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Elodie, Daan & Coen hebben een 

Sneeuwpop gemaakt bij oma & opa. 

B6 ~ Kampioen Hakobal 2013 
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omstandigheden worden de 

schoolkranten toch keurig  
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van de Mare 
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Personeel. 
Door de bezuinigingen zullen ook wij afscheid  
moeten nemen van een aantal collega’s.   
Meester René gaat 3 dagen werken op de Bergse  
Zonnebloem. Hij zal 2 dagen aan onze school  
verbonden blijven. 
 
Ook nemen wij afscheid van meester Tom.  
Misschien kan hij in de toekomst nog invalwerk doen 
op onze school. 
 
Wat de verdere bezuinigingen nog zullen teweeg 
brengen weten wij op dit moment niet.   
Wij zullen u op de hoogte houden. 
 
Juffrouw Magda is al enige tijd ziek. Het zal nog wel 
even duren. Wij wensen haar veel sterkte toe. 
 
Meester Hans Terhell en meester Fred Besters vieren 
aan het einde van dit schooljaar hun 40-jarig  
jubileum. Wij feliciteren hen beiden met dit heuglijk 
feit en wensen hun nog een fijne tijd op “De Mare”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

 
Roken op het schoolplein. 
Er is een aantal ouders dat rookt op het schoolplein. 
Het roken op schoolpleinen is door ons bestuur  
verboden. Wij verzoeken u dan ook dringend om niet 
op het schoolplein te 
roken. Buiten de hek-
ken is het wel toege-
staan. 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid groep 8. 
Groep 8 neemt op vrijdag 12 juli afscheid van  
onze school. ‘s Ochtends zal dit in de eigen groep 
gebeuren en ‘s middags is er bowlen voor de achtste 
groepers. ‘s Avonds wordt er afscheid genomen van 
de eigen juf of meester.  Wij wensen de leerlingen 
van groep 8 veel succes op hun nieuwe school en 
hopen dat ze hun oude school af en toe nog eens 
zullen bezoeken. 

Onderbouw. 
Op maandag 15 juli is het doorstroomfeest van de 
onderbouw. Er wordt dan afscheid genomen van de 
oudste kleuters, die naar groep 3 gaan.  
Dinsdag 16 juli maken de nieuwe derde groepers 
kennis met de middenbouw. De vijfde groepers  
bezoeken die dag de bovenbouwgroepen. 

Nieuws van de directie  
Beste ouders, meisjes en jongens. 

 
Het schooljaar nadert al weer zijn einde. Het afgelopen schooljaar hebben wij de nieuwelokalen in de 

“bibliotheek” in gebruik genomen en hebben wij een groter schoolplein gekregen. Binnenkort nemen de 
achtste groepers afscheid van onze school en zullen we weer veel nieuwe kleuters verwelkomen. 
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Activiteiten. 
In de laatste maanden zijn er veel activiteiten op  
De Mare geweest. 
 
Onze Zonepark 
commissie heeft  
de Koningsspelen  
georganiseerd.  
Alle leerlingen  
hebben een  
gezellige dag  
gehad, dat begon  
met een  
gezamenlijk  
ontbijt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schooltuinlessen zijn weer gestart. De leerlingen 
gaan o.a. weer eigen groenten verbouwen. 
 
Zoals al vele jaren het geval is heeft groep 8 weer 
een krans gelegd bij het door ons geadopteerde  
Oorlogsmonument op de Brink. 
 
 
 

 

Zes bovenbouwgroepen hebben in Baarn hun  
werkweken gehad. Het thema was Sprookjes en 
Spookjes. 
 
 

Door groep 7 zijn de verkeersexamens gemaakt. 
 
 

Ook de S.K.V.R. heeft weer verschillende activiteiten 
op onze school uitgevoerd. 
 
 

Juffrouw Margriet heeft veel georganiseerd op het 
muziekgebied. Ons schoolorkest heeft zich weer goed 
gepresenteerd. 
 
 

Juffrouw Aeltsje heeft weer gezorgd dat er prachtige 
kunstwerken in de lijsten op school    kwamen te 
hangen. 
 
 

Onze gymmeesters hebben op sportgebied ook weer 
veel gedaan. Te denken valt aan het Hakobaltoernooi 
en de sportdagen. 
 
 

Het documentatiecentrum. 
Ook ons documentatiecentrum heeft veel  
georganiseerd in het afgelopen schooljaar.                
De thema’s waren dit jaar: Hallo Wereld, Guus Kuyer, 
Sprookjes & Zomer en vakantieverhalen.  
De boekenmarkt werd weer door veel ouders  
bezocht.  Ook de voorleeswedstrijden in de groepen 
was een groot succes. 
Er zijn weer veel nieuwe boeken in het d.c.  
aangeschaft.  Wij danken het d.c.-team en de  
ouders die zich het afgelopen jaar voor ons  
documentatiecentrum hebben ingezet. 

De zomervakantie begint vrijdag 19 juli 2013 om 11:30 uur. 
 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2013-2014. 
Herfstvakantie donderdag  17  oktober t/m  vrijdag  25 oktober 
Kerstvakantie* donderdag  19  december t/m  vrijdag   3 januari 
Voorjaarsvakantie* vrijdag       14  februari t/m  vrijdag  21 februari 
Paas/Meivakantie vrijdag       18  april t/m  vrijdag   9 mei 
Hemelvaart donderdag  29  mei t/m  vrijdag  30 mei 
Pinkstervakantie maandag      9  juni t/m  vrijdag  13 juni 
Zomervakantie* vrijdag   18  juli t/m  vrijdag  29 augustus 
 

*Kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

Tot slot wil ik iedereen bedanken, die zich afgelopen schooljaar voor onze 
school heeft ingezet. Ik wens iedereen, mede namens het team,  

een goede zomervakantie en hoop iedereen op maandag 2 september  
gezond en wel te mogen begroeten. 

 
 
 

R. Eggens 
Directeur obs "De Mare" 
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Het oude Luxor 

  We kwamen binnen in het theater en 

we zagen allemaal posters uit allerlei 

landen, zoals Japan. We moesten gaan 

zitten en het was heel mooi, overal 

lampjes aan de muur. Na lang wachten 

kwam er een mevrouw en die ging 

vertellen over de filmpjes. Ze waren 

best wel kort, er was er eentje van 3 

minuten en toen gingen we kijken.  

De eerste was Apnoe (10 min) uit  

Oostenrijk, de 2de film was Big Drive  

(9 min) uit Canada, de 3de was het 

Wanhopige Sinaasappeltje(3 min) uit 

Frankrijk, de 4de was The Light (7 min) 

uit Japan, de 5de was Berlin recyclers

( 6 min) uit Duitsland,  de 6de was Fata 

Morgana (5 min) uit Nederland en de 

laatste was Boer Jansen (13min) ook 

uit Nederland. We vonden de eerste het 

leukst Apnoe vanwege het feit dat het 

allemaal onder water was gefilmd. 

   

Groetjes:  

Bradley en  

Rochana B1 

IFFR 

We  zijn naar het Iffr  

geweest in het Luxor  

theater. We hebben 7 kleine 

filmpjes gezien. Als 1e keken 

we Apnoe. Het gaat over 

een normaal gezin maar 

dan onder water. Als 2e 

keken we Big Drive. Er zijn 

4 zussen die zich vervelen in 

de auto. Uiteindelijk maken 

ze een fantasie wereld van 

papier en alles komt tot 

leven. Als 3e keken we 

The Light. Het gaat  

over een kapotte  

straatlantaarn. Die naar 

beneden zakt. Zijn licht 

schijnt op de grond. Door 

dat licht groeit er een 

plantje. Maar uiteindelijk 

breekt de draad waaraan 

de lantaarn hangt. Als 4e 

keken we. Het wanhopige 

sinaasappeltje. Het gaat 

over een sinaasappeltje 

die tussen chagrijnige  

sinaasappeltjes zit. Maar 

hij wil dansen bij de 

ananassen. Dus hij  

vermomt zich als ananas. 

En dan wordt hij door 

een meisje meegenomen 

naar huis en hij wordt in 

een kamer vol met  

poppen gezet. En ze  

hadden allemaal hetzelfde 

haar. Als 5e keken we 

Berlin Recyclers. Het gaat 

over Nikki Schutter die 

van allemaal afval  

grappige dingen maakt. 

Als 6e keken we Fata 

Morgana. Het gaat over 

een man Eduardo, die 

een limonadekraampje in 

de woestijn heeft. Maar 

er is niemand. Uiteindelijk 

komt er een reiziger en 

vraagt aan Eduardo of hij 

een fata morgana is. Hij 

zegt nee. De reiziger wil 

limonade kopen maar 

Eduardo heeft ook dorst 

maar hij wil het zelf  

opdrinken. Daarna ziet 

hij de reiziger dood op de 

grond liggen en giet het 

drinken in de man zijn 

mond en dan is de 

reiziger zelf een fata 

morgana. Als laatste 

keken wij Boer Jansen. 

Het gaat over een arme 

boer maar later komt er 

een zakenman die hem 

pillen geeft voor de  

dieren. Later geven de 

kippen meer eieren,de 

koeien geven meer melk 

en de schapen geven 

meer wol. En dat maakt 

hem niet gelukkig 

     Ben-Zé en Rowan B1 

Het film festival!!!!!!!!!! 
HET WAS HEEL ERG LEUK WE GINGEN 7 KLEINE FILMPJES 

KIJKEN ZE WAREN HEEEEEEEL LEUK DEZE WAREN HEEL 

LEUK OBNOE, WANHOPPIGE SINASAPPELTJE, BOER 

JANSE,EN FATA MORGANA. WE GINGEN MET DE BUS EN DIE 

MAN HETE PIET. HET WAS BIJ OUDELEUKSORTHATER EN 

HET WAS ER HEEL MOOI. ER WAS EEN VROUW EN DIE PRE-

SENTERDEN ALE FILMPJES. EN ER WAS EEN MAN EN DIE 

HAD EEN FILMPJE GEMAAKT HIJ MAAKTE FATA MOGANA. 

DOOR RICK EN DAAN B1. 
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IFFR 

We  zijn naar het Iffr  

geweest in het Luxor  

theater. We hebben 7 kleine 

filmpjes gezien. Als 1e keken 

we Apnoe. Het gaat over 

een normaal gezin maar 

dan onder water. Als 2e 

keken we Big Drive. Er zijn 

4 zussen die zich vervelen in 

de auto. Uiteindelijk maken 

ze een fantasie wereld van 

papier en alles komt tot 

leven. Als 3e keken we 

The Light. Het gaat  

over een kapotte  

straatlantaarn. Die naar 

beneden zakt. Zijn licht 

schijnt op de grond. Door 

dat licht groeit er een 

plantje. Maar uiteindelijk 

breekt de draad waaraan 

de lantaarn hangt. Als 4e 

keken we. Het wanhopige 

sinaasappeltje. Het gaat 

over een sinaasappeltje 

die tussen chagrijnige  

sinaasappeltjes zit. Maar 

hij wil dansen bij de 

ananassen. Dus hij  

vermomt zich als ananas. 

En dan wordt hij door 

een meisje meegenomen 

naar huis en hij wordt in 

een kamer vol met  

poppen gezet. En ze  

hadden allemaal hetzelfde 

haar. Als 5e keken we 

Berlin Recyclers. Het gaat 

over Nikki Schutter die 

van allemaal afval  

grappige dingen maakt. 

Als 6e keken we Fata 

Morgana. Het gaat over 

een man Eduardo, die 

een limonadekraampje in 

de woestijn heeft. Maar 

er is niemand. Uiteindelijk 

komt er een reiziger en 

vraagt aan Eduardo of hij 

een fata morgana is. Hij 

zegt nee. De reiziger wil 

limonade kopen maar 

Eduardo heeft ook dorst 

maar hij wil het zelf  

opdrinken. Daarna ziet 

hij de reiziger dood op de 

grond liggen en giet het 

drinken in de man zijn 

mond en dan is de 

reiziger zelf een fata 

morgana. Als laatste 

keken wij Boer Jansen. 

Het gaat over een arme 

boer maar later komt er 

een zakenman die hem 

pillen geeft voor de  

dieren. Later geven de 

kippen meer eieren,de 

koeien geven meer melk 

en de schapen geven 

meer wol. En dat maakt 

hem niet gelukkig 

     Ben-Zé en Rowan B1 

Toen we binnen kwamen in het oude Luxor theater Was het al 

een leuke sfeer.  Er was een mevrouw die alles goed vertelde.  

Er waren allemaal kleine filmpjes van ongeveer 3 tot 10  

minuten. Het eerste filmpje ging over mensen die normale  

dingen deden  maar  dan onder water. Het hete Apnoe. 

Het 2e filmpje hete big drive, en het ging over een meisje die 

met haar zussen op de achterbank veel tijd door moest brengen. 

