de glijbaan kapot of de school kapot of
het bord kapot of de computer kapot of de kabol is
kapot of de kind gaat vechten of ze gaan naar

krijgen de
kinderen ruzie En dan gebeurt er dit Ik ben de
baas ,nee ik echt niet ik Dus kinderen kunnen
maar beter niet de baas zijn

visite en ze doen raar

van Emre M9
de kinderen zijn de baas als de kinderen de baas zijn
er vaak veel ongelukken en ze zeggen dat ene kind
wat de andere moeten doen en dan wordt het een
puinhoop en er gebeuren ook ongelukken en dan als ze
weg gaan heeft iedereen pijn en dat kwam om dat er
eentje werd gevolgd dus dan zie je maar weer dat er
dan en puinhoop en dat is niet leuk

Lars uit M9
DE kinderen spelen soms de baas bij een spel En dan
vinden de kinderen dat niet leuk Maar sommige
kinderen zijn allemaal de baas En dat is ook niet leuk
Maar bij een sommige spellen zij er maar twee of meer
basen dat is ook niet leuk

Van Nuri M9

Tekening gemaakt door Elodie
Soms spelen de kinderen de baas over het
spelen Over een spel en dat vinden de andere
kinderen niet leuk. Soms spelen ze de baas dan
doen ze heel gemeen tegen de kinderen en dat
vinden ze niet leuk

Van Sander M9
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Er was eens een muisje
Ik ben een muis
Ik zet mijn schoen in de kluis
en ik blijf in mijn huis
Dit is een gedicht
van Lina uit M5

en die woont in
een huisje.
En er naast woont
een rat
en die wordt opgegeten
door een kat.
En een stier die

De heks eet van haar huisje

drinkt bier.

Wie zegt er

De sloot is rood.

knibbelknabbelknuisje?

Rood,wit, blauw

Wie eet er van mijn huisje?

en ik hou van jou.

Buiten loopt er een konijn

Dit is een gedicht

en eet een heel groot zwijn.

van Max uit M5

Buiten loopt er een zwijn
en eet een konijn.

Jessica is jarig in

Een stier die lust geen bier.

de maand maart

In het bos is veel mos.

De kadoos die ze krijgt zijn

Een zwijn lust geen konijn.

veel geld waard

Dit is een gedicht

-Deniz

Ik zit bij de open haard

van Naomi M5

-In groep 4 van M5

Mijn papa krijgt een baard

-Een hond

Wie wil een stuk taart?

-Lego

Dit is een gedicht

Wat is je naam?
In welke groep zit je?

Wat is je lievelingsdier?
Wat is je leukste speelgoed?
Wat is je lekkerste eten?

-Rijst

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

van Jessica uit M5

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-januari

Wat is je leukste boek?

-Over ridders

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Dit gedicht rijmt
Deniz leest graag
over
ridders

en mijn zus slijmt
maar soms ben ik moe.
Dit is een gedicht
van Julia uit M5
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Voorleesontbijt in O8.
Hallo, ik ben de moeder van Leila El Mahi uit groep O8.
Op woensdag 25 januari 2012 hadden de klassen aan
Fichtestraat een voorleesontbijt. Ik was gevraagd om een
boekje voor te komen lezen. Dat vond ik erg leuk, dus zei
ik : “Ja!” Ik had gekozen voor het boek: “Een kuiken met
waterpokken” (van Shen Roddie & Frances Cony).

Dit is een heel leuk en heel herkenbaar boek voor
de kinderen, omdat de meeste kinderen wel
waterpokken hebben gehad. Het gaat over een
kuiken dat er van alles aan doet om van zijn
waterpokken af te komen, maar niets lukt.
Daar wordt het arme kuiken heel verdrietig van.
Of het uiteindelijk allemaal goed zal komen???.......Tja,
dan moet je het boekje zelf maar lezen! Ga naar de
bibliotheek en kijk of je het boekje kan lenen.
Alle kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden
van de bibliotheek.
Aansluitend had ik ook nog een leuke activiteit.
We hebben kuiken geel gekleurd en daarna waterpokken
gegeven door er rode ronde plakkertjes op te plakken.
Sommige kinderen hebben zelf rode waterpokken
getekend. De resultaten waren erg leuk!
Al met al een geslaagd voorleesontbijt !

Vriendelijke groeten Joyce El – Mahi – de Jong.

