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Beste ouders en leerlingen van “De Mare”. 

Het schooljaar is weer bijna ten einde. Eindelijk is er afgelopen schooljaar begonnen  

met de verbouwing van de bibliotheek en in het nieuwe schooljaar kunnen wij de  

nieuwe lokalen in gebruik nemen. 
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     Nieuws van  

Personeel. 
Juffrouw Gezina heeft haar 25-jarig jubileum bij 

BOOR gevierd. Wij wensen haar nog vele jaren op  

De Mare toe. 
 

Meester Hans Coppens vierde in juni zijn 40-jarig  

jubileum. Het zijn niet veel collega’s die hem dit 

nadoen. Meester Hans blijft nog wel enige jaren op 

De Mare werken. 
 

Juffrouw Evelien is 

bevallen van een zoon. 

Zijn naam is Daniël. Ook 

juffrouw Mariska heeft 

een zoon gekregen met 

de naam Liam. 

Wij wensen beide moed-

ers veel geluk met hun 

zonen. 
 

Meester Jan Bot neemt afscheid van onze school. Hij 

gaat met pensioen. Hij heeft zich bezig gehouden met 

het ICT- gebeuren op onze school. Wij zullen hem 

zeker gaan missen, en wensen hem nog vele jaren in 

goede gezondheid toe. 
 

Het gaat niet goed met juffrouw Elly, onze schoolas-

sistente van de middenbouw. Zij is ernstig ziek en zal 

niet meer terug keren op onze school. Zij waardeert 

het zeer als ze een kaart ontvangt. Haar adres is 

Heerjansweg 51, 3073 PL Rotterdam. 
 

Juffrouw Jowien is na de meivakantie weer  

begonnen. 

 

Schoolgids. 
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders weer 

onze nieuwe schoolgids deel 2.  Ouders van nieuwe 

kleuters en zij - instromers  ontvangen deel 1 en 2. 

Deel 1 heeft een looptijd van 4 jaar. 
 

Verbouwing bibliotheek. 
Zoals u heeft kunnen zien wordt er druk gewerkt in 

de bibliotheek. Men verwacht een week voor de 

zomervakantie klaar te zijn met de verbouwing.    

De groepen van juffrouw Mariska, juffrouw Esther, 

juffrouw Jowien, juffrouw 

Evelien en juffrouw  

Jacqueline zullen in de laatste 

week dan gaan verhuizen.  

U ontvangt hierover nog ber-

icht. In de zomervakantie 

worden de noodlokalen  

afgebroken en starten de groepen in augustus in hun 

nieuwe lokalen. 
 

Schoolplein. 
In de zomervakantie zal er gewerkt worden aan het 

schoolplein. De gelden die zijn opgehaald met de 

sponsorloop en de kaartenactie worden hiervoor  

gebruikt.  

Het schoolplein zal  

vergroot worden en  

er komen nieuwe 

speeltoestellen. 



 

 de Directie 
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Afscheid groep 8. 
Op vrijdag 29 juni neemt groep 8 afscheid van onze 

school. In de ochtend nemen ze afscheid van hun 

groep en ’s middags gaan ze bowlen. ’s Avonds nemen 

de leerlingen met hun ouders afscheid, bij mooi weer 

buiten op het schoolplein, bij slecht weer in het  

gymnastieklokaal. In hun eigen lokaal zullen ze  

afscheid nemen van hun eigen meester of juf.  

Daarna wordt er afscheid genomen van alle 

leerkrachten onder het genot van een hapje en 

drankje. 
 

Onderbouw. 
Op dinsdag 3 juli zal het doorstroomfeest van de  

onderbouw zijn. De oudste kleuters, die naar groep 3 

gaan nemen dan afscheid. Ook maken op deze dag de 

nieuwe derde groepers kennis met hun nieuwe 

meester of juf in de middenbouw. De vijfde groepers 

zullen dit doen in de bovenbouw. 
 

Het documentatiecentrum. 
Er is weer hard gewerkt in het documentatiecentrum 

in het afgelopen schooljaar. De boekenmarkt was  

een groot succes evenals de voorleeswedstrijd.  

Ook zijn er weer vele nieuwe boeken aangeschaft.  

Wij vinden het lezen op onze school heel belangrijk en 

daarom zijn we ook zeer blij met onze goedlopende 

documentatiecentrum. De d.c. commissie en de oud-

ers, die werkzaam zijn in het d.c. danken wij  

ook voor hun inzet in het afgelopen schooljaar.  
 

Activiteiten. 
De laatste weken zijn er veel activiteiten op  

De Mare geweest. Er waren SKVR activiteiten en  

onze muziekjuf Margriet heeft op muziekgebied vele 

activiteiten georganiseerd die door veel ouders bezocht 

zijn.  

Juffrouw Aeltsje heeft workshops met Villa Zebra  

gedaan. 

De schoolreizen in de onderbouw en middenbouw  

bezorgden de leerlingen veel plezier. 
 

Ook de diverse sportdagen waren goed georganiseerd 

en er waren vele ouders die hieraan hebben  

meegeholpen. 
 

Leerlingen van groep 8 hebben een krans gelegd bij, 

het door onze school, geadopteerde Oorlogsmonument 

aan de Brink. 
 

Groep 7 heeft met succes de verkeersexamens gedaan. 
 

De werkweken in Baarn met als thema Olympische 

Spelen waren een succes. 

Vakanties en vrije dagen in het  

Tot slot wil ik iedereen bedanken, die zich het  

afgelopen schooljaar voor onze school heeft ingezet. 

Ik wens iedereen mede namens het team, een goede 

zomervakantie en hoop een ieder op maandag  

20 augustus gezond en wel te mogen  

begroeten. 

 

R. Eggens, 

Directeur OBS “De Mare 

Herfstvakantie don. 18-10  t/m   vr.  26-10 
Kerstvakantie vr.    21-12 t/m   vr.  04-01 
Voorjaarsvakantie ma.  25-02  t/m   vr.  01-03 
Paasvakantie vr.    29-03 t/m ma. 01-04 
Meivakantie/ ma.  29-04 t/m   ma. 20-05                         
Pinksteren 
Zomervakantie ma.  22-07 t/m   vr.  30-08 
 
Vrije dagen: ma.  17 juni + di. 18 juni. 

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

 

De zomervakantie begint op  

vrijdag 6 juli om 11:30 uur. 



Bericht uit O3: 

Wij zijn heel blij met de lente! In onze klas hebben 

we bloembollen van de schooltuin van vorig jaar, 

waar nu mooie bloemen uitkomen. Ook hebben we 

al veel geknutseld met de kinderen. Er zijn allemaal 

bloembollen op het raam geplakt en we hebben zelfs 

bloembollenvelden vol kleuren geknutseld. Dankzij de 

ouders hebben we kunnen genieten van een geweldig 

paasontbijt. Onze buiken zijn rond en dik gegeten. Nu lijken we net op de 

dikke kikkers waarover we nu werken. Er zijn veel werkbladen in de klas 

en we hebben een prachtige film over de kikkers bekeken op het grote 

nieuwe digibord. De kinderen hebben weer nieuwe liedjes geleerd en zi-

chzelf veranderd in een krokus voor het liedje: “ Krokus Jodocus.” U kunt 

ze er om vragen, want ze treden 

graag voor u op en durven ook al 

in de microfoon te zingen. 

 

Juf Christa  

en  

Juf Diana. 
 Wat zijn  

uw hobby’s ? 
Winkelen, lezen en  

computeren 

 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 

 Favoriete  Sport Voetbal 

Dit is juffrouw Jowien 
 

Juffrouw Jowien is 
middenbouw 

leerkracht van de 
groep M1 

 
Juffrouw Jowien werkt al bijna 

12 jaar op de Mare. 
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Het is Lente ! 

De bloembollen bloeien en de vogels fluiten.  

Maar ook de kinderen van O1 kunnen al heel mooi blokfluit spelen. 
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Van Sofia uit O9 4 jaar -  

Voor de brievenbus 

Van Erwin uit O9 

Lente 

Van Nathan uit O9   

Lente Van Ertugrul uit O9   

Lente 

Van Eldar uit O9   

Lente 

Van AnnaLynn uit O9   

Lente 

Van Ian uit O9   

Met zijn hoge kuif 

Van Kaylee uit O9   

Van Farai uit O9   
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Van Ertugrul uit O9   

Lente 

Van Zina uit O9   

Van Jada uit O9   

Lente 

lente in O4 
Woensadag 4 april hebben wij 

paasontbijt met  
allemaal lekkere hapjes die de 
ouders hebben gemaakt! Wat 

fijn is het toch dat het allemaal 
kan en dat alle ouders hieraan meewerken! 

 

Wist U dat: 
Daan al een heleboel tanden heeft gewisseld en de 

laatste eruit viel op zijn werkkleedje? 
Marissa al heel goed lettergrepen kan  

klappen? 
Kristina mkm-woordjes kan lezen? 

Wij na de paasvakantie de  
kikkers gaan bestuderen? Wij  

daarvoor kikkerdril nodig hebben? 
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Op 8 april is het Pasen . Er worden paaseitjes 

verstopt . De kinderen zijn erg blij . En gaan de 

eitjes zoeken . En ze eten ze lekker op. Een kind 

zei zullen we de paashaas zoeken ? “ja riepen de 

kinderen. Ze vonden een klein mandje met eitjes 

erin . Deze is van de paashaas en daar staat hij . 

De kinderen kwamen meteen kijken . En gaven 

het mandje terug .  Groetjes Elodie  uit M9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paashaas, 

Op een lentedag zag een jongentje op de hei een 

haas Hij besloot hazen te gaan zoeken. Hij had er 

al acht gezien en opeens zag hij een hele grote 

haas. Hij rende snel naar huis om het te vertellen. 

Hij ging met zijn vader kijken. Zijn vader zag het 

ook en zei dat het de paashaas was. 

Mathijs uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was Pasen. De paashaas heeft eitjes verstopt 

De kinderen  spelen buiten Een meisje zegt dat 

een paashaas gekomen is En de anderen geloven 

niet Het meisje ging naar huis Onderweg zag ze 

een paashaas En ze ging er naar toe Het einde 

Groetjes Beyza uit m9 

 

Het is Pasen. Iedereen is vrolijk en blij. Ze zijn op 

zoek naar paaseitjes. Ze hebben zo veel lol dat ze 

bijna vergeten zijn dat ze cake hebben. Een paas-

cake natuurlijk. En de andere kinderen hebben 

wel meer dan tachtig eieren gevonden. Ze hebben 

niet alle eieren alleen op gegeten. Hun moeder 

heeft taart gebakken. Dus daarom kunnen ze niet 

alles opeten. Maar hun moeder weet daar wel 

wat op. Ze pakt een schaal stopt ze de eieren in. 