Na een tijdje gingen ze zich vervelen. En bouwden ze een  

fantasie wereld. Het 3e filmpje heet Orange O desespoir. Dat 

filmpje ging over een schattig sinaasappeltje waarmee het niet 

goed afliep. Wij vonden die het leukst. Daarna kwam the light 

die was ook best leuk,maar ook best zielig. De lamp beschermde 

een zielig plantje tegen allemaal stormen en daar offert hij  

zichzelf voor op. Berlin Recyclers kwam erna het was een film 

gemaakt van affal wij vonden het best wel saai maar iedereen 

zijn eigen smaak. Daarna kwam fata morgana en daar vertellen 

we lekker niets over die moet je zelf maar gaan kijken en dat 

raden wij je aan! De laatste film ging over een domme boer die 

zijn dieren heel slecht behandelde het liep voor hem en de di-

eren niet goed af. En alles bij elkaar opgeteld was het een super 

leuk klassen uitje. 

 

door Kim en Indi B1 
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We gingen naar het film festival in de stad dit 

was echt heel erg leuk. Toen  we op school  

kwamen gingen we even lezen en daarna  

gingen we met b1, b10 en b7naar de bus 

lopen . Toen we er waren keken we naar 7 

kleine filmpjes ,de ene was 3minuten en de 

andere 12 langer duurde ze niet . De leukste 

vond ik : Boer Jansen . Deze vond ik het leuk-

ste omdat deze film een echte betekenis had 

dieren moet je niet zo behandelen! De andere 

vond ik ook hartstikke leuk en het was heel 

gezellig . 

Gemaakt door : Deveny B2. 

 

Het filmfestival was erg leuk. We hebben 7 

kleine filmpjes gezien. Alle filmpjes waren erg 

verschillend. De een was leuk de ander was 

grappig en weer anderen hadden een  

boodschap. Ik vond boer Jansen het leukst en 

mooist. Dit filmpje had een echte boodschap, 

want ik het echt gaat het ook zo. Het was in 

de bioscoop en leuk en gezellig, we hebben veel 

gelachen. Bij het filmpje fatamoor ganaa was 

de schrijver er, om vragen te  

beantworden over de film en om dingen over 

de film te vertellen. Het was super leuk en 

grappig. 

Groetjes: Noa B2. 

 

Toen we naar het filmfestival gingen was ik 

erg opgewonden ik wis dat het een leuke dag 

zou gaan woorden. toen we daar waren was 

het super leuk we hebben 7 filmpjes gekeken. 

De leukste was Boer Jansen hij was ook zielig 

maar het gaat wel over iets wat echt  

gebeurd.De betekenis van Boer Jansen was 

dat je goed met de dieren om moet gaan.  

De andere filmpjes waren ook erg leuk alle 

filmpjes hadden wel een boodschap. 

Groetjes van Kimberley uit B2 

Het filmfestival was erg leuk. Er waren 7 

filmpjes zoals boer Jansen en fatamorgana, 

het zielige sinasappeltje. Ze duurden niet zo 

lang maar 3 tot 13 min maar ze waren wel 

leuk de leukste vond ik: boer Jansen of het si-

nasappeltje. Er kwam ook n man die fata-

mongana had gemaakt die ging vragen 

beantwoorden. Er was ook zo’n film  

onderwater die was best raar nou heel raar. 

Groetjes: Jip  B2 

 

Het filmfestival was leuk. er waren 7 

filmpjes . ik zelf vond er twee het leukst 1was 

met een Orange dat ging over een Orange. die  

bij de groenteboer is en lach in een kist vol 

met  een Orange en daar vond hij het saai en 

de volgende dag lach die ineens bij de ananas-

sen want hij vond het daar veel leuker maar 

hij werd niet gekozen en toen wel. Door een 

klein meisje en dat was het. En ook een van 

boer Jansen. dat ging over een boer die niet 

veel geld kreeg voor zijn werk en er kwam 

een man langs en die verkocht hem pillen dat 

de kippen meer eieren gingen  

leggen en de koeien meer melk gaven en de 

schapen meer har kregen en toen kreeg hij 

wel wat meer geld maar het liep fout af .  

Groetjes: Delano.  B2   
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Bezoek  

FilmFestival  

2013 B10 
Hieronder hebben een paar kin-

deren een film beschreven die zij 

gezien hebben op het filmfestival. 

 

The Light 
Het regende en een lampje brak 

van een paal af. Toen zag hij een 

steel van een Bloem en scheen 

erop. Het plantje begon te 

groeien. De lamp schrok en ver-

stopte zich. Toen ging die bloem 

bijna dood omdat er geen licht 

op scheen.  Toen groeide het 

plantje tot er een knop en 

uiteindelijk een bloem aan zat. 

Door het slechte weer brak het 

lampje uiteindelijk af en toen 

deed hij het even niet meer. Het 

plantje zocht het lampje op en 

het lampje begon weer te gloeien.  

Echte liefde dus.  Leuk.  

(door: Java van der Velden) 

 

Boer Jansen 

Het gaat over een kleine boer die 

een kip en een koe en een schaap 

had .  zijn koe geeft te weinig 

melk en zijn schaap te weinig wol 

en zijn kip te weinig eieren. een 

zakenman heeft de oplossing een 

groeimiddel. De spaarvarken van 

der boer wordt er veel vetter van  

en dan heeft hij meer koeien en 

schappen en kippen en elke dag 

komt er een man zijn wol, eieren 

en melk ophalen en hij kreeg 

twee handen vol geld van die 

man maar de dieren van boer 

Jansen die werden steeds zwak-

ker van de groeimiddel en zijn 

kippen vielen dood neer op de 

grond voor het hok en zijn 

schapen zweefde in de lucht en 

de koeien deden gek  en dat was 

grappig . boer was daar niet blij 

mee dus toen kwam de zaken-

man met een paar wagens en die 

haalde alle dieren op en de boer 

was heel verdrietig en zij pet 

legde hij op de grond en hij bleef 

lang zitten kijken naar zijn pet 

en de winter zomer  en lente en 

herfst gingen voor bij en toen 

was dat het einde van de film.   

Ik vond het heel leuk en grappig . 

(door: Kaylee van Steendelaar) 

 

Orange O desespoir 
Het gaat over een sinaasappel  

die met andere sinaasappels in 

een winkel  lagen. Maar dat 

kleine sinaasappeltje zag elke dag 

dat bij de 

ananassen 

leuker was. 

want de 

ananassen die 

dansten en de 

sinaasappels 

die deden 

helemaal niks. 

Dus de vol-

gende dag deed de sinaasappeltje 

een steeltje op en ging bij de 

ananassen in de bak zitten want 

hij wou opgepakt worden door 

de mensen.  Dus alle ananassen 

werden gepakt behalve het si-

naasappeltje,en een oude verim-

pelde ananas. Maar toen kwam 

er een kleine meisje en die pakte 

het sinaasappeltje. Toen werd het 

sinaasappeltje naar zijn nieuwe 

huis gebracht. Toen werd het  

sinaasappeltje bij haar in de 

kamer op de plank gezet. Toen 

zag het sinaasappeltje alleen 

maar enge poppen van dat 

meisje. Toen keek het sinaasap-

peltje naar het meisje en het 

meisje gaf een kwaadaardige lach 

aan het sinaasappeltje en de si-

naasappeltje werd bang en het 

meisje deed toen het licht uit en 

deed de deur dicht. En dat was 

het einde van de film. Ik vond 

heel leuk en zielig voor het si-

naasappeltje.  

(door: Timur Sarkun) 
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Big Drive 
er waren 4 kinderen op de 

achter bank een van die kinderen  

kon heel mooi muziek spelen en 

een kon heel mooi tekenen en die 

andere hat een mol en een schil-

pad .en moeder en vader zatten 

voor maar een van die  4 vervel-

den zich toen ging dat meisje die 

heel mooi kon tekenen ging ze 

blazen en toen kwam dat wolk 

van blaatje af en toen gingen ze 

meer er af halen en toen hadden 

heel veel fantasie e ging ze heel 

veeltekenen toen waren ze thuis 

en zij de vader we zij home en 

toen was de fantasie van de kin-

deren weg .einde het was heel 

leuk( door Nyssa Saeri) 

 

Apnoe 
Ook bekend als (happpen naar 

adem) Het filmpje wordt in een 

zwembad gedaan  elke keer als  

ze geen adem meer hebben of 

krijgen gaan ze naar boven  het 

lijkt simpel maar dat is jet niet 

hoor  het is mischien een korte 

film  maar heeft lang geduurd 

om hem te maken hij duurt 10 

minuten en komt uit Oostenrijk.  

En  er is geen zwaartekracht dus 

als je  wilt eten gaat het naar 

boven  en je wilt  je haar bor-

stelen dan zit je  haar nooit 

GOEG!maar goed  en je krant 

wordt ook nat  dat heeft wel zijn 

nadelen  maar ook voordelen 

zoals: je zit in een grote zwembad 

te spelen  en het was een  super 

toffe film hihih        

(door: Paulina Swaczyna) 

 

Fata Morgana 
Fata Morgana dat is een illusie. 

Een gekke man die een limonade 

kraam heeft in de woestijn. Er 

komen nooit klanten en toch 

werkt hij zo hard. Op een dag 

heeft hij zooo een dorst dat hij de 

laatste fles in de koelkast wilden 

op drinken. Maar hij is sterk. Hij 

ziet eindelijk een klant. De klant 

geeft 1 dollar maar toch kan de 

gekke man het niet aan dus hij 

zegt tegen die man:,,fata mor-

gana”. En de man zegt: 

nnnooooo!     En hij valt dood 

neer. De gekke man wilden het 

net op drinken maar hij voelde 

zich schuldig dus gaf hij het. Maar 

de man verdween en het geld. 

Dus hij heeft alles verspild. Hij 

zei:fata morganaa!  

Een funny film  

(door: Sangini Hathie) 

 

Berlin Recyclers 
Een meisje uit Berlijn laat zien 

hoeveel je kan doen met afval. Ze 

laat bijvoorbeeld een Dinosaurus 

zien die rare geluid maakt als die 

beweegt. Ze gaat vele straten 

rond om op zoek te gaan naar 

afval!  Als ze een hoekje omloopt 

vind ze iets ook tussen de muren. 

Ik vond het best wel grappig toen 

een monster kwam met bier-

dopjes die ging raar bewegen en 

een irritant geluidje maakte. 

(Door: Maxim Sorokine) 

Ik ging met mijn klas eerst 

naar de bus. En toen waren 

we in de stad bij het  

International film festival  

Rotterdam in het luxor 

theater en ik en mijn klas 

gingen ook nog met andere 

scholen en wij kregen  

allemaal filmpjes te zien 

apnoe, big drive, Orange o 

desespoir, boer jansen, 

fata morgana, the light, 

Berlin recyclers.  En ik vond 

het  filmpje  fata morgan 

Jayden B1 gr:6 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=apnoe+&source=images&cd=&cad=rja&docid=tdhN6wlctdRFuM&tbnid=3z5GwImF4Kzx1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.delius-klasing.de%2Fbuecher%2FApnoe.110960.html%3Fansicht%3D&ei=luETUff6Jq2M0wXDjIE4&bvm=bv.42080656,d.d2k
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Orange Ô desespoir 
Het is een leuke film;droevig en 

teleurstellend voor het   

personage. Maar hij gaat naar 

de ananassen. Daar hoopt hij 

meegenomen te worden. En 

uiteindelijk werd hij mee ge-

nomen. En ze gebruikt hem als 

poppen hoofd. Ik vind het een 

leuke film en ook zielig en ik 

hoop hem weer een keer te 

zien. 

Marvin B7. 

Orange Ô desespoir 
Het sinaasappeltje was zo eenzaam en alleen.  Het was 

saai! Hij keek elke dag naar de ananassen die hadden 

het prima naar hun zin. Ze dansten en zongen. Op een 

dag ging hij als ananas naar de ananassen toe, zodat 

hij gekocht zou worden. Maar het arme sinaasappeltje 

werd nog steeds niet gekocht. Op een dag kwam een 

meisje die hem wilde kopen. Hij was zo bang toen hij 

die poppen zag liggen waar hij tussen stond. En toen 

deed ze het licht uit……! Ik vond het zelf een leuke dag, 

het was erg gezellig en het waren leuke filmpjes. Zelf 

zou ik er niet naar toe gaan omdat ik vind dat ik er 

toch te oud voor ben.    Van Ziggy uit B7  

Ilayda wil later  
kinderdokter worden 

Wat is je naam? 

-Ilayda 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B6 
Wat is je lievelingsdier? 

-Konijn en puppy 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Ipad 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Handvaardigheid & Spelling 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Leven als een loser 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Victorius 
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 Na meer dan honderd jaar 

krijgt Nederland een koning die 

koning heet Alexander zijn  

moeder heet Beatrix Die heeft 

besloten dat zij van de troon af 

gaat. 

Van Boyd uit M9 groep5 

 

Het is heel leuk dat er een 

nieuwe. Koning en koning is . 

Want dan wordt alles anders. 

Misschien ontmoet ik de koning 

Wel. Maar het allerleukste vindt 

Ik dat het bijna koninginnedag is 

Veel groetjes Jan M9. 