38

Gek op Gym:
Verslag HaKobalfinaledag
Het is vandaag vrijdag 24 februari, de dag van de
HaKobalfinales. Na 36 voorrondewedstrijden zijn
er nog 4 teams over, die kans maken op de titel;
“HaKobalkampioen van 2012.” B1, de oud
kampioen van 2008, 2011 en winnaar van de
maandagdagpoule. B4, De ongeslagen winnaar
van de dinsdagpoule. B6, Winnaar van de
woensdagpoule. B8, finalist van 2009, 2010, 2011
en winnaar van de donderdagdagpoule.
Een sterk bezette finaledag dus, met zeer ervaren
spelers.
Om half negen stroomt de Enk vol met supporters.
De spelers verzamelen zich op het veld en gaan
warm gooien, onder het genot van een gezellig
muziekje. De cheerleaders oefenen nog even hun
pasjes en de laatste tactiekbesbrekingen vinden
plaats. Tijdens de opkomst en het voorstellen van
de teams knalt het enthousiasme van de spelers
en hun fans er uit.

de leiding in de wedstrijd en geeft deze niet meer
uit handen. B6 wint met 7 tegen 3 en plaatst zich
voor de finale. B8 moet even de teleurstelling verwerken, maar is toch blij met de derde plaats, een
hele goede prestatie!
De tweede halve finale gaat tussen B1 en B4. De
wedstrijd heeft een grillig verloop, B1 loopt uit met
4-0, waarna B4 vier keer scoort op rij, dan loopt
B1 uit met 7-4 en weer weet B4 terug te komen.
Aan het eind van de reguliere speeltijd staat er 7-7
op het scorebord wedstrijd en wordt er 5 minuten
verlengd. B1 wint deze uitputtingsslag uiteindelijk
met 11-9.
De finalisten hebben nu even rust en het
programma gaat door met een showpartij tussen
de All Stars en de leerkrachten van de bovenbouw.
Het All Stars team bestaat uit kinderen, die zich,
tijdens het toernooi, op een goede sportieve
manier, hebben laten zien.

Dan is het tijd voor de eerste halve finale. Door
loting is bepaald dat deze wedstrijd gaat tussen B6
en B8. Ondanks de
felle tegenstand van
B8, neemt B6 vroeg

Team

punt

doelsaldo

B1b

10

+8

B2b

9

+5

B2a

6

+5

B10

3

-6

B1a

1

-12

B6 Kampioen
Finale
Halve Finale I

Poule Maandag
B1a-B10
B2a-B10
B2a-B2b
B1a-B2a
B1b-B10
B1a-B1b
B1a-B2b
B1b-B2a
B2b-B10
B1b-B2b
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5-7
8-7
4-5
2-8
7-3
6-6
3-7
8-7
9-6
8-5

Poule Dinsdag
B3a-B3b
B4a-B4b
B3a-B4a
B3b B4b
B3a-B4b
B3b-B4a

5-2
8-7
3-6
2-2
8-3
5-6

Team

punt

doelsal
do

B4a

9

+5

B3a

6

+5

B4b

1

-6

B3b

1

-4

B8 - B6

B1 - B6
3- 7

In de ban van HaKobal
Thijs en Elize (B2), Beau-Claire en Babette (B3),
Iris en Michael (B5), Dionysia, Levi en Thomas
(B7), Floor en Jason (B9) en Whitney en Patrick
(B10) nemen het op tegen de goed getrainde
meesters en juf, die hun uiterste best moeten
doen om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Pelle en Ramazan uit B1 zijn onze scheidsrechters
bij deze wedstrijd en leiden de partij foutloos!
Eindstand 3-7.
Dan is het tijd voor de belangrijkste wedstrijd
van het toernooi, de finale. Van begin af aan is
duidelijk dat de twee ploegen aan elkaar
gewaagd zijn en de spanning is goed zichtbaar op
de gezichten van de spelers. In de laatste seconde
van de reguliere speeltijd scoort B6 de gelijkmaker
(5-5), waarna meester Rene gelijk affluit.
Er volgt 5 minuten verlenging. Het blijft gelijk
opgaan. Na vijf minuten klinkt wederom het
eindsignaal. Op het scorebord staat nog steeds
een gelijk spel (7-7). Dat betekent dat deze finale
beslist gaat worden door een ‘golden goal’.
Er wordt opnieuw getost en het team dat als