Alles is op gelost. Groetjes Amara uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is Pasen de kinderen vinden Pasen heel leuk 

Vooral de kleine kinderen soms doen de kinderen 

ook op schoolpaasfeest  En dan gaan ze de  

paaseieren verstoppen  En dan moeten  de  

andere kinderen het vinden en op gaan eten En 

soms ook  

wedstrijd doen wie 

de meeste  

paaseieren kan 

vinden    

Nuri uit m9 

 

Op een dag werd ik wakker. Ik zei jee het is  

Pasen. En toen ik dat zei dacht ik . Jes paasfeest. 

En ik klede me zelf snel aan. En toen ik beneden 

kwamen zag ik overal eitjes. Gestipte, geruite, 

paarse, gele, groene, blauwe, rode en oranje eitjes 

ik vond het jammer dat we eerst gingen eten. 

Maar goed. Het was voor de rest een leuke  

paasdag.  Jens uit m9 

 

Het is pasen de 

dieren komen uit 

hun  

winterslaap.  

De bloemetjes 

groeien en het 

wordt warm en  

er worden baby’s 

geboren. Maar de 

paashaas komt 

langs en er wor-

den eitjes verstopt. 

Het zijn chocolade 

eitjes. Jimi uit m9. 

 

Het is ochtend de zon schijnt Ik ging me  

aankleden en toen ging ik naar buiten ik ging 

Naar het bos en weet je wie ik Daar zag lopen de 

paashaas Met een zak  eieren paaseieren 

Van Boyd uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het  Pasen  is  het  dan  heel Leuk  gezellig  

want  van  de  paashaas Krijgen  we  lekkere  

paaseieren Ik  chocolade  eieren En  dat  is  de  

tweede  paasdag En  de  paashaas  is  zo  lief 

Dus  daarom  geeft  de  paashaas  chocolade   

eieren Daarom  vind  ik  de  paashaas  zo  lief 

Rowel  uit  m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paashaas is een grote haas die eitjes 

Rond brengt die mooie kleurtjes hebben 

 En hij komt een keer per jaar langs 

Midden in nacht is hij er om eitjes 

Te strooien de volgende ochtend zoeken de  

kinderen de eitjes en  dan gaan ze eten .van 

frank uit m9. 

Van Elodie uit M9 

Van Mathijs uit M9 

Van Amara uit M9 

Van Nuri uit M9 
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Op 8 april is het Pasen . Er worden paaseitjes 

verstopt . De kinderen zijn erg blij . En gaan de 

eitjes zoeken . En ze eten ze lekker op. Een kind 

zei zullen we de paashaas zoeken ? “ja riepen de 

kinderen. Ze vonden een klein mandje met eitjes 

erin . Deze is van de paashaas en daar staat hij . 

De kinderen kwamen meteen kijken . En gaven 

het mandje terug .  Groetjes Elodie  uit M9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paashaas, 

Op een lentedag zag een jongentje op de hei een 

haas Hij besloot hazen te gaan zoeken. Hij had er 

al acht gezien en opeens zag hij een hele grote 

haas. Hij rende snel naar huis om het te vertellen. 

Hij ging met zijn vader kijken. Zijn vader zag het 

ook en zei dat het de paashaas was. 

Mathijs uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was Pasen. De paashaas heeft eitjes verstopt 

De kinderen  spelen buiten Een meisje zegt dat 

een paashaas gekomen is En de anderen geloven 

niet Het meisje ging naar huis Onderweg zag ze 

een paashaas En ze ging er naar toe Het einde 

Groetjes Beyza uit m9 

 

Het is Pasen. Iedereen is vrolijk en blij. Ze zijn op 

zoek naar paaseitjes. Ze hebben zo veel lol dat ze 

bijna vergeten zijn dat ze cake hebben. Een paas-

cake natuurlijk. En de andere kinderen hebben 

wel meer dan tachtig eieren gevonden. Ze hebben 

niet alle eieren alleen op gegeten. Hun moeder 

heeft taart gebakken. Dus daarom kunnen ze niet 

alles opeten. Maar hun moeder weet daar wel 

wat op. Ze pakt een schaal stopt ze de eieren in. 

Alles is op gelost. Groetjes Amara uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is Pasen de kinderen vinden Pasen heel leuk 

Vooral de kleine kinderen soms doen de kinderen 

ook op schoolpaasfeest  En dan gaan ze de  

paaseieren verstoppen  En dan moeten  de  

andere kinderen het vinden en op gaan eten En 

soms ook  

wedstrijd doen wie 

de meeste  

paaseieren kan 

vinden    

Nuri uit m9 

 

Op een dag werd ik wakker. Ik zei jee het is  

Pasen. En toen ik dat zei dacht ik . Jes paasfeest. 

En ik klede me zelf snel aan. En toen ik beneden 

kwamen zag ik overal eitjes. Gestipte, geruite, 

paarse, gele, groene, blauwe, rode en oranje eitjes 

ik vond het jammer dat we eerst gingen eten. 

Maar goed. Het was voor de rest een leuke  

paasdag.  Jens uit m9 

 

Het is pasen de 

dieren komen uit 

hun  

winterslaap.  

De bloemetjes 

groeien en het 

wordt warm en  

er worden baby’s 

geboren. Maar de 

paashaas komt 

langs en er wor-

den eitjes verstopt. 

Het zijn chocolade 

eitjes. Jimi uit m9. 

 

Het is ochtend de zon schijnt Ik ging me  

aankleden en toen ging ik naar buiten ik ging 

Naar het bos en weet je wie ik Daar zag lopen de 

paashaas Met een zak  eieren paaseieren 

Van Boyd uit m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het  Pasen  is  het  dan  heel Leuk  gezellig  

want  van  de  paashaas Krijgen  we  lekkere  

paaseieren Ik  chocolade  eieren En  dat  is  de  

tweede  paasdag En  de  paashaas  is  zo  lief 

Dus  daarom  geeft  de  paashaas  chocolade   

eieren Daarom  vind  ik  de  paashaas  zo  lief 

Rowel  uit  m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paashaas is een grote haas die eitjes 

Rond brengt die mooie kleurtjes hebben 

 En hij komt een keer per jaar langs 

Midden in nacht is hij er om eitjes 

Te strooien de volgende ochtend zoeken de  

kinderen de eitjes en  dan gaan ze eten .van 

frank uit m9. 

Van Jimi uit M9 

Van Boyd uit M9 

Van Kevin uit M9 
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Veiligheid op school 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om  
nogmaals aandacht te vragen voor de verkeerssituatie 
rond de school. De politie is inmiddels overgegaan tot 
het uitschrijven van bekeuringen.  
 
Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat dit een  
interactie is tussen de politie en de hierbij betrokken 
ouder. De school heeft hier geen bemoeienis in. 
 
 
 
 
 

Tevens zijn hier en daar de verkeers 
borden veranderd c.q. aangepast.  

Het betreft hier b.v. extra stopverboden. 
De politie zal hier, zoals zij het noemen, 
repressief mee omgaan (bekeuren). 
Een en ander is bedoeld ter bevordering 
van de veiligheid van ons allen. 

  
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 ColdPlay 

 Mooiste film ? Forest Gump 

 Favoriete kinderboek ? Otfried Presussler -  
Meester van de zwarte 

Molen (Krabat) 

 Vakantie bestemming ? Italië  

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

 Lijfspreuk La vita è Bella  

Dit is juffrouw Manu 
 

Juffrouw Manu werkt 
al 11 jaar op  

de Mare.  
Op dit moment geeft 

juffrouw Manu  
computerles  

bij ons op school. 

Lijfspreuk !! 
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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 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. 
 

Mijn broertje,zusje en ik hebben een nieuw broertje gekregen met de naam Sami 
Benjamin. Het is een schatje en we zijn heel trots op de kleine! Hij is heel lief en 

kijkt al heel serieus.  groetjes  
Youssra (b1),Ilias (b4) en Elissa(zit nog niet op school) 

   
hier is nog een leuke foto van de kleine  

Hier zijn een paar gegevens: 

Sami Benjamin Agarouj 

gewicht: 3990 

lengte: 53 cm 

geboren op 29 april 2012 om 20.40 uur 

Ben-Zé wil later straaljagerpiloot  
worden 

Wat is je naam? 
-Ben-Zé 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M7 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Tijger 

Wat is je leukste speelgoed? 
-DS en Wii 

Wat is je lekkerste eten? 
-Spaghetti 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Spelling 

Wat wil je later worden? 
-straaljagerpiloot 

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

Wat is je leukste boek? 
-Daantje de Wereldkampioen 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nickelodeon 

Youssra en Ilias mogen namens  

Mare Magazine hun broertje deze 

mooie knuffel geven. 
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English is Fun 
English is fun! Deel 6        
English news from group 8    
Er is een eind gekomen aan de Engelse lessen in groep 8. 
Jullie gaan verder op de middelbare school. Met het certificaat 
van Let’s do it wat staat voor drie lesjaren basisschool Engels, 
kunnen  jullie een goede start maken.  
 
De afgelopen maanden hebben wij het hoofdstuk over het  
ontbijt en het huis afgesloten en werken wij in het hoofdstuk 
over hobby’s en kleding. Of te wel our hobbies and clothes.  
Het Engelse jaar sluiten wij af met de High tea, op woensdag 
27 juni is het zover, gezellig gedekte tafels, heerlijk kopje thee, 
met allerlei hartig en zoet lekkers. 
Eigenlijk is de naam High tea niet de juiste benaming, Engelsen 
noemen deze tussendoor maaltijd, Afternoon tea. In Engelse 
hotels, thee salons of restaurants noemt men deze maaltijd de 
Tea of Cream Tea. De high tea is eigenlijk de naam voor de 
maaltijd die in Engelse, Ierse en Schotse arbeidersgezinnen 
werd gegeten rond zes uur ’s avonds. Met worstjes, witte 
bonen in tomatensaus, wit brood, eieren en chips. Dat het 
woord; high tea, een luxe thee met allerlei hapjes zou zijn is 
een misverstand.  
Na de thee zullen wij nog eenmaal Engelse Bingo spelen  en 
nemen wij daarna afscheid van elkaar. 
 
 
Voor jullie allemaal wens ik jullie een fijne vakantie toe,  

veel plezier en succes op de middelbare school! 
 