 

Ik vind het niet leuk omdat u 

weggaat met pensioen en willem 

alexander de koning wordt en 

maxima koningin wordt   

van Arman M9 

 

Ik  vind  niet  leuk  omdat  u   

weggaat  met  pensioen En   

willem  alexander de  koning  

wordt  en  maxima 

Sumeyye  M9 

 

Gisteren op nederland  een was 

er een toe spraak  van de 

koningin ze zei dat ze gaat  

Stoppen met koningin zijn en zal 

het Over geven aan prinses 

maxima en Prins willem  

Alexander ik hoop dat we nog 

lang voor elkaar lief  zijn 

Philip uit M9 groep 4 

 

 

ik vind het jammer dat koningin 

beatrix stopt met koningin zijn 

omdat zij altijd mooie jurken 

draagt en altijd zo’n hoedje 

draagt  

van Jill v. D. uit M9 

 

De  koningin is lief maar jammer 

Genoeg gaat  ze stoppen met 

koningin Zijn dat vinden veel 

kinderen Jammer en ik vind het 

ook jammer Maar ze gaat toch 

stoppen op Koninginnen dag 

van  Emre uit M9 

 

Na meer dan  honderden jaren 

Krijgen we weer een koning   

Willem  alexander en maxima is 

de   koningin. 

Jessy uit M9 

Ik vind het niet leuk dat u gaat 

stopen gaat u nog door? 

 Funda uit M9 

 

We hebben meer dan honderd 

jaar geen Koning meer gehad 

Maar dat maakt niet uit 

Want Beatrix was ook en goede 

koningin dag  

van Sander uit M9 

 

Ik ben blij met de nieuwe koning. 

Op dertig april zal het gebeuren 

De koningin treedt af. Nederland 

zal na honderd drie en twintig 

jaar een nieuwe koning krijgen 

Maar aanstaande koning Willem 

allexander krijgt het heel druk hij 

zal het leuker vinden op de piste 

van Erik uit M9 

 

 

De kinderen geloofden   Beatrix 

ze is de koningin 

ze  gaat  misschien stoppen 

Selin  uit M9 

 

 

Van Jessy 

Van Asya 

Van Rochania 
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Het is jammer dat de koningin stopt Want ze deed het 

heel goed En daarom is het erg jammer  

Dat ze stopt 

Benthe groep 4 M9 
 

Koningin beatrix was dertig jaar koningin en nu neemt 

prins willem Alexander De kroon over en dat gebeurt 

maarweinig en Nu is het pas speciaal want het is hon-

derd jaar geleden dat er een koning was .  

van Lars uit groep5 uit M9 
 

Het is een bijzonder moment 

Na  honderddrieentwintig jaar krijgt ons landWeer een koning. 

Best fijn vind ik zelf Gelukkig is de koningin nog kerngezond En 

hopelijk blijft ze dat nog lang Leve het koningshuis   

Van Frank uit M9 
 

Jammer dat beatrix gaat stoppen Dat meen ik ze is erg  lief en 

nu prins Alexander het gaat  

overnemen Dus het is in goede handen gelukkig 

Daar ben ik blij mee maar toch jammer Dat koning beatrix gaat 

Stoppen maar aan de anderen Kant vind ik het best wel Leuk 

Rowel M9 groep 5 
 

Het is zover de koningin gaat stoppen. En na meer dan honderd 

jaar komt er een nieuwe koning. En er was een toespraak van de 

koningin.Lang leven het koninklijke kasteel. 

Jill  v. W. uit m9 
 

Beatrix is geboren in 1938 en ze Werd in 1980 koningin Beatrix 

Ze is 33 jaar koningin Beatrix Geweest en op 30 april gaat ze 

Stoppen 

Jorik uit M9 
 

De koningin is een bijzonder 

Iemand . ze is speciaal . En ze heeft ook een heel mooi Kasteel ze 

is ook best oud. En ik vind het ook jammer dat ze stopt.  

Alicia uit M9. 
 

Ik vind het leuk dat we weer een koning krijgen Maar ik zal  

koningin Beatrix wel missen als koningin Maar we krijgen een 

nieuwe koningin En ze heet Maxima 

Kim groep5 uit M9          

Van Tessa 

Jessy wil graag 
paardrij-juffrouw 

worden 

Wat is je naam? 

-Jessy 
In welke groep zit je? 

-In groep 4 van M9 
Wat is je lievelingsdier? 

-Paarden 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Wii 
Wat is je lekkerste eten? 

-Macaroni 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen 
Wat wil je later worden? 

-Paardrij-juffrouw 
Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Jip en Janneke 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Disney XD 



  

groep 4 en 5 hebben hun vakantie 

speelplek van bovenaf beken. 

Kunstige Werkjes 

groep 3 

Een Nacht 

vol Kleur 

groep 4/5  

een pentekening 

van de rimpels 

van oma en opa 

Groep 3 

Een tover-

masker 

groep 7/8 

Een Sprookjeskop  

van klei 

11 



  

Bezoek ook 

eens het 

Mare  

Museum op 

de website: 

12 

Ga naar:  www.obsdemare.nl 
Ga naar het tablad Actueel  

en klik dan Kunstige Werkjes aan. 

gr 4/5  

een Rommelig 

Schuurtje 

groep 4/5  

Opa van klei 

groep 7/8 

Een pasteltekening van 

een sprookjesfiguur 
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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).  

Benodigdheden: 

Krokodil met 

prikkertjes 

14 

Maxime wil later 
model worden 

Wat is je naam? 

-Maxime 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B8 
Wat is je lievelingsdier? 

-Paarden & Katten 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Puzzelen 
Wat is je lekkerste eten? 

-Biefstuk met pepersaus 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Spelling 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-De fuisteraars 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-GTST=Goede Tijden 
Slechte Tijden 
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  Zing Mee ! ! 
Zing Mee ! is de rubriek van Juffrouw Margriet, onze muziekjuffrouw. Op deze pagina’s kun je 

zien en lezen wat de kinderen de afgelopen tijd bij muziek hebben geleerd.  
Voor alle liedjes: Kijk dan ook eens op de Maresite! 

Groep 7 en 8 heeft twee lessen gehad waarin we bezig zijn geweest met reageren op muziek door  

middel van houdingen. We gingen onze houding bevriezen door plotseling stil te staan als de 

muziek stopte. We maakten van onszelf, maar ook van een ander, prachtige standbeelden op  

bijvoorbeeld vrolijke of droevige muziek. En we maakten tableaux vivants, levende schilderijen,  

waar je op deze pagina de resultaten van kunt zien. Ook dat hebben we op verschillende muziekjes 
met steeds  andere stemmingen gedaan. 



Surf ook eens op de   
Maresite: 

www.obsdemare.nl   
onder de knop  
–Zing Mee!-    

Daar vind je meer-
dere liedjes die  

aangeleerd zijn op 
school met daarbij 

een muziekbestand, 
zodat je mee kunt 

zingen. 

16 
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Berendokter in de klas 

In de groep van juf Jacqueline, juf Marjan en Juf Christa/ Diana 

zijn maar liefs twee berendokters op visite geweest. Ze hadden 

hun zieke beer meegebracht, die ze ter plekke onderzocht hebben.  

Hij was namelijk gevallen. Ze onderzochten zijn oren ,ogen, hart 

en longen met behulp van een lampje, een spatel en een  

stethoscoop  (wat volgens sommige kinderen een thermoscoop 

heet ). De beer kreeg een verbandje en een pleister. Ook werd het 

boekje: Elmo bij de dokter voorgelezen•. Daarna vertelde  

berendokter Michelle van alles over de operatiekleding van dokters 

en verpleegsters en mochten de kinderen ook nog even naar hun 

eigen hartje luisteren. De zieke beer, die de kinderen Flip genoemd 

hebben, mocht in de klas van juf Christa/Diana in het  

berenziekenhuis (poppenhoek ) blijven om te herstellen van zijn 

wonden. De beer is natuurlijk geweldig  goed  

verzorgd en in blakende gezondheid teruggegeven aan de  

berendokters toen we op visite gingen in het echte  

berenziekenhuis. Het was een leuke en zeer leerzame ochtend !!!!!  

Naar het berenziekenhuis 

Eindelijk was het dan zo ver.  

We gingen met de echte  

schoolreisbus• naar het  

berenziekenhuis om beer Flip 

terug te brengen en met onze 

eigen zieke beer naar de dokter 

te gaan. Er zaten een heleboel 

dokters op ons te wachten om 

ons te helpen om al die beren 

beter te maken. Sommige beren 

hadden gebroken benen, daar 

moest eerst een foto van  

gemaakt worden en daarna kon-

den ze naar de gipskamer. An-

dere beren hadden alleen een 

verbandje nodig of een  

pleister, of medicijnen. 

Enkele opmerkingen van 

kinderen uit de klas van juf 

Christa / Diana: 

 

Wesley: Dat we boven in de bus 

mochten zitten, omdat hij daar 

ietsjes langer is en dan kunnen er 

meer kinderen 

bovenin.  

De dokters in het 

berenziekenhuis 

waren erg leuk, 

omdat het bijna 

allemaal meisjes 

waren. 

 

 

Fabian: De allergrootst beer was 

leuk, die ging op de grond vallen 

en toen moesten we hem een 

prikje geven en optillen. 



Michael: Toen ik in het  

berenziekenhuis de grote beer 

zag, toen ging ik kijken of 

mijn eigen beer nog in mijn 

tas zat. Toen zei de juf, dat ik 

naar de w.c. mocht en toen 

zag ik de grote beer weer en 

toen heb ik gezwaaid en met 

hem geknuffeld, want ik vond 

hem gewoon lief. 

 

Charlie: Daar werd mijn beer 

geopereerd aan zijn buik,  

omdat hij daar pijn had. 

 

 

 

Luka: Op de beer ging 

gips en toen ging ik er 

ook nog een pleister  

opdoen. Gewoon leuk. 

 

Bella: Nou dat ik bij 

mijn beer z’n been  gips 

mocht doen. Eerst in 

het gipswater en dat 

laten opdrogen met de 

föhn en dan werd het 

hard. 

 

Mirthe:  Ik vond het 

leuk als mijn beer een 

pleister kreeg en Bella’s 

beer gips. 

 

 

 

 

Maya:  Beer had zijn hoofd  

gebroken en er moest eerst 

een foto van gemaakt worden 

en toen ging er verband om 

zijn hoofd. 

 

Djaimy:  We gingen met de 

bus door de tunnel en toen 

werd het een discobus!! Mijn 

beer heeft een pleister en gips. 

En het gips zit er nog steeds 

om. 

 

Jet: Het ziekenhuis was  

helemaal top, omdat de  

dokters de beren heel goed  

beter kunnen maken en het 

oor van mijn beer gegipst is. 

18 
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De enk kwart-en halve finale 

Daar gingen we dan,B2. Voor het 

eerst weer in tien jaar in de enk. 

De kwartfinale wonnen we met    6-1,en die was  

spannend. De halve finale was ook spannend,waar 

we werden eruit gespeeld door een golden goal. Ik 

wil B2 nog bedanken voor de inzet,en nog een 

speciaal bedankje aan Ruben,voor het goede 

keepen.     Jayson B2 

 

De eerste wedstrijd was het leuk we hadden  

6-1 gewonen en de ale laatste wedstrijd was het 

leukst  Het was vechten voor de doelpunt we  

hadden wel verloren Maar het was leuk dat B10 

ons toe juichde voor te scoren Maar het was pas 

echt leuk toen de finale begon de Beker was kapot 

gegaan door de kinderen  

 VAN  KEVIN   UIT B2  
 

We kwamen  eerst  allemaal  in de klas en daarna 

gingen we naar de enk om daar te splelen .de eer-

ste keer ging b2 tegen b3 en de eindstand was 6 

voor b2 enen een voor b3 en daarna gingen we 

weer als laatsten  en toen gingen we met b1 en 

toen stont het 7-7 en toen moesten we nog 2 

minuuten spelen en toen stont het 8-8 en toen 

moesten we doen wie de bal het eerste in het doel 

gooide en dat was b1. 

Maria b2 

Hoi ik was vrijdag 22 februari naar hakobal toer-

nooi bij de Enk  En de klassen waren  B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, B8 en B9. Deze 8 waren naar de fi-

nale geplaatst maar ik was een Cheer-leader Met 

paar meiden en jongens. Maar wij jeugde op B2b 

die waren best goed. 

Maar wij staan wel gelukkig op de 3de plaats 

Van Simone B2 

 

Hallo, Ik ga iets nu  vertellen over het hakobal  

toernooi. Het was leuk en spannend want je wist 

niet wie er door zou gaan. Maar dat is juist een 

van  de leukste dingen. Ik was zelf cheerleader en 

dat was best leuk Noa,Hedda ,Eva,Doris  en Jim 

waren ook cheerleaders. En Simone zij deed ratsla-

gen. Het was zover de kinderen gingen grabbelen  

en toen was de wedstrijd begonnen b6had 

de eerste prijs als tweede b1 als derde b2 

en als vierde b8. Dus dat betekent datB6 

gewonnen heeft het is wel jammer dat wij 

derde zijn maar we stonden in de enk en 

we hebben een beker. 

Groetjes Madelief uit B2. 
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Ik zat in het tiem B2B en de 

overwinning was in hand 

bereik en toen gingen we kop 

aan kop en toen golden goal en 

ja B1  scoorden  Stijn en toen 

baalden we zo hard. Ik dacht 

echt dat we konden winnen. 

Het voelden raar en tegelijk 

goed wand anders moesten we 

tegen B6 en anders waren we 

tweeden  uit het hakobal  .  

Ik denk dat het tiem wilden 

dat we wonnen.  En ben al 

lang blij dat ik in de Enk heb 

gestaan  en ik denk het tiem 

ook. We stonden 7-7 en toen 

nog twee minuten en toen 

stond het  

8-8 en toen golden goal maar 

B1 scoorden . De kieper dacht 

had ik de bal maar niet door  

gelaten. 

Robin B2 

We stonden in de kwartfinale van de enk. met de teams b1 juf Maaike 

en juf Leonie, b2 juf Daisy, b3 meester Jonathan, b4 meester Jim, b5 

meester Hans Coppens, b6 meetser martin, b8 meester Roland b9 

meester Lammert en de twee teams die zich niet hadden geplaatst b7 

en b10 die gingen lustrum lattjewerpen. meester Mark ging het  

balletje oplezen de eerste wedstrijd gaat tussen b9 meester lammert 

en die gaat tegen b6 meester Martin  toen won  b6 won de eerste  

wedstrijd. Toen ging b8 meester Roland tegen b4 meester Jim en b8 

won toen gingen b5 meester Hans Coppens b3 meester Jonathan en 

b3 won. Toen gingen b2 juf Daisy tegen b1 juf Maaike en Leonie en 

het was super spannend want het werd goal on goal en toen won b1 

juf Maaike en Leonie. Toen de halve finale ging b6 meester Martin 

tegen b8 en b6 won. Toen ging de 2e halve finale tussen b3 meester 

Jonathan tegen b1 juf Maaike en Leonie en juf Maaike en Leonie won. 

De grote finale b6 meester Martin tegen juf Maaike en Leonie de 

zelfde finale als 2012 en b6 die won de grote wissel beker en een  

andere beker die ze mochten houden. Waren ook nog cheerleareders 

Marit Marit Tess Maxime Nikki Fleur Amara Naomi. En ook nog  

andere cheerleaders van andere klassen maar daar ken ik de namen 

niet van    

groetjes Puck B8 groep 8 



cheerleaden B8 

We gingen met de hele klas naar de enk omdat b8a in de enk stond. De kinderen die moesten 

spelen gingen zich opwarmen en de andere kinderen uit de klas gingen boven op de tribune 

zitten en b8a toejuichen. Er waren ook cheerleaders voor b8 dat waren Tess, Maxime, Nikki, 

Naomi, Fleur, Amara, Marit en ik dat was heel gezellig onze yell was: b8 zet hem op want wij 

gaan naar de top! bij: b8 zet hem op deed iedereen zijn hand omhoog en bij: want wij gaan 

naar de top tilden Maxime en ik Tess die een grote beker in haar handen had op dat was erg 

leuk maar dat was niet het enigste wat de cheerleaders deden we deden ook als er gewisseld 

werd een dansje op oppagangnamstyle dat was ook leuk. Toen het eindelijk begon gingen 

eerst de lichten uit daarna kwamen de kinderen die moesten spelen naar voren de lichten 

gingen aan en meester Mark riep alle deelnemers om. Toen werd er in de beker gegrabbeld 

wie er mog spelen eerst werd b9 van meester Lammert  gegrabbeld daar tegen ging b6 van 

meester Martin daar van won b6 daarna ging b8 van meester Roland tegen b4 van meester 

Jim daar won b8 van. Toen ging b5 van Meester Hans Coppens tegen b3 van Meester Jona-

than daar won b3 van. Daarna ging b2 van juf Daisy tegen b1 van juf Maaike en Leonie b1 

won uiteindelijk. Toen kwam de halve finale daar stond b8 tegen b6 in dat was heel span-

nend maar b6 won. toen ging b1 tegen b3 daar won b1. Het was eindelijk zover de finale 

was aangekomen b6 tegen b1 dat was heel spannend maar uiteindelijk won b6 net als vorig 

jaar.  

Groetjes Marit groep 8 uit B8 
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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 Fleur en Kaylee de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

Hartsvriendinnen 

Fleur en Kaylee mogen lekker  

samen naar de bios 

22 
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We zijn vandaag met alle  

kinderen van groep acht naar 

het osg Hugo de Groot ( een middelbare school ) 

geweest . Daar gingen we vier vakken volgen : gym, 

geschiedenis , wiskunde en scheikunde. Bij gym 

moesten we een soort dans spel gaan doen , dat 

was best vermoeiend .  En bij geschiedenis vertelde 

de leraar over Hugo de Groot en later moesten we 

ook nog een soort kleine toets maken met allemaal 

tijdvakken waarbij je de goede woorden of zinnen 

moest schrijven . En bij wiskunde vertelde de leraar 

over wiskunde , wat het was en wat het verschil 

met rekenen is . Bij scheikunde moesten we a 

llemaal proefjes doen met droog ijs , dat is ijs dat 

bestaat uit CO2 wat is bevroren , het ijs was 80 

graden onder nul en als het warmer werd ging het 

een soort van roken .   

Van Yanna B2  

 

Hallo, Ik ben op 7maart met alle kinderen van 

groep acht naar Hugo de Groot geweest. Ik vond 

het heel leuk. We hebben vier lesjes gevolgd. Ik heb 

wiskunde, scheikunde, Nederlands en gym gedaan. 

Ik vond scheikunde het leukste, bij scheikunde heb-

ben we proefjes gedaan met droog ijs, dat is ijs dat 

bestaat uit co2 en wel -80 graden is. Op Hugo de 

Groot geven ze ook heel leuk gym, want ze hebben 

dansmatten en om een tien te halen moeten je dan  

heel goed dansen op een van die dansmatten. Bij 

wiskunde hebben we het over ruitelijkefiguren dat 

zij figuren die ruimte innemen  en inhoud hebben. 

En bij Nederlands  hebben zes moeilijke woorden 

geleerd. Zoals; palindroom, homoniem, anoniem, 

synoniem, geoniem en eponiem. En als laatst heb-

ben we nog geluncht. Ik vond het een hele leuke 

dag. En ik hoop de anderen ook.  

Groetjes  Noa  uit  B2 

 

 

 Hallo, Ik ben met de meeste achtste groeppers 

naar Hugo de Groot geweest. Het was best wel leuk 

hoor maar met gym moest je een soort van dansen 

niet echt leuk. wat wel leuk is wiskunde & schei-

kunde dat was echt leuk. We mochten allemaal 

dingen doen met droog ijs maar t was wel gevaar-

lijk als je t te lang vast houd. Want t ijs is 80 gra-

den onder nul zo koud dat t zelfs warm werd. En 

als het ijs warm werd dan kwam er gas vanaf. Het 

leuke was dat als je er een warme lepel op legde 

dan ging die een soort gillen. Nederlands was ook 

niet echt leuk waarom Ik hou niet zo van Neder-

lands. Maar het was wel leuk hoor maar ja gym 

was niet zo leuk.  

Groetjes Jip uit b2 

 

Hallo, ik ben op 7maart  naar Hugo de Groot ge-

weest dat was leuk we gingen een half uur naar 

een lokaal met een bepaalde groep kinderen naar 

een lokaal gegaan we gingen eerst naar wiskunde 

toen naar scheikunde daarna na Nederlands en 

toen naar gym ik zelf vond scheikunde het leukst. 

Bij scheikunde gingen we dingen met droogijs doen 

als je dat te lang beet hield ging dat helmaal 

brandde . Het droogijs was 80 graden onder 0 . bij 

wiskunde gingen we dingen over ruimtefiguren le-

ren. En bij gym gingen we dansen . We kregen ook 

eten we kregen een broodje met kaas een sultana  

en een pakje drinken en een mandarijn. 

Groetjes  Delano uit b2 
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Hooooi Ik ben naar Hugo de 

Groot  school geweest met een 

paar klassen het was best een 

leuke school ik vond zelf dat er 

een paar min puntjes waren 

maar afgezien van dat was het 

best leuk. we werden ik groepen 

verdeeld en we gingen een paar 

lessen doen dat waren dan-

sen,wiskunde/rekenen,scheikunde 

en geschiedenis  scheikunde was 

het leukst daar deden we met 

droogijs proefjes. Droogijs word 

gemaakt van co2[lucht]als je lepel 

warm maakten en het tegen het 

droogijs deed ging het gillen het 

was bestraar maar ook heel leuk. 

Goedjes Kimberley uit b2 

Hallo, Op 7maart gingen we met 

alle 8e groepers naar het Hugo de 

groot . Om half negen stonden 

we op het school plein te wach-

ten. Met zijn alle liepen we naar 

de bus, het was niet zo lang rij-

den. Toen we bij het Hugo de 

groot waren verdeelden ze ons in 

groepjes . We gingen  geschiedenis 

doen we kregen les van een oud 

leerling van de mare. 

Toen gingen we naar gym we de-

den een spel op een dans mat ik 

vond het super leuk maar je 

werd er wel moe van .Daarna 

deden we wiskunde, en als laatst 

scheikunde dat vond ik het leukst 

we deden proefjes met droogijs 

als dat smelt wordt het rook 

droogijs wordt gemaakt van c02 

en het is 80 graden onder 0!! 

Toen de dat gedaan hadden gin-

gen we met zijn alle lekker lun-

chen we kregen een lunch pakket 

met een lekker broodje, drinken , 

een mandarijn en een koekje. Ik 

vond het een hele leuke dag !! 

maar ik heb al een school gekozen 

dus jammer genoeg wordt deze 

school het niet.  

Groetjes van Deveny uit b2! 

 

 

Donderdag 7 maart 

Donderdag 7 maart was het zover  de kinderen uit 

groep 8 mochten een dagje les volgen op Hugo de 

Groot.  We gingen met de bus naar die school toe. 

Toen we daar aankwamen kregen we een lunch 

met daarin een broodje kaas , sultana , manderijn 

en caprisune. We kregen ook een cadeautje. Een 

zakje met een kwartetspelletje, een pen en een 

boekje van Hugo de Groot. Voor we gingen lunchen 

ging een vrouw ons wat vertellen wat we allemaal 

gingen doen. Na het eten hadden ze groepjes ge-

maakt van de achste groepers. Mijn groepje had als 

eerste wiskunde we  hadden het over ruimtelijke 

figuren, en over worteltrekken. Een half uurtje la-

ter was het voorbij en daarna gingen we naar 

scheikunde. De mentor vertelde ons dat we co2 in 

een meetcilinder moesten doen. Die co2 was wel -

80 graden!! We mochten het niet al te lang vast 

blijven houden anders verbrandden onze vingers.  

Maar dus deden we de c02 in de meetcilinder en 

moesten we er 40ml water in doen  . En  kregen 

we er ook nog een klein beetje groene kleurstof in. 

En het water begon te borrelen. We deden nog een 

proefje we kregen co2 in een klein schaaltje en 

iedereen kreeg een lepel. We moesten de lepel 

warm maken. Dat deden we om met de lepel op 

onze kleren te wrijven. Toen het warm was deden 

we de lepel op de co2 ! en kwamen er allemaal ge-

luiden uit. En een half uurtje was voorbij. Dus gin-

gen we naar Engels.  Iedereen kreeg een blaadje en 

je moest je eigen stamboom maken. Je moest op-

schrijven waar zij/hij van hield. En deden we nog 

een woordzoeker. En het was tijd om naar gym te 

gaan. We moesten op een dansmat staan en wan-

neer het dansje begon moest je dansen en als je het 

heel goed deed kreeg je een goede score!! Na gym 

gingen we ons weer verzamelen om terug naar 

school te gaan. Toen iedereen er was gingen we in 

de bus en reden terug naar De Mare. Het was een 

leuke dag. 

                           Gizem B9 



De liefste Opa & Oma 
               Heb jij een heel lieve Oma of Opa, die heel veel leuke dingen met je doet,  
op je past, met je gaat vissen, je heeft leren breien, naar musea met je gaat, heel veel 

geduld met je heeft,  altijd bij voetbal en turnen komt kijken, je heel erg verwent,  
noem maar op.  Schrijf dan een brief naar Mare Magazine en vertel ons waarom jouw opa of oma in het  

zonnetje gezet moet worden. Doe er een mooie foto bij en misschien komt jouw Opa of Oma dan wel in de 
schoolkrant en mag jij een aardigheidje aan je Opa of Oma gaan geven. 

25 

 

Mijn opa en oma wil ik bedanken omdat zij heel veel leuke 

dingen met mij doen. Ik word 4 dagen in de week door 

mijn oma naar school gebracht en opgehaald. Mijn oma 

past dan altijd op totdat mijn mama van haar werk komt. 

Dan gaan we vaak knutselen in haar hobby kamer,  

spelletjes spelen en samen het eten maken. 

Met mijn opa doe ik altijd dingen die ik anders niet zo snel 

mag zoals in de aarde staan om de plantjes te verzorgen 

en helpen met het schilderen van de woonkamermuur. 

Mijn opa en oma zijn LIEF!!! 

 

Groetjes Lotte 
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Java vindt dierendag 
de leukste dag! 

Wat is je naam? 

-Java 
In welke groep zit je? 

-In groep 7 van B10 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een wolf 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Wii 
Wat is je lekkerste eten? 

-Vlees 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Taal 
Wat wil je later worden? 

-Zangeres en een dierenopvang  
beginnen 

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

Wat is je leukste boek? 

-Hoe overleef ik het jaar 2000 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Zack en Coby 

Beschuit met muisjes I  
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 

Zerus mag  

namens Mare Magazine deze prachtige beer  

aan zijn broertje geven 

Dit e-mailtje kwam bij Mare Magazine binnen: 

Zerus heeft een broertje gekregen. 

Zijn naam is Semmy  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=knuffelbeer&source=images&cd=&cad=rja&docid=Uf2sHVMhUnr9uM&tbnid=VLpforlrtu4FnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.outletwebstore.nl%2Fspeelgoed%2Fknuffels%2Fhappy-horse-knuffelbeer-bello-nr-6&ei=dfIDUfepLvOR0QXJ1IDI


27 

Sprookjes   werkweek    2013 

Maandag gingen we het grote sprookjesspel doen 

en dat was heel leuk en daarna moesten we een 

toneelstukje doen.’s Avonds gingen we een  

avondwandeling doen en toen we terug waren 

moesten we douche en gelijk naar bed. Dinsdag 

gingen we een speurtocht doen en ‘s middags   

gingen we een koekhuis bouwen en ’s avonds gingen 

we kaarten schrijven. Woensdag  gingen we 

sprookjesquiz doen maar onze tafel had niks  

gewonnen en ’s avonds gingen we de film Brave 

kijken en dat was erg leuk!Donderdag gingen we 

het grote soepsmokkelspel spelen en dat was vies 

want je kreeg een bekertje water met maggie en 

suiker er in ’s avonds hadden we bonte avond en 

dat was erg leuk!!!En vrijdag gingen we weer naar 

huis!! 

Groetjes Naomi!!  B8                                    

 

De laatste werkweek in groep 8. Op maandag  

hadden we een hele mooie hut gemaakt. Met  

allemaal grote takken het was hard werken, maar 

het resultaat was perfect. We konden er met heel 

veel mensen in ongeveer 6 maar later hebben we 

hem groter gemaakt toen konden er 10 mensen in. 

En we hebben het dicht gemaakt met  

dennentakken aan de zij- en binnenkant. Het was 

er toen lekker warm binnen. Buiten was het 0 

graden en binnen 2. Het was heel gezellig in de 

hut. We hebben boomstronken naar de hut gesleept 

om als stoel en tafel te gebruiken. En veder hebben 

we ook nog een 's avonds een disco gedaan.  

Iedereen had zijn pyjama aan. Onze groep had met 

een quiz een Doornroosje  prijs gewonnen nou  

eigenlijk was het niet echt een prijs je moest  

namelijk gelijk naar bed. Terwijl de rest een film 

gingen kijken. Maar gelukkig was het maar een 

grapje. Ik( maxime) ben maandag met 3 andere 

meisjes naar de jongens geweest. ik ging net op tijd 

weg de andere bleven nog maar waren net toen ik 

weg was betrapt. ,mazzel . We hadden een hele 

leuke slaapzaal het was heel gezellig 's avonds en 

ook 's nachts. Donderdag hadden we bonteavond 

wij deden mee aan twee dansjes een samen en een 

met Puck, Tess en Angelie Marit deed eigenlijk ook 

mee maar zij was ziek geworden dat vonden wij 

heel zielig toen hebben wij nog een applaus voor 

haar gevraagd. We wouden na de disco nog  

overlopen maar we vielen gelijk in slaap. 

 groetjes Maxime en Solenn B8 

Gemaakt door Hind uit B8 
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Maandag 11 maart werkweek Baarn B3,8 en 9 

Maandag 11 maart gingen we op werkweek en toen 

we daar aankwamen gingen we onze bedden met on-

derlaken maken en toen gingen we ontbijten en in de 

avond gingen we groepjes maken van twee en de ene 

moest kaarten schrijven en de andere moesten met de 

meesters een speurtocht doen. En toen het woensdag 

was gingen we heksensoepsmokkelspel spelen. We kre-

gen een beker water en die moesten we bij de twee 

heksen brengen met een pan en daar moesten we het 

indoen en als de meesters ons hadden gepakt moesten 

we het water omgooien en in de avond gingen we film 

kijken met zijn allen en we mochten ook onze slaapzak 

meenemen en daar op de grond liggen. En donderdag 

gingen de zesde groepers boogschieten en in de mid-

dag  gingen we quiz spelen we moesten raden van drie 

personen wie de Assepoester was en in de avond was 

er bonte avond en de kinderen gingen schuifelen. En 

vrijdagochtend moesten we eerst douchen daarna 

moesten we onze slaapzak en onze koffer opruimen en 

buiten leggen en toen gingen we een beetje buiten 

spelen en toen de bus kwam moesten de kinderen uit 

groep acht meehelpen met het inpakken van het bus 

en toen gingen we naar huis. 

 

Nuri B9 

vakantie in Baarn 
we gingen op werkweek naar Baarn met b3 

b9 en b8 maandag gingen we kamers in or-

de maken en uitleggen en in de avond kaar-

ten schrijven  en de andere boswandeling. 

Dinsdag deden we hans en grietje speurtocht 

en kaarten schrijven en boswandeling woens-

dag deden we  

sprookjes sporten en quiz toen verloren we 

en hadden we corvee EXTRA en in de avond 

gingen we een film kijken brave  

heette die film maar puck en ik zijn in slaap 

gevallen donderdag deden we  

heksensnoep smokkel spel en toen bonte 

avond met maxime Solenn Angelie Puck Tess 

en Marit maar Marit was ziek en  kon niet 

mee doen dus vroegen  we nog een applaus 

voor Marit en toen was het disco en vrijdag 

gingen we inpakken toen gingen we met bus 

naar Rotterdam weer naar school.   

Puck & Tess B8 



Linsey speelt 
graag met barbies 

Wat is je naam? 

-Linsey 
In welke groep zit je? 

-In groep 5 van M8 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een slang 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Barbies 
Wat is je lekkerste eten? 

-Vis met rijst 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Zinnen knippen 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Waarom kwam ik op aarde? 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Zappelin 

 

De voorstelling 
Ik ben naar een voorstelling geweest. De schrijver van 

het script heet Armando. Ik heb er veel van geleerd. 

Het was ook super leuk. Ze deden 4 verhalen na een 

over Dirk de kabouter. een over een man die goed 

denken kan. een over een ontevreden meeuw. en een 

over kabouter Fluf met de schuiftrompet. De leukste 

vond ik Dirk de kabouter.  Ik heb veel gelachen.     

Alle 4 waren erg grappig. Amara uit B8 

Veiligheid op school 
Onlangs heeft de brandweer onze school bezocht en 
de gebouwen aan de Grift 42 en Grift 50   
gecontroleerd op brandveiligheid. Tijdens deze con-
trole zijn slecht kleine tekortkomingen  
geconstateerd. Een van de zaken was verkeerd glas 
in het gebouw van de “oude bibliotheek”. Vanwege 
de grootschalige renovatie zijn hier aangepaste  
richtlijnen van kracht geworden. Inmiddels heeft er 
een aanpassing plaats gevonden, te weten: plaatsen 
veiligheidsglas in plaats van draadglas. De Grift 50 is 

volledig brandveilig.  
Hier is alleen een  
administratieve aanpassing 
nodig. Fysiek is alles in  
orde bevonden. 
 
 
 

Langs deze weg 
vraag ik nogmaals 
om uw aandacht 
omtrent de  
verkeersveiligheid 
rondom de school. 
Er bereiken ons 
namelijk nog 
steeds klachten over het gedrag van sommige  
automobilisten. Ondanks de inzet van politie en 
stadswachten blijft dit een punt van aandacht. We 
willen u met klem vragen rekening met  
elkaar te houden in de zeer drukke periode rond het 
aangaan van de school en het uitgaan. We hopen op 
eenieders medewerking. 
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Vrijdag 19 april hebben Esther, Jowien en 

Marika hun verjaardagen gevierd in de klas. 

Het thema was' jungle'.  Zij hebben toen 

spelletjes gedaan zoals;  

Ik ga naar de jungle en neem mee. 

Binc schreef toen een bijzonder leuk  

verhaaltje.  

Ik ging naar de jungle, met het vliegtuig.  

Toen ik in de buurt van de jungle landde kwam ik een man tegen met een jeep.  

Ik vroeg: "Kunt u mij naar de jungle brengen?" 

Toen ik in de jungle kwam zag in allemaal bladeren en lianen. 

Ik ging op pad om een dier te vinden om te eten. 

Toen kwam ik langs een kant en klare leeuw. 

Dat was lekker smullen. 

De volgende dag werd ik wakker en moest ik ontbijten. 

Ik ging op zoek naar een dier. Deze keer heb ik de leeuw moeten vangen 

met mijn pistool, daarna heb ik hem lekker opgegeten. 

Daarna zocht ik een slaapplaats, die vond ik en ik ging lekker slapen  
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BEDANKT!! 
Voor de RoPaRun heb  

ik pennen en sleutelhangers  

verkocht. De opbrengst van deze 

actie voor team 112 is  

uiteindelijk een bedrag van  

€ 300,- geworden. 

 

Ik wil iedereen bij deze  

bedanken voor jullie bijdrage 

aan dit goede doel. 

Groetjes Kim  uit B1 

 

Fun For Kids     
Ex-leerling van de 

Mare schrijft een 

boek. 
In 2009 verruilt Jamie Bal de Mare voor de 

de middelbare school. Een jaar later start hij 

met het schrijven van een boek. Na 3 jaar is 

het af en geeft hij het uit. Zijn broertje Tony 

uit groep M2 en Zusjes Liesje uit B5 en  

Yasmine uit O3, die nu nog op de Mare  

zitten, zijn erg onder de indruk en trots.  

Het boek heet: “Een onbegonnen zoektocht”. 

Het is een spannend avonturenboek wat gaat 

over een jongen die denkt zijn vader, die architect is, kwijt te raken bij het instorten van een gebouw. 

Wanneer hij later een telefoontje krijgt van zijn vader, verandert alles. Hij besluit zijn vader te gaan 

zoeken en er blijkt veel meer aan de gang te zijn. Liesje (uit B5) ´vindt het erg knap dat hij zoveel 

geschreven heeft en is het nu aan het lezen.´ Ook Tony (uit M2) is onder de indruk: ´Echt cool dat hij 

een boek geschreven heeft. Hetzelfde geld voor Yasmine (uit O3).Voor meer informatie ga naar de 

onderstaande link:    http://www.boekscout-yo.nl/boek.asp?id=3808 
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  8e groepers naar toe    

Dalton Lyceum 

Rick Miltenburg 

Joy van Bekhoven 

Julia Verhees 

Bo-Lian Verschoof 

Esmee Dorchain 

Lukas Rol 

Maxime van Marlen 

Gina Dakriet 

 

Guido de Bres 

Rowan Beukinga 

 

 

Focus  

Beroepsacademie 

Delano Spruit-van Weenen 

 

 

Erasmiaans  

Gymnasium 

Donna Aardoom 

Johan Verzijden 

Jindra Hartog 

Jeremy van Steenveldt 

Myrhe Andriessen 

 

 

 

 

Scheepvaart en  

Transport College 

Junior Huykman 

Mike Frickus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalton Lyceum  

Technasium 

Thomas Aardoom 

Ayoub Mounir 

Emjay Steenstra-Toussaint 

Batuhan Eroglu 

 

OSG Thorbecke  

Lyceum 

Francisco Glenn 

 

CSG Calvijn Juliana  

Britt Linders  

Jeremy Rijsdijk 

 

OSG Wolfert  

Tweetalig 

Marek Heerkens 

 

 

Calvijn Groene Hart 

Noa van Velzen 

Deveny Snijders 

Nihat Taskiran 

Marit van Vliet 

Puck Wijmer 

Solenn van Oostenbrugge  

Leyni Bakri 

Brian Dijkgraaf 

Michelle Snijders  

 

OSG Hugo de Groot  

Key Ozdemir  

Dilan Akin  

Justin Burg  

Ilayda Polatli  

Naomi Wijnbeek  

Nikki Riethoff  

Isah Bouassa  

Ramin Mirzajani  
 

OSG Wolfert Dalton 

Sidney Dors 
  

CSG Willem van 

Oranje 

Sepp Ridderinkhof 

  
 
 

Deze lijst is samengesteld op 
basis van de ons bekende 

gegevens in mei 2013.  
Het is mogelijk dat er  
wisselingen hebben  

plaatsgevonden c.q. nog zullen 
plaatsvinden. 







 

CSG Calvijn Vreewijk 

Tarik Dellouche 

Nesim El Hadaoui 

Kim Nieuwland 

Manon de Jong 

Ilias Agarouj 

Erdem Yarar 

Katelynn Marcellis 

Nisrine Boukil 

Majda Zkik 
 

OSG Libanon Lyceum 

Brammert v.d. Kruit 

 

Lyceum Voor  

Beeldende Vorming 

Yanna Kok 

Ronja Kok 

Katinka Kok 

Alyssa Oedit 
 

De Slinge 

Mebrure Unaii 
 

Farel College 

Yaren Altuntas 
 

St. Montfortcollege 

Fleur van der Hoek 

 

Theater Havo 

Muza Lumassa 
 

Lorens Lyceum 

(Arnhem) 

Gulay Fidan 
 

Gemini College 

Ryan Geenen 
 

Montessori Lyceum 

Bradley Zielinski 

Indi Clement 

Jip van Westen 

Charlotte Hijzen 

Jelena Milenic 

Milos Spasovac 

Nikhita Toekoen 

Alper Borst 

Rafael Bieze 

Gabriël Melching 

Valentijn Heijberg 

Pim Wessels 
 

Edu Delta 

Kimberley van Buuren 

Boy Ketting 

Jessica Gade 
 

Dalton Dordrecht 

Huseyin Tokmak 

Osman Tokmak 

 

Horecavakschool  

Tycho van den Berg  

Ziggy Leentvaar 

CSG Calvijn  

Lombardijen 

Jorrel de Bodt 

Taylan Yarar 

Yasmina Hadaj 

Gizem Balkaya 

 

Cosmicus College 

Betül Erden 
 

Zuiderparkcollege 

Semmy Kalishoek 
 

Veenoord College 

Kaylee van Steendelaar 
 

Grafisch Lyceum  

Jessie Oemar  

Julian Pattipeilohy  

Kevin de Vries  

Maxim Sorokine 
 

CSG Calvijn  

Maarten Luther 

Chiara Crisafulli  

Marcus Leendertsen 

 

OSG Einstein Lyceum 

Bo Zoë v.d. Linde 

              En hier gaan 
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              En hier gaan 



En de winnaars zijn: 
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In de vorige MM stond 

een prijsvraag.  

De kinderen moesten 

oliebollen zoeken en  

tellen. De volgende  

kinderen mochten een 

leuk cadeautje uitzoeken  



Zoek de . . . 
Zoals jullie weten, heeft  

Nederland een nieuwe koning. 

In deze schoolkrant staan een 

heleboel kroontjes. Zoek alle 

kroontjes en wellicht  win jij 

dan een leuke prijs !! 

 

Naam: _______________ 

 

Klas:   

O____      

M____     

B____ 

 

Ik heb _________  

kroontjes gevonden 

Wat is je naam? 

-Emjay 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B9 
Wat is je lievelingsdier? 

-Koala en een hond 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Wii 
Wat is je lekkerste eten? 

-Chicken saté  
Welk werkje doe je graag op school? 

-Spelling 
Wat wil je later worden? 

-Miljonair 
Wat vind jij de leukste dag van het 

jaar? 
-Mijn verjaardag 

Wat is je leukste boek? 

-Leven als een loser 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-24 kitchen 

Emjay vindt 
een Koala 
heel leuk 
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Mijn spreekbeurt over  

Epke Zonderland  

Ik heb mijn spreekbeurt gehouden 

over Epke Zonderland. Ik vond 

het een heel leuk onderwerp en ik 

vind de rekstok bij turnen ook 

het leukste onderdeel. Het maken; 

ik zei tegen mijn moeder: mam ik 

moet een spreekbeurt houden en 

ik zei: Ik ga morgen beginnen 

mag dat ja of nee? Af en toe mag 

ik toch vragen of mama of papa 

mij wilt helpen? 

Nora, groep 5 M7 

 

Mijn spreekbeurt over het heelal 

Hoi ik ben Wasim. Ik heb een heel 

leuke spreukbeurt gedaan. Het 

gaat over het heelal. Ik heb zeven 

hoofdstukken verteld aan de klas. 

Ik had ook boeken over het heelal 

genomen. Ik had ook een mooie 

powerpoint. Het was leuk.doei 

Groetjes Wasim, groep 5 m7 

 

 

Mijn spreekbeurt over mijn  

broertje en ik. 

Het was heel lang. En ik vond het 

toen heel leuk en spannend. 

Ik had leuke plaatjes. En op het 

laatst heb ik aan iedereen een 

lolly gegeven. Een speen lolly. En 

ik had mijn broertje mee ge-

nomen. Duha , groep 5 M7 

 

Mijn spreekbeurt over Turkije 

Hoi ik ben Eren. En mijn spreek-

beurt gaat over Turkije Toen ik 

begon was ik heel rood Ik begon 

met Ataturk. Dat was de presi-

dent Ik had ook Turks fruit mee 

genomen Iedereen vond dat lek-

ker Ze vroegen nog meer maar ik 

zei nee Ik vertelde de belan-

grijkste dingen Eren, groep 5 M7 

 

Mijn spreekbeurt over auto’s en 

veiligheid 

Dinsdag 19 maart  was mijn 

spreekbeurt hij ging over 

veiligheid van kinderen in de 

auto. Ook had ik een powerpoint. 

Ik had het ook over een airbag en 

een kreukelzone, maar je moet 

ook altijd een gordel om of een 

riem. Ik kreeg ook een tip een en 

top. Mijn tip was dat ik goed 

moet opletten waar ik was.  

Gelukkig ging mijn spreekbeurt 

goed. Eerst had ik de zenuwen 

maar toen ik klaar was waren ze 

weg.  Wail, groep 5 M7 
 

Mijn spreekbeurt over Indonesie . 

Toen ik voor de klas stond was ik 

zenuwachtig maar ik had het 

goed gedaan. Ik had het over de 

vlag, over het nationale embleem 

van Indonesie. Over de afstand 

van Nederland en Indonesie. 

Over de koloniale tijd tijd het 

heette toen Nederlands – Indie. 

Over de Boropodur.Over Pamba-

nan. Over Batik stof. Over 

Sava‘s .Over eten. Mmm sate’s! 

Over Balie het toeristen eiland. 

En over koeien en ik had een foto 

van mijn koe uit indonesie. 

Xxx doei.    Oltisa, groep 5 M7 

 

Mijn spreekbeurt over tennis  

Ik en groep 5 gingen een 

spreekbeurt houden. De ene 

over kauwgom en de ander 

over het heelal. Ik ging het 

over tennis houden Het waren 

hele leuke spreekbeurten ze 

gingen over hele interessante 

dingen . 

groetjes Marisha m7 
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Mijn spreekbeurt over Hugo de 

Groot: 

Ik heb mijn spreekbeurt over 

Hugo de Groot gedaan. Ik was 

erg bang! Maar het was ook 

weer leuk. Ik vond het goed 

gaan. Ik wou meer over hem 

weten en daar voor ben ik naar 

Slot Loevenstein geweest. Het 

was daar heel leuk en ik heb er 

meer over geleerd voor mijn 

spreekbeurt  Jordis, groep 5 M7 

Mijn spreekbeurt over 

 vliegtuigen. 

We waren op school. Midden op 

de dag zei juf: over een tijd gaan 

jullie een spreekbeurt houden. 

Even later thuis: Mam ik moet 

een spreekbeurt houden. Ik ga op 

Word. Is goed. (even later) Luuk 

je kunt het beter zonder blaadje 

doen. Is goed. Ik ging oefenen en 

oefenen.Aan het eind van de dag 

ging ik een usb stick kopen. 

Jasper wil je mijn foto/s op mijn 

usb stick zetten? Mijn spreek-

beurt ging goed hoor.Ik heb me 

blaadje niet gebruikt 

Luuk,  groep 5 M7 

Mijn spreekbeurt over Kauwgom 

Dit is mijn spreekbeurt over 

kauwgom. Zo begon ik mijn  

eerste spreekbeurt. 

Dit onderwerp vond ik leuk  

omdat ik het heel erg lekker 

vind. Ik vond het heel erg leuk. 

Maar wel spannend. En ik heb 

de informatie van internet  

gehaald. En ik had ook iedereen 

een kauwgompje gegeven. 

En we deden een wedstrijd  

bellen blazen 

Van Lis uit m7 

 

 

Mindy wil later  
dierendokter  

worden 

Wat is je naam? 

-Mindy 
In welke groep zit je? 

-In groep 5 van M6 
Wat is je lievelingsdier? 

-Paard 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Play Mobiel 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat en Lasagne  
Welk werkje doe je graag op school? 

-Opstel 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Heartland 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Traumacentrum:  
Dieren op het spreekuur 

Mijn spreekbeurt over Chihuahua 

Hallo! Allemaal ik heb mijn spreek-

beur over de Cihuahua  

gehouden. Ik het in het begin heel 

spannend maar daarna niet meer. 

Ik had mijn hondje meegenommen, 

een plasmatje en een tandenborstel. 

Ik had hele schattige foto’s en mijn 

hondje Lizzy ging piepen want ze 

miste mama denk ik. En toen werd 

er voor me geklapt, en zelf vond ik 

het goed gaan. Doei  

Sammy-Jo, groep 5 M7 



De schooltuin 

We zijn met de klas naar de 

schooltuin  Geweest En het was heel leuk.het 

ging over brood en we gingen Praten over hoe 

brood gemaakt wert  en toen moesten we Fijv 

op drachten doen en het was heel leuk. 

Ella groep 5 klas M7 

 

In de schooltuin. 

We gingen met de hele klas naar de schooltuin. 

We gingen daar naar een les : van graan tot 

brood. We hebben daar ons eigen broodjes  

gemaakt,die waren super lekker!!! 

En we gingen 5 opdrachten doen zoals: de 

pitjes uit graan peuteren, en met je groep  

kijken uit welk land het brood kwam,en graan 

soorten raden , en bakkertje spelen,en graan 

malen .En toen waren de broodjes klaar . oh 

ja!!! We gingen als eerste gingen we nog kijken 

wat er in brood moest en dat is: graan,  

suiker ,zout, gist ,en dan nog water. Toen 

hebben we ons broodjes op gegeten. 

Toen gingen we weer naar 

school!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Groetjes van Lis m7 groep 5. 

                                         

DE SCHOOLTUIN  

De hele klas en ik gingen naar de schooltuin. 

We mochten brood bakken het was heel leuk.  

je mocht vormpjes maken en ik heb een hartje 

gemaakt. we gingen ook 

opdrachten doen en de 

kassa was de leukste! Je 

had zelfs een echte kassa. 

Groetjes, Marisha groep 

5 M7 

Het brood 

Hoi wij gaan vandaag naar de schooltuinen  

En weetje wat we gaan doen broodjes  

Bakken en je mocht ze zelf op eten En ik zij 

mmm ik wil ook zulk Brood thuis hebben  

Maar  dat kon niet we hebben  Niet zulk 

brood aaaaaaaaaaa toe mama Wil je kopen 

Het eind 

XXX NORA UIT M7 

 

Het brood 

Hoe brood gemaakt word. 

Brood word gemaakt door meel waater 

suiker en zout en nog meer. 

En het was heel leuk 

 

Romy groep 4 m7 
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Villa Fien vindt Nora 
een leuk boek 

Wat is je naam? 

-Nora 
In welke groep zit je? 

-In groep 6 van B7 
Wat is je lievelingsdier? 

-Paarden 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Tablet 
Wat is je lekkerste eten? 

-Friet 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Taal 
Wat wil je later worden? 

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

-16 oktober 
Wat is je leukste boek? 

-Villa Fien 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Sponge Bob 

M7 in de schooltuin 

M7 ging naar de schooltuin we gingen brood bakken. 

Het was best plakkerig. Maar toen hadden we meel  

gekregen en toen plakte het niet meer. En toen gingen 

we opdragten doen. Het waren 4 opdragten Er was een 

ook een broodwinkel. 

Saloua, groep 4 klas M7 

Wij waren naar de schooltuin. Daar maakte ik brood. 

En ik mocht het zelf op eten. MMMM 

Het brood was heel lekker. 

Thijs, groep 3 M7 

Het brood 

Hoi ik ben Wasim 

vandaag ging  ik 

met de klas naar de 

schooltuin. De les 

was brood maken 

We kregen een 

stukje deeg van dat 

moeten we brood 

maken daarna  

gingen ze in de oven 

En daarna eten!!!!!  

Dus de was leuk In 

brood zit mais  

suiker zout water 

en mail. 

Wasim, groep 5  

klas M7 
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'Van Graan tot Brood'. Op bezoek in de schooltuin.  
 

Tussen 11 en 22 maart zijn alle kinderen van de middenbouw op  

bezoek geweest bij de schooltuin, om daar alles te leren over  

graan en brood.  

 

Op maandagmiddag 18 maart waren de kinderen van M10 aan de beurt. We 

kregen les van Meester Roderick. Wat zit er eigenlijk in brood? We kwamen 

erachter dat brood bestaat uit: graan, water,  

gist, zout en suiker.  

 

Meester Roderick had al een lekker deeg gemaakt waar 

we broodjes mee konden maken.  

Iedereen kreeg een stuk deeg en mocht deze  

versieren met krenten, zonnebloempitten en sesamzaad. 

Maar... er moest eerst heel goed  

gekneed worden! Terwijl de broodjes een tijdje moesten 

rijzen en daarna de oven in werden geschoven, konden 

de kinderen vijf verschillende opdrachten doen om meer 

te weten te komen over graan en brood.  

 

Er was een bakkerswinkel waarin we met een echte kassa de bakkerswinkel konden naspelen.  

Het brood moest verkocht worden!  
 

Ook was er een tafel waar de kinderen de verschillende soorten graan moesten sorteren. Er was: tarwe, 

rogge, haver, mais en gerst. Op een andere tafel lagen allemaal verschillende soorten brood. Uit welke 

landen kwamen deze? We hebben hier over gepraat.  
 

Er lagen op een tafel allemaal graanplanten. De graanplant bestaat uit de halm en een aar.  

In de aar zitten de graankorrels. Deze mochten we uit de aar halen.  
 

Even later konden we de  

graankorrels vermalen in een  

graanmolentje, zodat er echt meel 

uit kwam, dat moest wel nog even 

gezeefd worden.  
 

Na een uur hard werken konden we 

heerlijk smullen van onze eigen  

gemaakte broodjes! 

                                                       

Eet Smakelijk!!  
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Foto van Vroeger 
Weet jij wie deze Jufrouw is,  

kijk goed naar de foto’s hieronder, 
misschien herken je iets.  

Nee . . .  
Lees het gedicht maar eens heel 

goed, dan lukt het wel!! 
  

Vul de bon in  
en lever deze in.  

Postbus Mare Magazine staat op de 
gang bij meester Roland 

Deze keer gaat het alweer om een heel lieve juffrouw, 
Die al heel wat jaartjes les geeft in de middenbouw. 

Als je dit meisje diep in haar ogen kijkt, 
Zie je, dat ze toch wel op een zeker iemand lijkt. 

Inmiddels heeft ze zelf ook twee kinderen, 
waardoor zij haar lesuurtjes behoorlijk moest minderen. 

Daarom heeft ze nu met een andere juf een duobaan 
En zie je haar niet meer elke dag voor de klas staan.  

Zij is leergierig, reislustig en muzikaal 
En in haar klas is er nooit kabaal. 

  
Het gaat natuurlijk over juffrouw....... 

Dit is:  

0 Juffrouw Jowien  
0 Juffrouw Coco 

0 Juffrouw Yvette 
0 Juffrouw Birgitta 

    
   
 
Mijn naam is: 
 
____________ 
 
ik zit in klas:   
 
_______ 

Juffrouw Jowien Juffrouw Coco 

Juffrouw Yvette 
Juffrouw Birgitta 
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Beschuit met muisjes I I 
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: 

Bij deze wil ik laten weten dat Kiona Maya uit klas O1 

op 19 maart 2013 een zusje heeft gekregen!  

Zij heet Nova Jane en Kiona is heel erg blij met haar 
superlieve en trotse zus 

Kiona mag namens Mare Magazine deze prachtige 

knuffel aan haar zusje geven 
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De SKVR (Stichting, Kunstzinnige,  
Vorming, Rotterdam) kwam een 

les  filosoferen met kleuters geven in 
de klas van O8 

Wat denkt je buurman, kan ik dit horen? 

Oor tegen oor 
Ik hoor wat jij denkt 
Denk nog even door 
Blijf stil bij me liggen 

Oor tegen oor. 
  
 

Kijk Wissal en Leila hun best 
eens doen. 

Wij vangen zelfs gedachten. Hopsa!! 

De SKVR juf vangt de gedachten met een 
schepnet. 

Samen alle gedachten in het schepnet stoppen. 
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En ja hoor, het is gelukt. Laat de klanten maar 
komen.....Vergeet je euro's niet! 

Lente liedjes zingen in de klas. 

Opening bloemenwinkel in 08 door Yag-
mur en Ceren. Thema lente, bloembollen. 

Er schommelt een wiegje in 08 Wij knutselden deze mooie  
vogeltjes. 

En  o.a. deze blauwe druifjes. 
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“Virchenzo houdt 
heel veel van  
pannenkoeken 

Wat is je naam? 

-Virchenzo 
In welke groep zit je? 

-In groep 3 van M10 
Wat is je lievelingsdier? 

-Hond 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego 
Wat is je lekkerste eten? 

-Pannenkoeken 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen 
Wat wil je later worden? 

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

-1 oktober, mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-de bijbel 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

- “Robot & Monsters 

 

Het thema lente sloten we samen af met een 
heerlijk paasontbijt. Eet smakelijk! 
 

Groetjes  
uit 08. 
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Schoolreisje 

De middenbouw ging op schoolreisje. 

Naar Linnaeushof de grootste speeltuin van  

Europa. Er waren heel veel speeltoestellen. 

Ook voor peuters en kleuters en er was zelfs 

een dreumesland. Sommige dingen mochten 

we niet. Maar heel veel wel. Er was een  

overdekte speeltuin. Daar binnen waren  

botsauto’s en veel gamespelletjes. Er waren 

ook nog veel trampolines,en een springkussen. 

Het was echt heel groot. We hadden minigolf 

gespeeld. Bij elke baan stond een nieuwe vraag 

om op te lossen . Het was allemaal heel leuk 

Van Lotte en Felice uit m6. 

 

Hallo ik ben Raham. Ik ben dit jaar met mijn 

klas op schoolreis geweest naar Linnaeushof. 

Toen we er aan kwamen moesten we naar de 

picknick . Toen ben ik met mijn vrienden  

Liam en Wouter gaan golfen. Wouter was de 

winnaar. Juf Diana was mee om de  

puntentelling bij te houden. Ik ben ook in de 

botsauto’s geweest het was echt leuk. Er  

waren ook gemotoriseerde skelters. Daar 

mochten we niet in. Verder was er een  

souvenirwinkel en snoepwinkel. En een  

zweefbaan die boven het water ging. 

Raham M6 

 

Hallo ik ben Saskia. Schoolreisje was erg leuk. 

Het was een hele grote speeltuin. Er ware 

waterfietsen. En er was ook een kabelbaan  

boven het water. Je kon ook boven het water 

klimmen. Er was ook nog een terras. En ook 

nog een picknickweide. Dat had ik alle maal 

gedaan. Die kabelbaan boven het water was 

niet eng. Maar de eerste keer wel.  

Groetjes Saskia. M6    xxx 

Ik ben  Wishant en ik ben 8 jaar. 

Ik vond  de  bootjes en de  bots auto ‘s  leuk. 

Maar ik vond het Leukste de toffe toren. 

en ik vond van de snoepjes de suikerspin  

lekker. 

Wishant M6 



Van Kick uit M5 

Van Indy uit M5 

Van Quinten uit M5 
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Van Arman uit M5 
Van Jayden uit M5 

Van Megan uit M5 

Van Jade uit M5 

Van Maxi uit M5 
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De website van de Mare is erg blij met de vele trouwe bezoekers van www.obsdemare.nl. In het 

huidige schooljaar 2012-2013 bezochten 60.174  mensen de site. Dat is gemiddeld zo’n 

5000 bezoekers per maand. Naast informatie over de school, informatie voor ouders, 

klassenfoto’s van verschillende jaren, schoolgidsen, agenda’s e.d. kunt ook de actuele  

gebeurtenissen op de Mare op de voet volgen. Bijna elke week kunt u wel iets nieuws bekijken 

op de site. Dus is ’s middags de sportdag afgelopen, dan kunt u ’s avonds al de foto’s  

bekijken. We proberen de site zo up-to-date mogelijk te houden. Hebt u nog suggesties, vragen 

of een bijdrage aan de website, dan kunt u mailen naar mm@obsdemare.nl.  

Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten, die op de Mare hebben  

plaatsgevonden van januari tot en met juni 2013. 

Surfen op de Maresite 

Januari: Voorronde HaKobal 2013 
   Dansvoorstelling 
   Genieten van de sneeuw 
   Voorstelling: Muizensop 
   Sleeën op het schoolplein 
   Verjaardagviering 

 
Februari; Berendokter op bezoek 
   Naar het berenziekenhuis 
   Finale hakobal 2013 

 
Maart:  Van Graan tot Brood 
   Genieten van het Paasontbijt 

 
April:  Filosoferen kun je leren 
   Schoolreis Middenbouw 
   Kranslegging Oorlogsmonument 
   Kunst Op Zuid 
   Koningsspelen 

Juni;  Sportdagen 
   Schoolreis Onderbouw 
   Afscheid groep 8 

Sofia kijkt 
graag naar 
Scooby Doo 

Wat is je naam? 

-Sofia 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O9 
Wat is je lievelingsdier? 

-Mijn poesje Beckit 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn knuffelpoes 
Wat is je lekkerste eten? 

-Hagelslag 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Kralenplank 
Wat wil je later worden? 

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

-Zaterdag 
Wat is je leukste boek? 

-Dierenboek 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Scooby Doo 

E:/Mijn websites/webroot/website de mare/Mare Magazine/schooljaar 2012-2013/mm 2/jarig/juf jacqueline.html
E:/Mijn websites/webroot/website de mare/Mare Magazine/schooljaar 2012-2013/mm 1/Hakobal/finale.html
E:/Mijn websites/webroot/website de mare/Mare Magazine/schooljaar 2012-2013/mm 2/Koningsspelen 2013/home.html
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Gespat in het bad 
Alweer een nieuwe rubriek in Mare Magazine. “Gespat in het bad” is de rubriek waar je alles kunt 

lezen over het schoolzwemmen. Deze pagina wordt verzorgd door badmeester Hans  

van het zwembad Ijsselmonde 

De tijd gaat snel,soms veel te snel. Het diplomazwemmen is net achter de rug, of we 
zijn alweer bezig om naar het volgende diploma toe te werken. Maar eerst nog even 

terug kijken naar de afgelopen keer. Natuurlijk hebben de leerlingen het A of B  
diploma gehaald Maar wat vooraf gaat, is ook altijd leuk om te zien.  Alle familieleden 
die staan te wachten in de hal,om hun kind bij te staan. Je vraagt soms wel eens af 
wie zijn er nu het meest gespannen, de kinderen, of de ouders. Maar eenmaal in het 

water zijn de kinderen dat wel kwijt. Zij proberen om alle zwemslagen zo mooi  
mogelijk te laten zien. Ouders klappen als zij bovenkomen, nadat ze door het zwem-
gat weer boven water komen. Bij het watertrappen zitten alle overige leerlingen langs 

het zwembad om de laatste 10 tellen mee af te tellen en bij nul gaan zij met hun  
benen hard spetteren.  

Hierna horen ze of ze geslaagd zijn.(wij wisten dat al) en laten ze zich feliciteren door 
de andere leerlingen en halen nog even een knuffel bij hun familie. Maar voor je het 
weet,is het alweer tijd voor het volgende diplomazwemmen. Dit wordt kort voor de 

grote vakantie gehouden. Dit geldt dan voor  het A en B diploma, maar ook voor het 
C diploma en vaardigheiddiploma 1,2,3. Uiteraard moeten zij dan wel aan alle eisen 
voldoen. vooral het vaardigheiddiploma is behoorlijk pittig. Dus nog even doorzetten 

en misschien zit uw kind er de volgende keer dan ook bij. Ik zou zeggen.... tot 
dan,De tijd gaat sneller dan je denkt.   

 
Vriendelijke groet,    

zwemmeester Hans. 
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Wat is je naam? 

-Ahmet 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O6 
Wat is je lievelingsdier? 

-Aap 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Auto’s 
Wat is je lekkerste eten? 

-Spinazie 
Welk werkje doe je graag op school? 
-Letters / dubbelklankenboekje 

Wat wil je later worden? 

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

-Kerst “Mijn eerste tand ging eruit! 
Wat is je leukste boek? 

-”Jip & Janneke 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Phineas en Ferb 

Ahmet houdt 
erg van spinazie 

Schoolzwemmen. 

Schoolzwemmen vind ik heel leuk. Zelf zit ik op  

wedstrijdzwemmen. Daar zit ik in baan 2. We leren  

belangrijke trucjes. Bijvoorbeeld als je van je handen  

kommetjes maakt ga je sneller zwemmen. En we leren de 

keerpunten.     Zelda 5 M4. 

 

Ik vind schoolzwemmen heel leuk, ook best moeilijk en ik 

moet voor zwemvaardigheid 1. Maar op een dag kan ik 

niet mee want ik had mijn voet gekneusd.  Dus mocht ik 

naar juf Astrid . Maar nu gaat het wel wat beter! 

Yang-Yang 5 M4. 

 

Ik zit in badje vijf. Ik zwem voor zwemvaardigheid 1.  

We beginnen meestal met baantjes zwemmen. Dan gaan we 

er met een duik in. Dan doen we meestal schoolslag. En 

soms doen we spelletjes, dat is leuk. 

Isabel 5 M4. 

 

Diplomazwemmen. 

Het diplomazwemmen was heel cool. Toen ik in het water 

dook, raakte ik de bodem.  De rugkrool was het makke-

lijkst. Ik ging voor B nu dus voor me C Ik was heel blij J!!! 

Sem 5 M4 

 

Het is  best  leuk  om  te  zwemmen  maar  het  is   

ook  moeilijk  soms  doe  ik  ook  iets  verkeert  maar   

ik  doe  het  ook  best  goed  en  ik  vind  het   

moeilijkste  schoolslag   

Alba groep 3 M9 
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KRANSLEGGING EN 2E            WERELDOORLOG 

We hebben van de meester een boekje gekregen dat ging over de 2e Wereldoorlog daarin  

stonden hoofdstukken in over Anne Frank, de Bevrijding, Radio Oranje, Adolf Hitler en nog 

veel meer. Met Radio Oranje moesten we stiekem in het magazijn luisteren en als je betrapt 

word had je een probleem. We moesten ook een gedicht maken voor de kranslegging.  

Van iedere klas werd een kind gekozen die een gedicht moest voordragen op de kranslegging. 

Dat was vandaag.  Eerst ging Meester Lammert een speech houden en toen ging Juf Leonie 

een gedicht voordragen en toen gingen  2 kinderen van b8 een krans leggen en 2 mevrouwen 

van het 4 mei comité ook een krans leggen die hadden ook de 2e  

wereldoorlog mee gemaakt die zaten in het verzet en toen gingen een paar kinderen van  

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 en b10 hun gedicht voordragen. Toen werd de Last Post  

gespeeld  en dat betekent de laatste groet toen moesten we 2 minuten stilstaan en toen werd 

het Wilhelmus gespeeld  toen moesten we  in  een rij gaan staan en langs de krans lopen en 

toen gingen we weer naar school    EINDE   Nikki uit B8                                                          

dit is mijn gedicht 
                                                                      

2e wereldoorlog  
 

De wereldoorog kwam door haat                                      

de mensen wilden een wereld  

waar dat niet bestaat 

Zij wilden een wereld met  

liefde en vrede 

dat is het belangrijkste  

van hun leven 

Toch waren er mensen  

die hun dromen verstoorden 

daar zijn we toch  

niet voor geboren  

Toch gingen joden  

naar een kamp 

Niet voor school of 

vakantieoord 

NEE  ze moesten werken  

of werden vermoord 

Nikki B8 
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Mensen zoals jij en ik 

Ik was aan het spelen met mijn vriendinnen. 

Toen vielen de Duitsers opeens binnen. 

Mijn vader, moeder en ik werden mee getrokken. 

Ik was erg geschrokken. 

Ik had best veel pijn. 

En voor ik het wist zat ik in die stomme trein. 

 

Het was er vies en koud. En ik had het erg benauwd.  

Toen we er eindelijk waren. Waren er al gevaren. 

Zonder dat ik het wist. Hadden we ons vergist. 

 

Het waren geen werkkampen. 

Maar vernietigingskampen. 

We moesten dood. Want we waren allemaal een jood. 

Wat ze deze mensen hebben aangedaan. 

Is waarvoor wij hier nu stilstaan. 

 

 

Wat deze mensen allemaal hebben meegemaakt. 

Heeft mij erg geraakt. 

Het waren eigenlijk gewone mensen. 

Zoals jij en ik. 

Solenn & Marit  B8 

Marcus en Gina uit B9 waren  

namens De Mare aanwezig om mee te werken 

aan de herdenking van de Tweede Wereldoor-

log. Deze wordt ieder jaar georganiseerd door 

het 4 mei Comité Vreewijk.  Zij hebben met 

respect hun gedichten voorgedragen. 

 

Zij kregen aardig wat complimentjes.  

Onder andere van Jan Oudenaarden  

(de wel bekende auteur van Rotterdam). 

 

Het was trouwens nog een  

openbaring, dat er een document ingemetseld 

is in de Naald op het Brinkplein. 

We moesten eerst een werkstuk maken over 

de 2e wereldoorlog .dat  was heel leuk want 

je mocht radio oranje luisteren en je mocht 

een mini monumentje maken , en ook een 

gedicht voor de kranslegging .en je mocht 

allemaal kaarten maken over de 2e  

wereldoorlog. Vandaag gingen we naar de 

kranslegging en dat was heel bijzonder er 

waren 2 mevrouwen die de oorlog hadden 

meegemaakt, en die mochten een krans 

neerleggen en ook 2 kinderen . We hadden 

de gedichten 

voorgelezen en 

toen 2 minuten 

stilte en daarna 

gingen we terug 

lopen naar school.  

Thomas B8 
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Koningsspelen 
De leerlingen van M6 hebben genoten 

van het ontbijt. Na het zwemmen ging 

het ontbijt er goed in. Het weer 

speelde niet de hele dag mee. Om twee 

uur konden de koningsspelen toch 

plaats vinden. De stoepkrijtjes en  

loopblikken van Gina waren populair.  

De ontbijtdozen die nog over waren 

zijn naar de voedselbank gegaan. 

M6 
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Wat is je naam? 

-Jafaar 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O7 
Wat is je lievelingsdier? 

-Tijger 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego 
Wat is je lekkerste eten? 

-Pannenkoeken met chocoladepasta 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen 
Wat wil je later worden? 

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

-Juffendag 
Wat is je leukste boek? 

-Cars 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Spongebob 

Jafaar kijkt graag 
naar Spongebob 
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Koningsspelen 2013 
Het lijkt al weer een tijdje geleden, maar op 26 april 2013 vierden wij de Koningsspelen op de Mare. 

Het was een supergezellige dag. Hieronder een kleine impressive . . .  

Groetejes alle kinderen van O8 en juf Jacqueline & juf Sevgi 

Oeps, we willen allemaal graag rood,  

wit, blauw en oranje vandaag!! Kijk de  

juf haar best eens doen, en wat stonden 

jullie mooi stil. 

Juf Jaqueline & Juf Sevgi,  

De W van Willem! 

De boefjesbende! Lekker dansen en zingen op 

het Koningslied 

De prinsesjes 

Op het grote plein, onderleiding van de Bovenbouwleerlingen, speelden we allerlei leuke spellen. 

En toen waren we hongerig en koud en smulden van een heerlijke Koningslunch.  

Tot de volgende keer ! 

Koningin Maxima & 

Konuing Willem Alexander 

in de gouden koets. Was je 

werk af, dan mocht je 

met ons spelen 
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Gemaakt door Yang-Yang uit M4 

Gemaakt door Emma uit M4 

Gemaakt door Zelda uit M4 

Gemaakt door Isabel uit M4 
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we gingen apenkooien. Eerst koos de meester een 

tikker en die tikker mocht iemand kiezen de  

tikkers moeten hun ogen dicht doen dan worden 

er twee verlossers gekozen. Ik ben ook verlosser  

geweest. Die verlossers gaan de kinderen tikken die 

getikt zijn dan mogen ze weer veder klimmen als 

de tikkers en verlossers zijn gekozen kunnen we 

beginnen de tikkers tellen tot tien dan gaat  

iedereen een plek zoeken als de tien tellen voor bij 

zijn mogen de tikkers je tikken maar niet te gelijk 

de een gaat zitten en de ander gaat tikken na  

ongeveer een minuut ruilen ze om en zo door de 

laatste minuut mogen ze samen tikken, als de  

tikkers naast de hoepel, mat, bank of kas gaat 

staan is iedereen weer vrij. Na afloop gaan de  

tikkers raden wie de verlossers waren daar hebben 

de tikkers drie pogingen voor. Lukt het dan hebben 

de tikkers gewonnen lukt het niet hebben ze  

verloren Ik vind dit spel leuk om dat ik zelf wel 

een beetje een aap ben en ik hou van klimmen  

bijvoor beeld : een touw waar je aan kunt  

slingeren       Abigail B8 

 

Apen kooi bij gym. Apenkooi  is een spel met twee 

tikkers en twee verlossers, je hebt allemaal  

onderdelen zoals, hoepels matten, klimwand en de 

touwen. De andere kinderen moeten oppassen voor 

de tikkers en als je getikt ben moet je gaan zitten 

waar geen onderdelen zijn en de verlossers tikken 

je dan aan en dan ben je weer vrij en mag je  

verder spelen met het spel. Aan het einde van de 

tijd moeten de tikkers kiezen wie de verlossers zijn. 

En als ze het goed hebben, hebben ze gewonnen. 

En als de tikkers buiten de onderdelen rennen is 

iedereen weer vrij en moeten ze tot tien tellen en 

de kinderen mogen dan uitlopen.  

Groetjes  Naomi uit B8 

Gek op Gym: 
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Een dolfijn is Lola 
haar lievelingsdier 

De gymles apenkooi. vandaag hadden we apenkooi  . apenkooi is 

je moet in de hoepels lopen en er zijn twee tikkers, die moeten je  

tikken en als ze je tikken moet je aan de kant zitten maar er zijn 

ook nog twee bevrijders die bevrijders kunnen je aanraken en 

dan doe je weer mee met het spel, maar als de twee tikkers zijn 

dan gaat de spel nog maar twee minuten door en dan zegt  de 

meester stop. maar er zijn ook nog kasten waar je overheen 

moet en er is ook nog een klimrek maar als je daar  op bent mag 

je niet meer getikt worden. als je op de klimrek bent moet je zo 

snel mogelijk naar boven klimmen en dan slingeren en loslaten 

maar als je eraf  bent dan mag je niet meer achteruit want  

misschien hangt er iemand aan de klimmerk en springt hij op 

jou . er zijn ook touwen waar aan je kunt slingeren. maar als de 

tikker buiten de hoepel staat mag iedereen er weer in en moet 

de tikker tot tien tellen en krijgen wij uitloop  

gemaakt door Kaan uit B8. 

 

apen kooi bij gym. we hadden met gym apenkooi en we moesten 

eerst de zaal verkennen en toen moesten we tikkers uitzoeken en 

die moesten proberen ons te tikken maar we moesten nog  

stiekem twee kinderen uitzoeken en dat mochten de tikkers niet 

zien  dat heet verlossers die moesten ons bevrijden als we getikt 

waren maar het moest wel stiekem want dat mochten de tikkers 

niet zien de tikkers de tikkers moesten om ste beurten tikken en 

als ze op de grond kwamen moesten ze tot tien tellen en was 

iedereen weer vrij en als en als de verlossers waren afgetikt dan 

kon je niet meer bevrijd worden op de wand rek ben je vrij en 

als je de grond aanraakt ben je af en dat geldt ook voor de ver-

lossers en aan het eind van het spel moesten de tikkers raden wie 

de verlossers waren en ze hadden drie kansen als ze het goed 

hebben, hebben de tikkers gewonnen en als ze de verlossers niet 

geraden hebben hadden wij gewonnen en ik was een keer tikker 

met Nikki               

groetjes Fleur uit B8 

Wat is je naam? 

-Lola 
In welke groep zit je? 

-In groep 4 van M7 
Wat is je lievelingsdier? 

-Dolfijn 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Spelling 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Dagboek 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nickelodeon 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=apen&source=images&cd=&cad=rja&docid=kZx8ibbSWlcAkM&tbnid=xob9sybsZIx4VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eigenapeldoorn.nl%2Fspoedcursus-apen-pesten%2F&ei=24mbUZrfHIbA0QWI-YDwBg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNEi
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Naar de film. 

Wij zijn naar de film gegaan. 

We gingen naar de film Gnomeo en Juliet. 

De klassen m6 en m4 gingen naar de film. 

De film ging over twee verliefde kabouters. 

Het was een strijd tussen rood en blauw. 

Er was in de film ook een paddestoel die deed als 

of hij een hond was. Er was ook een roze flamingo. 

En op het einde werden rood en blauw vrienden. 

Het was een hele leuke film. 

Groetjes van Felice en Mekselina uit m6 

 

Wij zijn Melisa en Amy 

Wij zijn naar de film geweest Het 

was heel leuk. Er waren twee  

tuinen De rode en blauwe tuin. 

Bij rood was  er een meneer En 

bij blauw een mevrouw.  

Deze hadden ruzie net als de  

kabouters. We zijn met heel de 

klas naar de film gegaan. En bij 

het eind waren ze weer vrienden 

Groeten Melisa en Amy m6 

 

Wij zij Jin en Berkant 

Wij  zijn naar de film geweest met de Mare. 

Het was heel leuk en grappig vooral die kabouters. 

 En het was donker in de bioscoop En het was leuk  

Gnomeo en Juliet  was de naam van de film. 

En de kleur was rood en blauw Gnomeo en Juliet 

waren verliefd. En ze gingenzoenen en toen waren 

ze gescheiden. En toen waren ze weer samen 

De laatse stukje gingen ze dansen 

 M6 
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Naar het Berenziekenhuis 

Koningsspelen 

U kunt Mare Magazine ook bezoeken op internet:  www.obsdemare.nl 
Voor suggesties, informatie e.d.  mail naar:mm@obsdemare.nl 
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Paasontbijt 

Van Graan tot Brood 
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