Het laatste onderdeel van de dag is de
prijsuitreiking. Alle deelnemende teams
ontvangen van de sportcommissie, een oorkonde,
een foto en er zijn bekers voor de teams die
vandaag in actie zijn geweest. Aan het eind van
de prijsuitreiking maakt B6 nog een ereronde en
dan zit het toernooi er op!!!
Ik wil alle kinderen, meesters en juffen en alle
enthousiaste toeschouwers bedanken, die dit jaar
het HaKobaltoernooi tot een groot succes hebben
gemaakt.
Speciale dank gaat uit naar meester Roland, voor
het bijhouden van alle standen in de poules en het
verzorgen van de prachtige HaKobalwebsite!
Meester Mark

eerste scoort wint! B6 wordt, in de spannendste
finale ooit, HaKobalkampioen van 2012. B1 toont
zich een waar (ex)kampioen en feliciteert, sportief
als ze zijn, de winnende ploeg.
Voor heel veel foto’s: surf dan naar
www.obsdemare.nl en klik op de knop actueel

n HaKobal 2012
7 - 8* golden goal
Halve Finale II

B1 - B4

11 - 9
Poule Donderdag

Poule Woensdag
B5a-B9a
B6a-B9a
B5a-B5b
B6a-B6b
B5a-B6a
B5b-B9a
B5a-B6b
B5b-B6a
B6b-B9a
B5b-B6b

6-6
5-8
8-5
6-6
5-6
8-8
7-7
7-5
8-5
7-7

Team

punt doelsa
ldo

B6b

6

+3

B9a

5

0

B5a

5

0

B5b

5

-1

B6a

4

-2

B8a-B8b
B7a-B9b
B8a-B9b
B7a-B7b
B7a-B8a
B7b-B9b
B7a-B8b
B7b-B8a
B8b-B9b
B7b-B8b

6-6
2-5
8-5
5-6
5-4
4-8
1-8
6-10
10-8
5-5

Team punt doels
aldo
B8b

8

+9

B8a

7

+6

B9b

6

+2

B7b

4

-7

B7a

3

-10
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Fun For Kids
Ik heb een taart voor de juf gemaakt.
Omdat ik het heel fijn vind hier.
En omdat de juf heel lief is voor ons allemaal.
Ik heb de cake gekocht. Tussen de cake heb ik
slagroom en marsepein gedaan en
toen heb ik hem versiert.
Tara M6

1

De sneeuw valt

7

Fay loopt naar buiten
En loopt te fluiten

3

8

Ze maakt twee ballen
Waar de vlokken op vallen

6

Ze zet ze op elkaar
2

Ze zegt nog niet klaar

4

Nog een sjaal
En een hoet

5

Dat staat goet
Het wortd een pop
Dan knapt de tuin lekker op
Abigail M6

Gemaakt door:
Fleur en Nikki

41

Deze strip is gemaakt
door Kelvin, Mischa &
Jason uit B9
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Brr, wat is het koud

Brr, wat is het koud. Op een morgen lag er sneeuw.

De kinderen moesten naar school Maar ze konden

Het had ook gevroren. Het was erg glad. Mijn vader

niet. Het was te koud. Ze moesten tegen de juffrouw

had nog geen winterbanden Hij gleed steeds uit bij de

zeggen dat ze niet komen Maar dat kon niet. De juf-

rotonde. En hij was bijna gebotst tegen een andere

frouw haar telefoon was uit. Ze gingen dan de con-

auto . De tweede keer botste hij echt tegen een an-

ciërge bellen Maar die telefoon was ook uit Maar dan

dere auto. Papa had heel erg pijn aan zijn been. We

moeten we thuis blijven zeiden ze.

Groetjes Beyza
uit M9

gingen naar de dokter en die zei dat er een foto van
gemaakt moest worde. We hadden oma gebeld en we
vroegen of zij ons naar school kon brengen. Dat kon

Brr wat is koud Het is

gelukkig. Mathijs uit M9.

koud de wind waait Door
de straten de prullen bak
Is om gevallen nu is de
straat Vies en wie ruimt

Brr wat is het koud. Gisteren ben ik op het ijs gaan
staan .Dat was heel eng en koud. Toen kwam ik thuis

dat op De straten veger maar ik snap Wel dat hij

en. Waren me sokken helemaal nat. En ging ik naar

daar helemaal geen Zin in heeft Boyd van m9

boven . Om nieuwe sokken aan te doen
Doei? Nora groep 5

Wat is het koud buiten Het heeft gevroren overal ligt ijs
En er ligt sneeuw op de straten en op de daken Br wat is het koud
buiten door al dat sneeuw en ijs Het vriest zeker wel een paar
graden onder de nul Maar je kunt nu wel schaatsen op het ijs En je
kunt lekker in de sneeuw spleen Zoals sneeuw ballen gooien Of een
sneeuwpop maken Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen met
sneeuw en ijs Maar het blijft altijd ijs koud .Brrr
groeten Amara uit m9
Brr wat is het koud de waait en Het vriest je kan schaatsen Maar
je moet je wel warm aan kleden Een muts op een das om en
wanten aan En als je het koud heb lekker warme Chocomel drinken

Van Frank
uit m9

Wat is je naam?