 

 

With kind re-
gards, 

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

Benodigd 
heden: 

 

Kleurenprinter 

Smurfen plaatjes 

(internet) 

Prikkertjes 

Plakband 

Schaar 

Cakejes of fruit 

Beschrijving: 
 

Zoek afbeeldingen op het internet van de Smurfen 3D en bewaar 

deze op je computer.  Kies een rondje, hartje, vierkantje  

of andere vorm en kies de kleur. Printen en dan uitknippen. 

Plak de afbeelding met een plakbandje aan het prikkertje. 

Zet het prikkertje in een cakeje of maak een lekkere fruit prikker. 

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

Gezonde-Traktatie.nl 

Smurfen 
prikkers 

Pim wil later Piloot 
worden 

Wat is je naam? 
-Pim 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van B10 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Hamster 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Playstation 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Gym 
Wat wil je later worden? 

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

-”Kerstmis” 
Wat is je leukste boek? 

-Het leven van een loser 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Disney Channel 
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  Zing Mee ! ! 
 

Wat was het een feest! Zoveel enthousiaste kinderen die zongen in een gymzaal vol met publiek.  
Geweldig! En het strijkkwartet van Klassiek op Zuid dat ons zo prachtig begeleidde!  

We hebben er met z'n allen van kunnen genieten!  
Een week later mochten de winnende groepen nog een keer optreden in de Vredeskerk,  

ook dat was een groot succes.  Een aantal liedjes die gezongen kun je op deze pagina vinden. 
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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. 

  Zing Mee ! ! 
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Het gaat over Luna ze woont op 

het platteland. Ze verhuist met 

haar vader & moeder naar de 

grote stad. En haar school is ook 

niet leuk. Haar juf  die juf kras 

heet en ze is heel streng en haast 

alles is grijs en grauw en de stad 

ook en haast geen kleur. Ze mist 

haar oma heel erg, maar ze weet 

ze weet dat haar oma bij haar is 

en met haar oma maakt ze haar 

juffrouw weer blij. En iedereen 

werd weer aardig dankzij Luna 

en oma. Ik vond het wel leuk 

maar niet zo leuk. En bij som-

mige stukken wist ik niet waar 

het over ging maar voor de rest 

wist ik het wel.    EINDE 

Gemaakt door: Cenk B6    

 

Het gaat over Luna die naar een 

andere stad verhuist. Eerst  

wonden ze op het platteland. 

En ze gaat naar een nieuwe 

school. Ze dacht dat ze daar 

nieuwe vrienden zal krijgen. 

Maar ze doen heel gemeen  

omdat ze anders is. Maar  

jufvrouw Kras is ook heel gemeen 

is! Maar later worden de  

kinderen heel aardig. En de  

jufvrouw die word ook heel  

aardig . En dan gaan ze zingen 

en dansen en dan word het toch 

leuk! Ik vond het zelf eerst saai 

maar daarna werd het wel leuk. 

Einde : Jeremy Rijsdijk! B6 

  

Het ging over een meisje die Lu-

na heette. Ze ging samen met 

haar ouders van het platteland 

naar de stad verhuizen. Het was 

daar wel anders dan bij haar 

thuis. Ze moest ook naar school , 

daar was het ook wel anders , de 

kinderen deden heel naar tegen 

haar omdat ze ‘’anders’’ was dan 

hun. Het was heel saai in de klas 

en haar juffrouw was ook niet 

aardig. Daar ging zij verandering 

in brengen. Ik vond het wel leuk , 

het was ook grappig en soms 

moest je ook wat doen. Het was 

heel gezellig.   Maide uit B6 

 

Het ging over een meisje die Lu-

na heet, en ze woonde nog op 

het platteland met haar ouders. 

Ze was daar erg gelukkig , ze 

had vrienden , een leuke school 

en een fijne buurt. Maar toen ze 

verhuisden werd alles anders , ze 

ging naar het grote nieuwe stad ! 

Eerst vond ze het wel leuk en 

spannend maar toen ze daar 

kwam was alles saai en stom. 

Want ze had een stomme  

juffrouw en een saaie school . 

Haar juffrouw heet Kras en zo 

mocht niet dansen , zingen en 

dat mocht op het platteland wel 

en in het stad moest je ook een 

uniform aan . Maar Luna bleef 

dansen en zingen en haar eigen 

kleren aandoen en toen zag  

juffrouw Kras hoe leuk het is om 

te dansen en te zingen . En ze 

leven nog lang en gelukkig .    

Ik vond het wel een leuk verhaal 

maar het was kinderachtig .  

  Einde – Pepe B6  

We zijn vrijdag 23 Maart naar 

het Zuidpleintheater naar: Luna 

en de nieuwe stad. Het ging over 

een meisje en die heet Luna, en 

samen met haar ouders gaat ze 

verhuizen en denken ze dat het 

aan de andere kant van de 

wereld veel leuker is. Maar dat is 

niet zo want daar zijn ze heel erg 

gemeen voor elkaar. Maar ik 

vond het zelf super leuk!                              

Van: Zehra B6  
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Luna en de nieuwe  stad, gaat over 

een meisje die naar de andere kant 

van de wereld gaat. Daar moet  

ze gewoon naar school. Ze vindt 

haar school niet leuk want je mag 

er  niks ze heeft twee strenge juffen 

de ene heet juf kras en de andere 

juf as. Je mocht niks doen ze zeiden 

tegen iedereen,dat ze geen toekomst 

hadden. Maar Luna liet zien dat er 

wel leven in de klas was. En ze liet 

iedereen doen wat die genen leuk 

vond.Ik vond het verhaal goed maar 

het was wel kinderachtig maar al 

met al was het wel een geslaagd 

toneelstuk.   

 

        Dennis B6 groep 8   

 

 

 

Luna en haar  

ouders gaan naar 

een nieuwe 

stad.Luna’s oma 

blijft en ze gaat 

niet mee. Ze  

namen afscheid 

en gingen weg. 

Maar toen ze 

daar aankwamen 

was het een 

beetje saai overal 

was het grijs en 

zwart. Niemand 

keek blij of  

gelukkig.Ook bij 

haar nieuwe 

school was het 

zo. Je moest 

stil zijn en  

netjes  zitten. De jufrouw was heel 

streng en er waren twee  

jufrouw’s. De eentje heet  

jufrouw Kras en de andere heet 

jufrouw As .Ze pakte haar hoedje 

af die haar oma net gebreid heeft 

en die rood was heeft ze het grijs 

geverft. En toen moest ze  

honderd zinnen schrijven. Ook bij 

het supermarkt was het zo. En 

oma kwam ook naar de nieuwe 

stad.En daar ging ze er wat aan 

doen.En jufrouw Kras ging  

zingen. Dat was ongelofelijk.  

Ik vond het heel leuk alleen toen 

ik de klas zag en de stad vond ik 

een beetje eng. Maar die dag was 

het heel warm en we kregen 

vlaggetjes.  

 

             Dilan uit B6 
 

 

We gingen naar een toneelstuk .  

Het was leuk maar ook saai maar 

ook saai . Luna gaat van de platen-

land naar een naar een stad. Luna 

denkt dat ze vrienden krijgt  en een 

leuke school maar dat is niet zo. Ze 

krijgt een stome school en pest kop-

pen De juffen zijn gemeen eentje is 

juf kras en die andere juf has .En de 

ergste is de O.S(ONVERWACHTE 

SPREEKBEURD) maar daar na 

heeft Luna iedereen wat geleerd dat 

je alles kan want de pestkoppen 

kunnen nu dansen . 

En juf kras kan nu ook touwje   

springen  En zo komt alles goed. 

             Tuana B6 

Maryam wil later 
graag Mega Mindy  

worden 

Wat is je naam? 
-Maryam 

In welke groep zit je? 
-In groep 1 van O9 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Poes 

Wat is je leukste speelgoed? 
-De Blokken 

Wat is je lekkerste eten? 
-Kaas 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenstokken 

Wat wil je later worden? 
-Mega Mindy 

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

Wat is je leukste boek? 
-K3 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Mega Mindy 
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In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door de medezeggenschapsraad (MR) 
zijn verricht in het schooljaar 2010-2011. 

Samenstelling van de MR  
De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar. De leden van de 
medezeggenschapsraad treden na hun zittingsperiode af en kunnen zich direct weer herkiesbaar stellen. 

In het schooljaar 2010-2011 bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende personen: 

 

Voorzitter in het schooljaar 2010/2011 was Lammert Bakker; secretaris was Astrid van Straten. 

Vergaderingen  
De medezeggenschapsraad vergaderde in het schooljaar ongeveer één keer in de 8 à 10 weken.  

In totaal heeft de MR vier keer vergaderd.  

Informatievoorziening 
 

MR/directie  
Er vindt geregeld communicatie plaats tussen de directie en de MR.  

De directie kan agendapunten aandragen voor de MR-vergaderingen.  
De voorzitter verzorgt de agenda en de notulen. Tevens wordt de directie uitgenodigd voor de vergadering. 

 
MR/GMR  

Tanja de Vrede was in het schooljaar 2010/2011 ook GMR-lid en verzorgde de informatievoorziening van  
bovenschoolse zaken en bracht dit in bij de MR-vergaderingen. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad) wordt gevormd door afgevaardigden van verschillende medezeggenschapsraden van de scholen 

van ons schoolbestuur (BOOR).  In dit overleg worden alle boven schoolse zaken besproken. 
 

MR/schoolteam  
De MR ontvangt mededelingen en verslagen van diverse activiteiten binnen de school via de lerarengeleding  
van de MR. De leerkrachten worden vervolgens via de lerarengeleding in teamvergaderingen op de hoogte  

gebracht van zaken die in de MR besproken worden.  

MR/ouders 
De notulen van de MR zijn het afgelopen jaar gepubliceerd via de mededelingenborden in de  

drie schoolgebouwen. Via de website van de school (www.obsdemare.nl) is de MR voor ouders te bereiken. 
 

Waar heeft de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden?  
-Zorgplan 2010-2011-Verkeerssituatie-Jaarrekening en Begroting van het Schoolfonds  

-Europees schoolfruitprogramma-Formatie 2011-2012-Functiemix leerkrachten Primair Onderwijs; benoeming  
  LB-leerkrachten-Schoolgids 2011-2012 

Onderwerpen/vragen aan de MR  
Als u zaken bespreekbaar wilt maken dan kunt u MR-leden aanspreken of mailen (via de knop op de website van 

de school). Te allen tijde geldt dat u bij onvrede eerst met de leerkracht(en) en/of directie in gesprek gaat. 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Tanja de Vrede Lammert Bakker 

Stephanie Schaar Astrid van Straten 

Roelof Kok Jonathan Baan 

Therese Nleng Hans Terhell 

Nico Verzijden Evelien van der Heyden 

Nieuws van de MR 
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De bruggen bouwen was erg leuk. We moesten de 

bruggen met ijsstokjes maken bij het begin kregen we 

500 ijsstokjes als ze op waren kregen we ook weer 

500 stokjes onze brug van Nutkiye, Mateja, Julian en 

mij, onze brug hield 2700 gram toen viel die om we 

moesten steeds een paar gewichten erop leggen een 

voor een het hoogste wat je kon halen 3500 gram 

dat lukte onze brug  jammer niet maar we zaten wel 

in de finale maar het was wel heel leuk van Davy B8 

We moesten bruggen bouwen en ik zat met Marit en 

Solenn in het team en we moesten de bruggen met 

lijm en ijsstokjes maken en we moesten  gewichten er 

op leggen om de beurt en er kon 3 en een halve kilo 

op bijna elke week als we gingen bouwen kreeg je 

stokjes en nog een ander team kon 3 en een halve 

kilo op . Groetjes Marit Vlek B8 

De meester gaf ons de opdracht om een brug te late 

maken met ijsstokjes Het hoogste punt moest min. 

vijftien centimeter hoog zijn en hij moest min. 30 

centimeter lang zijn je kreeg 4 keer een stapel van 

400 gram mee dat was het materiaal Het was heel 

moeilijk om een brug te bouwen van ijsstokjes omat 

je ze niet kon buigen erdeden 7 bruggen mee twee 

daar van deden niet mee en twee daar van wonnen 

dat waren de groepen Camiel Chaim Fleur & Angelie  

En Solenn, Marit en Marit dat waren de twee  

stevigste bruggen van de competitie Als hij af was 

ging de meester er gewichten op leggen het max was 

3 kg en 200 gr Einde  Chaim B8  

BRUGGEN BOUWEN IN B8 

De meester gaf ons een opdracht en die opdracht 

was, bruggen bouwen. Iedereen vond het heel leuk en 

dan werkte we elke vrijdag aan de bruggen. Ik zat bij  

Mike, Nikki, Tess in het team en onze naam was 

team haha Ik weet zelf niet waarom we die naam 

uitgekozen hebben. En wij dachten dat wij zouden 

winnen maar we hebben helaas niet gewonnen. En 

dan kreeg je elke keer 500 ijs stokjes van de meester 

best veel. Er waren 6 teams die in de  finale stonden 

en 2 die niet mee deden en daar zaten wij bij. Maar 

het was gewoon leuk om mee te doen met dit  

project.  

Gr.Wail uit B8 
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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 Suus en Didi de gelukkigen!!! 

Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

Boezemvrien
d 

 Didi over Suus 

Suus is heel vaak melig en doet soms raar 

maar ze is ook heel grappig en heel aardig. 

Ze is al 9 jaar een super leuke bff,  

En we gaan over een half jaar naar dezelf-

de school.En als we ruzie hebben is het al-

tijd heel snel over. 

Suus & Didi zijn al 9 jaar Bffs 

We doen altijd leuke dingen zoals karten en 

zwemmen Wij blijven vaak bij elkaar slapen en 

dan maken we fotos en dan zetten we soms  

een nerdbril op XD. 

Suus over Didi 

Didi en ik hebben altijd heel erg veel lol. 

ze is ook heel erg grappig en melig 

we kennen elkaar al vanaf dat we 3 

waren.we gaan vaak leuke dingen doen 

en blijf  ik vaak slapen en zij ook bij mij en 

we spelen ook vaak just dance op de wii , 

dat is altijd heel erg gezellig met didi. 

als we de bioscoop bon winnen gaan we 

naar een hele leuke film.xx 

Suus en Didi mogen namens MM 

gezellig samen naar de Bios 
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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,  

Foo Fighters,  
David Bowie, Junkie XL, 

etc. 

 Mooiste film ? Rapunsel,  
de nieuwste dan hè ! 

 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. 

En de 
winnaars 

zijn: 

In de vorige MM moesten de 

kinderen op zoek naar 

bloembollen. Als je het goed 

had gedaan, dan had je er 

16 geteld. Heel veel  

kinderen hadden  

meegedaan, maar Amir, 

Nora, Muza, Yasmina en 

Zehra hebben  een mooie 

etui met heel veel stiften 

gewonnen 

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 Suus en Didi de gelukkigen!!! 

Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 
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Het verlies. 
 

De joden moesten weg, Waarom zij? 

Wat hadden zij gedaan? 

“Alles” zei Hitler “alles was hun schuld” 

Iedereen juichte, Zonder er bij stil te staan 

Dat het 6 miljoen joden hun leven zou kosten. 

Maar niet alleen joden  Gewone mensen,  

onschuldige mensen, 45 miljoen mensen 

Moesten de vrijheid kopen Met hun leven  

Er waren zoveel mensen  

Die hun leven moesten laten,  

Voor het vervullen van hun wensen.  

Vrijheid en Vrede. 

 

Vera & Iris  B5 

Dit is een gedicht ter nagedachtenis aan  

de 2e wereld oorlog. 

Op 25 april hadden we de herdenking van de tweede 

wereldoorlog. Toen we naar school kwamen hadden we 

eerst Engels. Om half tien gingen we naar de herden-

king .Toen we daar kwamen ging meester Lammert 

praten over de tweede wereldoorlog. Toen las meester 

Lammert een gedicht voor. Toen dat gedicht was  

afgelopen gaf hij het woord aan meester Patrick; hij las 

ook een gedicht voor. Toen het gedicht was afgelopen, 

gaf hij het woord weer aan meester Lammert. Toen 

ging uit elke bovenbouw klas een kind een gedicht voor 

lezen. Uit onze klas was dat Floor. Daarna speelde 

meester Roland een liedje af en daarna hadden  

De oorlog 

Begin van de oorlog een zwarte dag  

Voor de oorlog nog een lach  

Toen gelijk verdwenen  

Waarom de oorlog begon ,voor de burgers verzwegen  

Deze herdenking voor de gevallen soldaten   

en ook voor de onschuldige mensen  

Alle mensen die dood zijn gegaan  

Er waren maar een paar die bleven staan  

Een dictator met slechte ideeen  

In de oorlog geen plezier te beleven  

Heel veel verdriet  

Dat is wat je aan veel mensen ziet   

Stilte voor de gevallen mensen  

met al hun wensen     

Didi B5 
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                                      De herdenking 

We zijn met groep acht naar de herdenking geweest op woensdag 25 april. De kinderen gingen 

gedichten voorlezen en toen werden de kransen gelegd. Het was heel zielig omdat er oude men-

sen waren die moesten huilen. We hielden 2 minuten stilte om de mensen te herdenken die zijn 

Gestorven In de tweede wereldoorlog. Groep zes en zeven gingen niet mee omdat 

ze het misschien wel helemaal niet serieus nemen en dat is ook zielig voor de 

mensen daar. Het was wel leerzaam omdat we nog nooit bij zoiets zijn  

geweest. Xjes    Angel en Suus B9 

we twee minuten stilte om de mensen 

die zijn gestorven in de tweede wereld 

oorlog te herdenken. Daarna legden 

twee kinderen een krans neer bij het 

herdenkingsbeeld dat legden ook een 2 

mevrouwen een krans bij het herden-

kingsbeeld. Daarna speelde meester Ro-

land het Wilhelmus. Toen gingen we 

naar school. Op 4 mei is de echte 

herdenking en dan lezen Nsondya en 

Angel hun gedicht voor bij de Beuken-

daal.                          Van Nsondya 
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Positieve en negatieve vormen met houtskool en 

Een overdriven pruik van ribkarton  

* groep 7 & 8 

Kunstige werkjes 

Robot * groep 6 

Een fantasiedier van klei * groep 3 

Elektrische apparaten uit elkaar halen * groep 6 
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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. 

Een vogelverschrikker in de 

schoooltuin gemaakt * groep 6 

Mummie en Sarcofaag * groep 4 & 5 

  

Een masker waar je bang van wordt 

* groep 3 

Kunstige werkjes  

Een huisje * groep 4 & 5 

Een huisje van binnen 

 * groep 4 & 5 
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De Sterreporter 
Madeliefje is dit keer de sterreporter van Mare 

Magazine. Zij heeft voor ons een gesprek gehad met 

Glenda Peters. Zij was de winnares van de Soundmix Show met Hennie Huisman. 

1: Wist u van kleins af aan dat u zangeres wilde worden? 
 
Ja, want ik had een optreden gezien van Ike en Tina 
Turner en toen dacht ik, dat wil ik ook worden. 
 
2: Heeft u zangles gehad? 
 
Ja, maar dat vond ik niet leuk, want ze wilde mijn stem 
veranderen. 
 
3: Heeft u wel eens opgetreden op de school “de Mare”? 
 
Nee, maar als ze me vragen doe ik dat wel. Dat lijkt me 
heel leuk. 
 
4:  Spelen uw kinderen muziek of zingen ze? 
 
Mijn zoons zingen allebei en 1 speelt gitaar. 
 
5: Vinden uw kinderen de muziek mooi die u zingt. 
 
Ja, ze zijn trots op mij. 
 
6: Speelt u ook instrumenten? 
 
Nee, maar ik schrijf wel een heleboel liedjes. 
 
7: Als onze school een groot feest geeft, komt u dan 
optreden? 
 
NOU EN OF!!!!! 
 
Dank u wel voor dit leuke interview. 
 

Madelief 
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St. Montfort College 

Elias Woud 

Szyman Kosciolek 

Loubna Sami 

 

CSG Calvijn  

Groene Hart 

Pelle Smits 

Lara Sutjagic 

Kyra Slof 

Ricardo Kaak 

Camiel Rolle 

Noeri Schravesande 

Sinan Demir 

 

CSG Calvijn Vreewijk 

Youssra Agarouj 

Cenk Akdeniz 

Emirhan Kaya 

Gilliyan Snitker 

Lucas Goudman 

Melih-can Ozturk 

Dionysia Dinius 

Ilias El Hadaoui 

Chardée Steenstra-

Toussaint 

 

OSG Hugo de Groot 

Shane Geenen 

Zeynep Gumus 

Yasmine Fliti 

Selen Polatli 

 

Montessori Lyceum 

Amber Kranenburg 

Mark Bergsma 

Stella Faber 

Elize de Zwart 

Roan Morais 

Iris von Rotz 

Vera de Lacombe 

Rosanna Elshof 

Haley Koedam 

Nellienja van Baarle 

Kimia Ghambari 

Valerie Bool 

Alicia de Boer 

Fara Verhoeven 

Celine Dechering 

Tim Engelman 

 

 

 

 

Dalton Lyceum 

Duane Monsels 

Ramazan Celik 

Bloem van der Velden 

Nerissa Rosa da Cruz 

Pepe Groen 

Thijs Wind 

Wendy Boon 

Albert Simons 

Lody v.d. Linde 

Didi v.d. Herik 

Emiel den Dulk 

Zeynep Nazli 

Iris Versnel 

Faith Tiggelaar 

Wail Menouar 

Maritt Dolislager 

Patrick Buist 

Anthony Hofman 

Whitney Wolf 

Angel Vilters 

Floor v.d. Post 

Jason Dopo 

Kelvin Kos 

Robin Haagsma 

Suus Minderman 

Daniel vd Berg 
(ten tijde van het opmaken van deze 

lijst schoolkeuze nog onbekend) 

  8e groepers naar toe    
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Theater Havo 

Kato Kieft 

Jochem Raben 
 

CSG Calvijn Lombardijen 

Beau Claire Boon 

Babette van den Haspel 

Benjamin Bouguite 

 

CSG Calvijn Focus 

Beroeps Academie 

Michael v.d. Stigchel 

Suheyl Cifci 

Levi van Dijk 

Nutkiye Arslan 

Daan Kop Jansen 
 

Wolfert van Borselen 

Semih Bisgin 

Erva Basygit 

Enver Cevher 

Batuhan Pinar 

Angelica Lobel 

Ayse Deveci 

 

 

Lyceum voor  

Beeldende Vorming 

Maide Taskiran 
 

Palmentuin 

Romy Broeders 
 

OSG Thorbecke 

Luuk van Lent 
 

Horeca Vakschool 

Joey van der  Hoek 
 

LMC Slinge 

Prathiba Sheombar Sing 

Shivani Bhattoe 
 

Marnix Gymnasium 

Maximiliaan Schaar 

Mischa Niemel 
 

Erasmiaans Gymnasium 

Ammar Al Junedi 

Cuneyt Kelezoglu 
 

Farel College 

Borre Minderman 

Michael Sanchez 

Mateja Benic 
 

OSG Einstein Lyceum 

Thomas Baks 
 

 

 

 

Grafisch Lyceum 

Dudu Bus 
 

Edudelta 

Jimi Soebedar 
 

Scheepvaart  en  

Transport College 

Chaim van Oostroom 

Daniel van Heinebal 
 

Cosmicus College 

Didar Salih 
 

Scala 

Lisa van Broekhoven 

Josette v.d. Brink 

Dennis de Bruin 

Rudolf Steiner  

College 

Eileen van der Steeg 

Nsondya Lumassa 

 

 

              En hier gaan de    



Zoek de Zonnetjes 
De zomer is weer begonnen, lekker 

spleen in de zon, misschien lekker 

naar de zee. Ook in de schoolkrant 

schijnt het zonnetje. Wil jij een leuke 

prijs winnen, zoek dan alle zonnetjes 

op en lever de bon in. Je kunt de bon    

in de brievenbus doen, die staat op 

de gang bij meester Roland 

 

Naam: _______________ 

 

Klas:   

O____      

M____     

B____ 

 

Ik heb _________  

zonnetjes gevonden 

Wat is je naam? 
-Loïs 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 van O7 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een tijger 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Lego 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat met een kaassouflé  

Welk werkje doe je graag op school? 
-werkjes uit mijn la 

Wat wil je later worden? 
-weet ik nog niet 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Als ik op vakantie ga 
Wat is je leukste boek? 

-Toy Story 
Welke muziek vind je leuk? 

-Muziek van de radio 

Loïs eet graag  
patat met een 

kaassouflé  
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Bij juf Margriet hebben we 

dit lietje geleerd: Ik lig lekker 

warm  met mijn beer in mijn 

arm maar ik kan nog lang 

niet slapen want elke keer 

vliegt een vlieg heen en weer   

Elisa m5  

Het orkest Ik vond het liedje 

van de vlieg leuk en iedereen 

zong heel mooi. Ik vond het 

liedje van groep 6 het leukste 

en mijn opa kwam  

kijken.        Ilse m5 

Het Corset 

We zijn dinsdag naar het 

corset geweest. En groep 3 

ging "visje visje" zingen en 

"walvis". En groep 4 ging "ik 

lig lekker warm met mijn 

beer in mijn arm" zingen. en 

een" muggebeet". En groep 5 

ging het zelfde lied als groep 

4 zingen. En er was een 

strijkkwartet en er was een 

sjurie. En groep 6 was er ook 

en die zongen iets over een 

heks en een tovenaar. En 

groep 7 was er ook en die 

zongen iets over telefoons. En 

groep 8 zong het zelfde als 

groep 7. En papas en mamas 

gingen kijken en het was heel 

leuk!!!       

Megan m5 
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Wat is je naam? 
-Maxim 

In welke groep zit je? 
-In groep 3 van M10 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een kat 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego 
Wat is je lekkerste eten? 

-Tomatensoep met ballen 
Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenen en verhaaltjessommen 

Wat wil je later worden? 
-Verzorger in de dierentuin 

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

Wat is je leukste boek? 
-Een Italiaans boek, wat mama 

voorleest. (Papa is Italiaans red.) 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Sesamstraat 

Maxim kijkt graag naar 
Sesamstraat 

Het orkest 

Ik vont het leuk bij het orkest en het zingen vont ik ook leuk. 

En ik hoop dat we het ooit nog een keer gaan doen!      

Isa  m5 
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IN DE KERK 

Ik ging zingen het was heel leuk!i 

Ik was met de hele klas en nog  

andere klasenGroep drie ging over 

vissen en een walvis Wij gingen over 

een mugebeet Dat was mijn  

leukste dag 

Van Wasim uit M7 

 

DE GROTE DAG 

Het is woensdag. Vandaag ga ik  

optreden in een concert. 

Hoeraaa!!!! We mogen optreden in 

de vredeskerk. (volgende week 

woensdag voor de kerk) Eindelijk de 

Grote dag  (na de vredeskerk) Dat 

was Cool Vet Cool en Leuk!!!  

(De volgende dag) De juf heeft een 

spelletje kwartet  gekregen en we 

gingen er mee spleen En we leefden 

nog lang en gelukkig EINDE !!! 

p.s. nogmaals het was COOL EN 

LEUK!!! 

Door Ben-ze’ uit M7 

 

HET CONCERT 

We hadden door groep 3 een plaats 

gewonnen En dus mochten we een 

concert geven Er kwamen rijen en 

rijen mensen kijken En sommigen 

kinderen hadden een vliegenmepper  

Meegenomen Want wij gingen  

zingen over een vlieg en een mug 

Een lied heete muggenbeet het an-

dere liedje heete de verschrikelijke 

vlieg Het was zo leuk en het was in 

de vredeskerk 

Van Shienneey uit M7 

M10 

31 



M10 

M10 

M10 

Luuk M7 
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Nieuws van het DC 
 

In deze laatste Mare Magazine van dit schooljaar willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken 
om alle hulpouders van het Documentatie Centrum te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Immers: als zij er niet waren, zouden wij het DC niet zoveel dagen per week open kunnen houden. 
Bovendien is ons team de laatste weken van het schooljaar weer versterkt met een nieuwe hulpouder: 
mevrouw Glen (moeder van Francisco uit B6) leent nu ook iedere woensdagochtend boeken uit en 
neemt ze in. Wat niet wil zeggen, dat we niet meer om nieuwe hulpouders verlegen zitten. We kunnen 
nog steeds een aantal mensen gebruiken, die ons helpen het DC te bemannen (of zo u wilt: 
“bevrouwen”) Ons Documentatie Centrum is iedere dag, behalve dinsdag, geopend, dus als u wat tijd 
over heeft… De werkzaamheden bestaan uit het uitlenen en innemen van lees- en informatieboeken 
aan de kinderen van de midden- en bovenbouw. Hiervoor gebruiken wij het zeer gebruiksvriendelijke 
computerprogramma Educat-b.  Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij een van de 
leden van de DC-commissie. 
 
De DC-commissie 
Juf Evelien 
Juf Leonie 
Juf Manu 
Meester Martin 

Belangrijk nieuws 

wilt u uw kind kennis laten maken met  

muziek, maar kunt u dit financieel niet  

betalen. Ga dan naar www.jeugdcultuurfonds.nl 

Kijk naar de voorwaarden en via school kan het 

geregeld worden. 

 

Minousche Jouhri 

Moeder van  

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@obsdemare of post hem in de brievenbus op de gang bij 

meester Roland. Dit keer twee brieven van mevrouw Jouhri 

OPROEP !!!!! 

Wie heeft er thuis kinderboeken, speelgoed, knuffels, 

knikkers, en wol over. Van de wol worden truien  

gebreid voor kinderen die het minder hebben dan  

anderen. Speelgoed, knikkers, knuffels en kinderboeken 

gaan verdeeld worden onder gezinnen met kinderen die 

het heel moeilijk hebben. U kunt spullen afgeven aan  

Minousche Jouhri (moeder Madelief B2) 

Sparrendaal 63 

3075 ZK Rotterdam 

06 18822573 

 

U kunt spullen ook aan mij  

overhandigen op het schoolplein 
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Van SKVR  workshop Percussie 
  

Percussie zijn slaginstrumenten.  

In de gymzaal van de kleuters hebben 

we op slaginstrumenten gespeeld.  

Op een buis waar je op moet slaan en 

op belletjes en op een kruk, waar je op 

moet zitten en slaan. We moesten al-

lemaal tegelijk slaan.      Justin m5 

Percussie 

We gingen naar de 

gymzaal van de  

onderbouw. We gin-

gen muziek maken 

met buizen,  bellen en 

het laatste weet ik 

niet meer. Percussie is 

een soort work-

shop  en iets nieuws 

proberen.    

Noah m5 

Wij zijn woensdag 25 april naar het CED-Dictee geweest. Dat was voor Rot-

terdam en Randstad. Ik,  Mischa, ben daar 4e geworden met 3 ½ fout. En 

ik, Tim, ben daar 3e geworden met 3 fout. De nummer 1 had 2 fout dus 

dat was slechts anderhalve en één fout verschil. Maar er waren wel een paar 

foutjes die eigenlijk goed waren, maar toch fout zijn gerekend. Ik, Tim, had 

evenveel fout als de nummer 2, maar tussen ons was geloot, en ik was daar 

de ongelukkige in. Dus van de 100 kinderen die meededen waren wij dus de 

nummers 3 en 4 en hebben  zo dus 2 bekers in de wacht gesleept. Aldus een 

goede prestatie van De Mare. 

 

Tim en Mischa  

uit B9 
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Wat is je naam? 
-Raissa 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M8 

Wat is je lievelingsdier? 
-Paarden, katten en cavia’s 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Playmobiel 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Een vreselijk geheim 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nickelodeon 

Raissa wil  
dieren 

verzorgster 
worden 

O7 is naar de kinderboerderij geweest en heeft daar een fotospeurtocht 

gedaan. We hebben de geitjes wortels gegeven, appel aan de varkens en andijvie aan de 

konijntjes.  
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Maandag: kwamen we aan 

in Baarn kamphuis De Stulp. Groep 8 

van meester Lammert moest de bus 

uitladen. Toen gingen we wat drinken en een koekje 

eten en toen naar de slaapkamers en de bedden op-

maken. Dan gingen we het bos verkennen. Toen de bel 

ging, gingen we handen wassen en eten. Toen we klaar 

waren met eten mochten we weer eventjes buiten  

spelen en toen de bel weer ging moesten we   

verzamelen,en gingen de spelletjes spelen: shuttle run, 

kogelstoten en verspringen. Toen we klaar waren 

mochten we weer buiten spelen. Toen gingen Floor en 

Shivani naar 

een boomstam. 

We gingen daar 

gewoon zitten 

en wat kletsen. 

Toen ging de 

bel en toen 

gingen we 

avondeten: 

macaroni met kaas. Na het avondeten ging de helft een  

avondwandeling en de andere helft ging kaarten schrijven. Toen we 

terug kwamen, gingen we naar het Holland House. 

WAAR IS DAT FEESIE HIER IS DAT FEESIE!!!!! 

  

Toen gingen we douchen en (SLAPEN). 

DINSDAG:werden we wakker met een hele erge herrie. En om half 9 

moesten we aan tafel zitten. Toen we hadden gegeten, gingen we 

eventjes buiten spelen. Toen de bel ging  moesten we verzamelen en 

speelden deze spelletjes: volleybal,hockey,basketbal,voetbalen jeu de 

boules. Toen gingen we weer buiten spelen en toen de bel ging en 

toen gingen we eten. Toen na het eten gingen we nog eventjes 

buiten spelen en weer avondeten: doperwten,worteltjes met  

aardappeltjes en kippenpootjes. Na het eten gingen we kaarten 

schrijven en de andere helft zou de avondwandeling gaan maken 

maar dat is niet meer door gegaan want het regende. Toen gingen 

we douchen en (slapen) en heel kamer 4 moest in de eetzaal gaan 

zitten omdat we over gingen lopen . WOENSDAG: moesten we net als 

elke andere ochtend  

Wat is je naam? 
-Iva 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 van O8 

Wat is je lievelingsdier? 
-Paard 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Make-up Barbie 

Wat is je lekkerste eten? 
-Spaghetti 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Schrijfwerkjes 

Wat wil je later worden? 
-Tandarts 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-De 1e dag van de zomervakantie 

Wat is je leukste boek? 
-Mijn Zeemeermin boek 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Mega Mindy 

Iva wil later  
tandarts worden 
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om half 9 aan de ontbijttafel zitten . 

Toen we klaar waren mochten we even buitenspelen 

en in die tijd dat we buiten aan het spelen 

waren ,waren meester Mark en meester Lammert de 

spullen aan het klaar leggen voor de spelletjesochtend. 

In de ochtend hadden we zaklopen, doeltje schieten , 

badminton, touwtjespringen en touwtrekken. Als je 

klaar was met de spelletjes mocht je eventjes vrij 

buiten spelen. Toen de bel ging , gingen we eten en 

toen weer naar buiten en toen ging de bel weer en 

toen konden we kiezen uit: bosspel, knutselen of gingen 

naar paleis Soestdijk. Toen iedereen terug was  konden 

we nog eventjes buiten spelen en toen de bel ging 

avondeten: nasi. Toen het happy Holland House. 

 

Toen we hadden gegeten gingen we douchen en 

moesten met onze slaapzak\dekbed terug komen en 

gingen de film  

kijken: Rapunzel. Toen moesten we echt gaan (slapen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG:ochtend deden we de marathon  

Met de 1e    met de 2e     met de 3e 

Junior       Sven             Levi 

Michael      Marit           Hint 

Atjeh         Isah             Huceum 

Angelie      Maxiem         Tim 

Gizem        Daan           Bloem 

Floor         Shivani      

Na de marathon mochten we vrij buitenspelen en 

daarna ging de bel weer. En toen gingen we mid-

dageten. Daarna mocht je kiezen tussen:   GPS , boss-

pel of knutselen. Toen nog eventjes buitenspelen en 

dan eten: patat met frikandel. en dan Holland House 

dan klaar maken voor bonte-avond en party time! 

VRIJDAG: tas inpakken en naar huis terug naar ROT-

TERDAM!!!!  En dat ons verhaal over de werkweek; 

geschreven door:      Shivani en Floor B9 
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Mathijs zijn  
favoriete dier  

is een  
ringstaartmaki 

Wat is je naam? 
-Mathijs 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M9 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Ringstaartmaki 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Playmobiel 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Taalkaarten 

Wat wil je later worden? 
-Bioloog 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-19 maart, want dan ben ik jarig 

Wat is je leukste boek? 
-Super Dolfje 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-DX 

SchoolGruiten.... Dé activiteit om 

samen groenten en fruit te eten!  

 

SchoolGruiten staat voor Groenten en 

fruit eten op school! SchoolGruit scholen 

eten minstens twee keer in de week 

gezamenlijk groenten en fruit in de klas! 

Dat is niet alleen gezond maar ook nog 

eens erg gezellig! 
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Ik vont niks 

eng de 

meester was 

lief en leuk de 

op-dragten waren moeilek er 

was een slang die mogten we 

aan raken hij was glibereg en 

een sgilpad die gin loopen in de 

lugt er waaren reptielen en 

amfiebieen het was gelukeg niet 

in de klas maar in de schooltuin 

ik vont niks stom ze haden het 

goet  georagieneert.  

Teun 
 

We zijn naar de schooltuin  

gegaan en toen mochten  

we alemaal dieren voelen we 

mochten een pad en schilpad en 

hagedis en slang. De meester 

was erg lief op het eind liet de 

meester nog babij salamanders 

zien. Tycho 
 

Halo ik ben zakaria en ik hep 

slang gezien en kikker en schil-

pat gezien en haagedis gezien 

en boom kikker gezien en kikker 

vissen en het was heel leuk en 

bruine kikker en we kreegen 

een werkje en dit was mijn 

verhaal 
 

Ik vond het leuk om de slang te 

aaien het was een wurgslang en 

en er was een landschilpad en 

die mogten we ook aaien en we 

mogten een kikker zien zwemen 

en een salemander ging tegen 

het raam toen we bijna 

weggingen.  

Michelle m10 groep4, 7jaar 
 

In een zaal gin een man  

allemaal dingen over reptilen en  

anfibien vertellen zoals slangen, 

baardhagedis, zeeschilpad, 

landschilpad,  pad,  bruine  

kikker, boomkikker. En we 

mochten alle reptilen mochte 

we aaien behalve de zeeschilpad 

wand die kon onze vinger eraf 

bijten.  Rosita  
 

Halo alemaal ik ben dinsdag 

naar de schooltuin geweest en 

we waren daar en we mogten 

kijken en we gingen langs de 

bakken en we zagen laartagaan 

en een schiltpat en een pat en 

een salamander en de meester 

ging er heel veel over vertelen 

en het was heel leuk. Groetjes  

Youri 
 

Hallo ik ben Gallyon en ik ben 

naar de schooltuin geweest en 

ik zag een waterschilpad en een  

gewone schilpad en kikkers en 

een slang en ik mogt ook op-

dragten doen en ik mogt de 

schildpad aaien en natuurlijk 

waren de opdragten leuk maar 

de slang was best wel eng en ik 

zag ook een kamelionen dat 

was mij verhaal van Gallyon 
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Ik was bij reptielen les: en 

ik ging een slang Aaien en 

dat was een beetje  

spannend.   

Ricardo m8 gr.3  

 

Ik vond de les heel leuk ik 

had een slang geaaid ik 

had kikkers gezien en ook 

schildpadden. Ik had van 

alles en nog wat gezien en 

kikkerdril ook.  

Lindsey m8 gr.4 

 

De les was heel leuk en nu 

weet ik ook wat het  

verschil tussen amfibieën 

en reptielen .We hebben 

heel veel dieren gezien . 

En op het laatst hebben 

we een slang geaaid. 

Mirte m8 gr.4 

 

 

 

 

Een slang Een slang ik een 

reptiel Een krokodil is ook 

een reptiel En een  

schildpad is ook een reptiel  

Chenillie m8 gr.4  

 

Wat is een amfibieën?  

Het is een klein dier.  

Wat is een reptiel?  

Het is groot  Bij amfibieën 

en reptielen is een klein 

verschil. Amfibieën zachte 

schil en reptielen harden 

schil. Nu weet je al heel 

veel .  Nikki m8 gr.4 

 

De reptielenles was heel 

leuk je mocht dieren 

bestuderen. En ernaar  

kijken en je mocht ook de 

dieren voelen. We hebben 

heel veel dingen geleerd 

van kikkers en salaman-

ders en slangen en heel 

veel andere dieren.   

Thierry m8 gr.5 

Getekend door Mirte 
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We gaan op  

schoolreis 

 

M9 is in de bus het  is voor hun een 

grote dag ze gaan op schoolreis  ze 

zijn blij omdat ze naar drievliet 

gaan ze zijn er bijna nu nog tot 

tien tellen een twee drie vier vijf 

zes zeven acht negen tien  

ze zijn er!   

Jill groep 3 M9 

 

Als wij op schoolreis gaan naar 

Drievliet dan gaan we gewoon naar 

de klas en vanuit de klas lopen we 

naar de bus en met de bus gaan we 

naar drievliet  

Van boyd  groep 4 uit m9 

 

Naar drievliet! 

We gaan op 24 april naar drievliet. 

Ik heb af gesproken dat ik met 

Ozgur Boyd Nora en Amara ga lo-

pen. En natuurlijk in de achtbaan. 

We gaan in het spookhuis en het  

Schommelschip en de wildwater-

baan. Ik hoop dat het mooi weer 

wordt. Dag !!!   

Mathijs uit m9. 

 

Wij gaan op schoolreis. Wij gaan 

naar drievliet. Ik ga als eerst in de 

volume x. Hij is heel gaaf en ik kan 

niet wachten tot ik er ben. Maar er 

zijn ook andere dingen die leuk zijn.  

Jimi uit m9. 

 

Schoolreisje is heel leuk Want je 

mag mee met de bus dan  gaan we 

naar drievliet Daar zijn aktraksies 

leuke en enge Maar je hoeft niet als 

je het wil In een achtbaan en het 

maakt niks Uit want je zegt wat je 

zelf wil Of je kan ook in natte  ak-

traksies Als je dat wil of je kan ook 

in droge aktraksies Er zijn  ook wel  

aktraksies  waar je nog Te klein  

voor bent er zijn  ook  wel   

aktraksies Waar je  te groot  voor  

bent  maar je  hoeft  niks 

Philip m9   

 

We gaan op schoolreis naar  

Drievliet 24april  Het gaat heel 

leuk worden ik ga in de Achtbaan 

en naar het spookhuis en we gaan 

ook  naar zweefmolen en naar de 

leukste de schommelschip en naar 

de  

natten de wildwaterbaan .   

kevin uit m9 

 

We gaan op schoolreis met de bus 

in de Bus kijken we een film en je 

kan ook een Snoepje eten en als we 

bij drievliet aan Komt maken we 

een vaste rij en dan als we  Binnen 

zijn zoeken een plek op en daar 

legen We onze tassen neer en dan 

gaan we spelen 

Van frank uit m9 

 

Drievliet  is leuk  heel 

leuk  ik ben in de pi-

rate boot  en in de 

zweefmolen En ik 

vond het jammer dat 

we weer weg moesten 

ik ben niet bij het 

andere gedeelten 

geweest en ik ben in 

het spookhuis geweest 

Ik ben in een treintje  

geweest  met jufie en 

kian en am 

Mindy breur  M6. 
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Naar Drievliet, 

Het was hartstikke leuk alles was leuk! Iedereen 

vond het leuk we gingen met de hele middenbouw. 

Ik vond het in het begin al leuk.Ik was met een 

groep. Het was wel overal druk maar als je in een 

rij staat word je wel beloont met een ritje in de 

achtbaan .Ik ben 5 keer in de achtbaan geweest.  

Dylan uit m6 

Op schoolreis De hele middenbouw is naar Drievliet 

geweest.er waren heel veel leuke attracties. Ik ben 

bijna overal in geweest.Er was een attractie die 

heette de draaikolk die ging heel snel .Er was ook 

een attractie die over de kop ging.Daar ben ik niet 

in geweest .maar er waren andere leuke attracties. 

Er waren ook attracties waar je nat werd. Maar 

een klein beetje.Maar ik vond het niet zooo leuk 

dat ik nog een keer naar Drievliet ga.   Felice m6 

Rosanne haar  
favoriete vak is  
Aardrijkskunde 

Wat is je naam? 
-Rosanne 

In welke groep zit je? 
-In groep  van B7 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Dolfijn 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn Nintendo 3 DS 

Wat is je lekkerste eten? 
-Macaroni 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Aardrijkskunde 

Wat wil je later worden? 
-Weet ik nog niet 

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

Wat is je leukste boek? 
-Hoe overleef ik mezelf? 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Het jeugdjournaal 
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Sportdag Bovenbouw 
 
De sportdag van de bovenbouw werd dit jaar  
gehouden op woensdag 23 mei op het sportveld 
van OZC. Mede door het goede weer was het 
een groot succes. 
 
Om een uur of negen verschenen alle klassen 
op het sportveld. Na een korte uitleg liepen alle 
teams naar hun eerste spel. Dit jaar moesten 
de klassen 4 sporten spelen ( Slagbal, HaKobal, 
Trefbal en Tienbal ) en was er een pauzeonder-
deel, waar de kinderen konden eten, drinken en 
vrij spelen. 
 
Hoewel er dit jaar geen bekers te verdienen 
waren voor de eerste plaats, deden de kinderen 
hun uiterste, sportieve best de wedstrijden te 
winnen.  
 
Na 5 speelronden van een half uur zat de  
sportdag er al weer op en konden de  
kinderen genieten van een koud drankje. 
 
Als laatste onderdeel was er toch nog een  
verrassing. De kinderen mochten een mooie  
acrogym pose maken en gingen dan, met hun 
klas, op de foto. De foto is samen met een 
vaantje een leuk aandenken aan deze  
fantastische sportdag. 
 
Meester Mark 

Ik vond de sportdag  heel leuk en we deden hele leuke 

dingen zoals slagbal en hakobal en teambal en trefbal 

en natuurlijk een pauze  eten en drinken. 

En in de pauze mocht je spelen voetbal en tennis en 

gewoon naar de sportdag van anderen  kijken. 

ENSAR B2. 
 

Sportdag was een leuke dag. We deden veel  

spelletjes en activiteiten. We deden hakobal en  

slagbal teambal en nog veel meer .Maar ik vond  

het leukste spel slagbal op de grond lagen allemaal 

matten  en een korf met een tennis bal  en met een 

stok .En je hebt twee teams een met lintjes en een 

zonder .Als je de bal gooit moet de andere tiem 

proberen de bal te vangen. En als ze de bal vangen 

heeft het tiem een uitje. En met drie uitjes wisselen  

ze van plek .en we mochten ook natuurlijk pauze  

nemen . en als de sport dag afgelopen is maken we  

een groepsfoto en als we in de klas zijn krijgen we  

een mooi lintje en dan is de dag voor bij en toen 

mocht  je naar huis.    

Aleyna B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond de sportdag  heel  leuk er waren vier  

spellen  :  hakobal, slagbal, trefbal en tienbal      

het leukste vond ik trefbal. We speelde als eerste  

hakobal,daarna trefbal daarna hadden we pauze.  

We aten en dronken wat en we mochten even  

badmintonnen of een balsport doen. Daarna kregen  

we tienbal en tot slot slagbal. Er werd afgesloten  

met een foto. En daarna gingen we naar huis. 

Jayson B2 
 

Ik vond de sportdag heel leuk er waren veel spellen 

 zo als honkbal ,slagbal,trefbal en tienbal. 

Ik vond het leukste trefbal omdat je veel moest  

rennen. Onze groep was heel goed we hebben veel  

dingen gewonen maar anderen groepen waren  

ook heel goed. En op het eind makten ze een foto  

en toen gingen we naar huis.   Eva B2 
 

Ik vond de sportdag heel erg leuk  en er was veel  

te doen zoals trefbal hakobal, slagbal, trefbal  en  

tienbal. Maar het leukst vond ik trefbal dat vind  

ik omdat je lekker kan rennen en de pauze was  

ook leuk omdat je dan vrij te spelen .  

Daarna gingen we weer sporten en op het  einde  

gingen we een foto maken  en dan naar school  

en dan naar huis.   Hedda B2 

 

De sportdag was erg leuk. Je kon er tienbal, trefbal, 

hakobal en slagbal doen met je hele team. Elk spel 

deed je een half uur, en na een half uur riep meester 

Mark om naar welk spel je moest gaan. Ik vond  

hakobal het leukst want daar kreeg je vaker de bal 

dan bij andere spellen. In de pauze kon je op een  

grasveld bad mintonnen en je kreeg appelsap en een 

koekje. Toen we alles gedaan hadden ging juf Manou 

van elke klas een foto maken die we na een week  

allemaal zouden krijgen daarna gingen we naar school 

en vanuit school weer naar huis.    

Van Merel uit B2 
 

Sportdag was erg leuk want daar ging je trefbal  ,  

hakobal , tienbal en slagbal spelen. In trefbal toen dat 

ging spelen gingen wij met B5,spelen en dat  was niet 

leuk omdatwij verloren waren. Hakobal was wel leuk 

maar wel vals gespeld. Tienbal was makkelijk maar je 

word wel snel moe. Slagbal was het aller leukst  van 

allemaal want als je twee keer mis slaat dan mag je 

gooien. Maar bij het sportveld was heel erg groot en 

ook warm. Maar je mocht maar een half uur spelen. 

Toen het voorbij was gingen wij met ze alle  

naar de klas. 

Simone B2 

 

De sportdag was super leuk en we hebben leuke dingen 

gedaan we moesten hako bal,slagbal, tien bal  en 

trefbal   trefbal is heel leuk en we hadden goede te-

genstanders, hako bal is ook erg leuk maar het word 

altijd moeilijker als je de bal heb en de staan voor je 

dan heb je weinig kans om te scoren dus steeds over 

spelen, slagbal was heel grappig want we sloegen de 

hele tijd mis en dan mocht je gooien teminste groep 6 

dan, tien bal is heel moeilijk steeds over spelen tot aan 

het eind, en toen gingen we naar de klas. 

Mitchel   B2 

    Gek op Gym:        Sportdag de Bovenbouw 
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Ik vond de sportdag  heel leuk en we deden hele leuke 

dingen zoals slagbal en hakobal en teambal en trefbal 

en natuurlijk een pauze  eten en drinken. 

En in de pauze mocht je spelen voetbal en tennis en 

gewoon naar de sportdag van anderen  kijken. 

ENSAR B2. 
 

Sportdag was een leuke dag. We deden veel  

spelletjes en activiteiten. We deden hakobal en  

slagbal teambal en nog veel meer .Maar ik vond  

het leukste spel slagbal op de grond lagen allemaal 

matten  en een korf met een tennis bal  en met een 

stok .En je hebt twee teams een met lintjes en een 

zonder .Als je de bal gooit moet de andere tiem 

proberen de bal te vangen. En als ze de bal vangen 

heeft het tiem een uitje. En met drie uitjes wisselen  

ze van plek .en we mochten ook natuurlijk pauze  

nemen . en als de sport dag afgelopen is maken we  

een groepsfoto en als we in de klas zijn krijgen we  

een mooi lintje en dan is de dag voor bij en toen 

mocht  je naar huis.    

Aleyna B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond de sportdag  heel  leuk er waren vier  

spellen  :  hakobal, slagbal, trefbal en tienbal      

het leukste vond ik trefbal. We speelde als eerste  

hakobal,daarna trefbal daarna hadden we pauze.  

We aten en dronken wat en we mochten even  

badmintonnen of een balsport doen. Daarna kregen  

we tienbal en tot slot slagbal. Er werd afgesloten  

met een foto. En daarna gingen we naar huis. 

Jayson B2 
 

Ik vond de sportdag heel leuk er waren veel spellen 

 zo als honkbal ,slagbal,trefbal en tienbal. 

Ik vond het leukste trefbal omdat je veel moest  

rennen. Onze groep was heel goed we hebben veel  

dingen gewonen maar anderen groepen waren  

ook heel goed. En op het eind makten ze een foto  

en toen gingen we naar huis.   Eva B2 
 

Ik vond de sportdag heel erg leuk  en er was veel  

te doen zoals trefbal hakobal, slagbal, trefbal  en  

tienbal. Maar het leukst vond ik trefbal dat vind  

ik omdat je lekker kan rennen en de pauze was  

ook leuk omdat je dan vrij te spelen .  

Daarna gingen we weer sporten en op het  einde  

gingen we een foto maken  en dan naar school  

en dan naar huis.   Hedda B2 

 

De sportdag was erg leuk. Je kon er tienbal, trefbal, 

hakobal en slagbal doen met je hele team. Elk spel 

deed je een half uur, en na een half uur riep meester 

Mark om naar welk spel je moest gaan. Ik vond  

hakobal het leukst want daar kreeg je vaker de bal 

dan bij andere spellen. In de pauze kon je op een  

grasveld bad mintonnen en je kreeg appelsap en een 

koekje. Toen we alles gedaan hadden ging juf Manou 

van elke klas een foto maken die we na een week  

allemaal zouden krijgen daarna gingen we naar school 

en vanuit school weer naar huis.    

Van Merel uit B2 
 

Sportdag was erg leuk want daar ging je trefbal  ,  

hakobal , tienbal en slagbal spelen. In trefbal toen dat 

ging spelen gingen wij met B5,spelen en dat  was niet 

leuk omdatwij verloren waren. Hakobal was wel leuk 

maar wel vals gespeld. Tienbal was makkelijk maar je 

word wel snel moe. Slagbal was het aller leukst  van 

allemaal want als je twee keer mis slaat dan mag je 

gooien. Maar bij het sportveld was heel erg groot en 

ook warm. Maar je mocht maar een half uur spelen. 

Toen het voorbij was gingen wij met ze alle  

naar de klas. 

Simone B2 

 

De sportdag was super leuk en we hebben leuke dingen 

gedaan we moesten hako bal,slagbal, tien bal  en 

trefbal   trefbal is heel leuk en we hadden goede te-

genstanders, hako bal is ook erg leuk maar het word 

altijd moeilijker als je de bal heb en de staan voor je 

dan heb je weinig kans om te scoren dus steeds over 

spelen, slagbal was heel grappig want we sloegen de 

hele tijd mis en dan mocht je gooien teminste groep 6 

dan, tien bal is heel moeilijk steeds over spelen tot aan 

het eind, en toen gingen we naar de klas. 

Mitchel   B2 

    Gek op Gym:        Sportdag de Bovenbouw 
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Wat is je naam? 
-Robin 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B9 

Wat is je lievelingsdier? 
-Poes en kat 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Wii 

Wat is je lekkerste eten? 
-Spaghetti 

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? 
-Oud en Nieuw 

Wat is je mooiste boek? 
-Achtste groepers huilen niet 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-GTST 

Robin vindt het boek 
achtste groepers  

huilen niet heel mooi 

Ik vond de film heel leuk. Hij was heel spannend en 

er was ook een goochelaar en die goochelaar kon 

heel goed goochelen. Een jongen wou graag het  

geheim weten van de geheim truc maar dat was 

helemaal mislukt door die vader. Die wist 

zogenaamt hoe hij werkte en daarom had hij een 

meisje weggetoverd en ze was zogenaamt naar de 

tussen wereld. Maar ze was gewoon weggegaan en 

er was een heel drama met de politie. Maar alles is 

goedgekomen.  Van Jovana groep 5 M1 

Hoi, ik ben Edna en ik vond de film heeel erg leuk. Ik dagt dat 

het niks was maar ik vond het tog leuk. Er was een klein jongetje 

en hij kon heel goed toveren. En zijn vader was een kluns. 

Ze gingen gogelshows geven en de vader toverde het vriendinetje 

van Ben weg. Haar moeder was bang en boos! Ze belde de politie 

en ze kwamen op het nieuws en de jurnalisten stonden voor het 

huis te bellen.  Van Edna groep 5 M1 

Van Amber M1 

Van Bradley M1 

Van Duncan M1 
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Mike houdt heel 
erg van Pizza 

Wat is je naam? 
-Mike 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van B8 

Wat is je lievelingsdier? 
-Hond & Kat 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Playstation 3 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenen 

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

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

Wat is je leukste boek? 
-Donald Duck 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Sponge Bob 

Ik vond de film heel leuk en het leukste vond ik dat het kind een 

goochelaar werd. En er was ook nog een meisje. Die was asiestent en 

de vader was de baas. Op het laatst gingen de vader en het meisje 

en het jongen goochelen. Maar op het laatst verdween het meisje 

maar die zat in de kast. En op het laatst gingen er twee mannen in 

een kist en toen was de man verdwenen maar die kwam toen bofen 

tevoorschein. Van Jessie groep 4 M1 

De film het geheim 

was egt leuk en ook 

spanend. Ik vond het 

vuur erg mooi. Ik 

vond het ook koel dat 

hij een meisje liet  

verdweinen. 

Van Chris groep 4 M1 

Van Hyana M1 

Van Doris M1 

Van Viola M1 

Van Matthijs M1 
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Fun For Kids     
De Liefde 

 
Ben je aan het huilen of  ben je heel erg bang. 
Kom maar lekker liggen bij deze knappe man. 

Kan je niet goed slapen of word je vaak gepest. 
Laat mij je helpen ik ben hier met de rest. 
Moet ik je wel helpen of  kan je het alleen. 

Zal ik iemand bellen beslist 112! 
 

Liefde stap nummer 1 liefde stap nummer 1. 
Liefde stap nummer 1 liefde stap nummer1. 

 
Lag je in het water en droog je niet zo goed. 

Lig maar bij de kachel Dat moet! Dat moet! Dat moet! 
Ga maar lekker slapen dan ben je weer fit. 
Eet nog ook een appel maar geen vieze pit! 

 
Liefde stap nummer 1 liefdestap nummer 1. 
Liefde stap nummer 1 liefde stap nummer 1! 

 

Titel prachtig 
 

Liefde is prachtig (liefde is prachtig)liefde is lief 
Jij bent echt een harte dief .Liefde is prachtig (liefde is prachtig) 

Ja, prachtig jij bent machtig voor mijn ziel. 
 

Jij bent geliefd ik ben verliefd op jou( ja verliefd op jou) 
Kijk hoe je lacht ik geef een smarcht aan jou.(een smarcht aan jou) 

Ik zie je gezicht in het mooie maanlicht ja!( mooie maanlicht ja!) 
 

Liefde is prachtig (liefde is prachtig)liefde is lief jij bent echt een harte dief 
Liefde is prachtig (liefde is prachtig)liefde is lief jij bent echt een harte dief 

Liefde is prachtig ja prachtig jij bent machtig voor mijn ziel 
 

Wat een wonder jij bent bijzonder ja!(bijzonder ja)liefde is prachtig. 
 
 
 

Dit lied is gemaakt door: 
 Dylan de Bruyn 

Gezongen door Dylan de Bruyn , 
Amaan Radja en Kaan Gokduman. 

Uit M6 

 
Hai hoi ik ben indi uit B1 

Ik heb meegedaan aan Nick 
Battle , Cool He .Het was super 
leuk Heb je gekeken? het was te 
zien op nickelodeon. Het was zo 

leuk ,je kunt je aanmelden op  
nickelodion.nl,wel doen. Dat is 

heel leuk  Wie weet zie ik jou dan 
ook op de tv. Het was wel super 
spannend hoor. Maar wel leuke 
spanning, ik was 1april te zien. 
Jeeeeeeeeeeee  hihi mijn Nick 
battle was: een spagaat in de 

lucht.  Ook wel een grangete te 
noemen. Ik heb niet gewonnen 

maar wel een goody bak gekregen 
en op tv geweest,en dat was kike.    

Doei            Indi uit B1 

MOP: 
Twee Belgen zitten opgesloten in een kast. Zegt de een tegen de an-
der: “We komen hier nooit meer uit!” zegt de ander: Turrlijk wel, ik 
heb mijn laptop bij me.” Zegt de ander:  
Wat is daar dan zo goed aan?” “ 
Nou, dan druk ik toch gewoon op escape !!!!” 
 
Van Kelt groep 6 uit B1 
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Groep O6 heeft aan het 

thema Kikkers gewerkt. 
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Beste schoolkrant lezers, 

Het eind van het schooljaar is in zicht. Traditiegetrouw voeren de oudste 

kleuters aan de Fichtestraat de musical  “Heksen en liegbeesten” op. 

De kinderen van Juf Joska, Gezina, Ludy/Susanne en Ria/Jacqueline  

hebben de afgelopen tijd hard geoefend. Liedjes en teksten inoefenen, 

waar moet je staan en wat is een podium? Wij zijn met elkaar een klein 

beetje zenuwachtig, maar wij zijn er klaar voor en hebben er héél véél zin 

in. Onze jell is:   

Wij zijn de oudste kleuters Groot en slim 

En in onze musical Hebben wij heel veel zin.   YEH !!! 

Wij zijn de familie heks 
En wij zijn niet leuk 

Want er is voor iedereen  
Wel een toverspreuk: 

Habber – schrabber – kwellebal 
Kiere – wiere – bollebal 
En wel duizend andere 

Kijk maar uit !! 

Van Nienke 
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40 jaar 

53 

5 Juni 2012  40 jarig Jubileum Meester Hans Coppens 
 

Als sinds dag 1 is meester Hans Coppens een fantastische en toegewijde leerkracht, die met 
passie de kinderen les geeft en begeleidt naar de middelbare school. Sinds 1975 geeft 

meester Hans les op Montessorischool De Mare. In de tijd van Elvis Presley en  
Roy Orbison, swingde Hans door de gangen en zorgde altijd voor een feestje in de klas. 

Klas na klas, jaar na jaar .     
Meester Hans, namens Mare Magazine van harte gefeliciteerd met dit prachtig jublileum! 

meester Hans staat al 40 jaar  

voor de klas 

Op 5 juni j.l. stond meester Hans Coppens 

precies 40 jaar voor de klas.  

Natuurlijk is dat niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Meester Hans werd met een 

smoes naar de binnentuin van de school gebracht, waar zijn collega's een mooi lied voor 

hem hebben gezongen op de melodie van "The Love Boat".  Op 7 en 8 juni hebben  

de kinderen van de klas dit jubileum ook uitgebreid gevierd.   

Meester Hans, van harte gefeliciteerd met uw jubileum. Het is een geweldige prestatie. 



 



 

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 BOOR. 

Deze tekening van is van Luuk 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) 