-Quint

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O6

Wat is je lievelingsdier?

-Een leeuw

Wat is je leukste speelgoed?

-een dinosaurus

Wat is je lekkerste eten?

-Macaroni

Welk werkje doe je graag op school?

-Sommen

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-5 december

Wat is je leukste boek?

-Jip & Janneke

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Diego

Quint leest graag in de
boekjes van Jip & Janneke
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Winterpret
He he het duurde even maar eindelijk ging
het vriezen en kwamen er sneeuwvlokken uit
de lucht, en doordat het bleef vriezen kwam
er op de slootjes ijs te liggen. Toen het ijs dik
genoeg was ging ik na schooltijd even
schaatsen, eerst was ik een beetje bang om
te vallen, maar het ging steeds beter en
toen kon ik het helemaal alleen. Als ik niet
aan het schaatsen was ging ik met mijn broertje op de slee. Toen alle
sneeuw weg was, heb ik mijn slee en schaatsen weer opgeruimd, en nu
maar hopen dat het volgend jaar weer koud wordt en gaat sneeuwen
want ik vond het erg leuk. Groetjes van Sanne uit O8
PS: ik had de foto’s mee naar school genomen, en juffrouw Jacqueline
heeft er een leuk les over gegeven.
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Beste iedereen,
Zaterdag 18 februari had ik een voorleeswedstrijd
in de bibliotheek in Rotterdam. Ik moest als 4e
lezen en daarna was het pauze. Na de pauze
kwamen er nog 4. Toen de laatste was geweest,ging
de jury bespreken. Ondertussen kwam er een
goochelaar. Helaas heb ik niet gewonnen maar het
was wel heel leuk om te doen. De winaar was
Zainep en gaat naar Rotterdam om voor te lezen.
Groetjes Vera uit B5

Dit is juffrouw Lisette
Juffrouw Lisette
werkt sinds 2008 als
Intern Begeleider op
de Mare, tien jaar
geleden was zij hier
juffrouw op de onderbouw en
veertien jaar geleden heeft zij
ook stage op onze school gelopen

Wat zijn
uw hobby’s ?
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Lijfspreuk !!

Boeken lezen, films kijken,
lekkere dingen koken én
opeten en knutselen met
mijn kinderen

Favoriete Sport ?

Honk– en softbal en
she-bam (dansen)

Lievelings eten ?

Pannenkoeken met spek
stroop en allerlei pasta’s

Op tv kijk ik naar.

Van Sesamstraat tot
Zomergasten

Favoriete muziek ?

Muziek van Madonna,
Black Eyed Peas
en nog véél meer . . .

Mooiste film ?

Babel

Favoriete kinderboek ?

De boeken van
Roald Dahl

Vakantie bestemming ?

Barcelona,
daar woont mijn zusje.

Dit wil ik nog eens doen.

Een boek schrijven . . .
beroemd tekenaar worden

Lijfspreuk

Blijf jezelf !

Boven, Vera tijdens de Finale in de
bibliotheek van Rotterdam.
Hieronder, Vera met de andere finalisten
van de voorleeswedstrijd van de Mare

KerstCrea

Voorleesontbijt Onderbouw

Supporters HaKobal

Deze tekening van twee mooie prinsessen bij een kasteel met een hek met vlinders is
getekend door Mahide uit M7. Wil jij ook je tekening op deze plek?
Stop je mooie tekening dan in de brievenbus van Mare Magazine (gang van B8 en M8)

Openbare Montessorischool

‘De Mare’

Gebouw De Mare

Grift 50
Tel:
Fax:

3075 SB Rotterdam
010-2917514
010-2917516

Gebouw De Maretak

Grift 42
Tel:

3075 SB Rotterdam
010-4190434

Gebouw het Zonnetje

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

Fichtestraat 7
Tel:

3076 RA Rotterdam
010-4193544

Internet:
e-mail:

www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl

