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

Juffrouw Marjan
Juffrouw Willy & juffrouw Ludy
Juffrouw Diana & juffrouw Christa
Juffrouw Anne Katrijn
Juffrouw Gezina
Juffrouw Joska
Juffrouw Annemarie
Juffrouw Jacqueline & juffrouw Ludy
Juffrouw Eveline

M1 Juffrouw Esther & juffrouw Jowien
M2 Juffrouw Coco & meester Tom
M3 Juffrouw Mariska & juffrouw Esther
M4 Juffrouw Désirée
M5 Juffrouw Yvette & meester Tom
M6 Juffrouw Gerti
M7 Juffrouw Birgitta & juffrouw Fiona
M8 Juffrouw Kim
M9 Juffrouw Astrid
M10Juffrouw Quirine & juffrouw Evelien

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

Nieuws van

Beste ouders, meisjes en jongens.

Dit is de eerste schoolkrant van het jaar 2013.
Ik wens een ieder een gelukkig en gezond 2013.

Personeel.

Juffrouw Gerda heeft afscheid genomen van onze school.
Zij is 65 jaar geworden en geniet nu van haar pensioen.
Wij wensen haar een goede tijd en bedanken haar voor haar
inzet op “De Mare”.
Juffrouw Janny is inmiddels weer
begonnen na een korte ziekteperiode. Wij zijn blij dat zij het team weer
is
komen versterken.
Juffrouw Annemarie heeft nu de
hele week haar eigen onderbouwgroep aan de Fichtestraat.
Meester Tom werkt nu weer samen met juffrouw Coco in de
middenbouw. Ook gaat meester Tom 1 dag de groep van
meester Jonathan draaien, die dan ouderschapsverlof heeft.
Juffrouw Wil heeft in november haar 40 jarig jubileum
gevierd. Hiermee feliciteren wij haar hartelijk.
Gelukkig is zij goed hersteld van de inzinking die zij onlangs had. Het was gelukkig niets ernstigs.
Juffrouw Lisette neemt ook ouderschapsverlof op en is
nu op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.
Lio-stages
Ook dit jaar zijn er op “De Mare”weer drie lio-stagiaires.
Zij lopen stage in de onder-, midden- en bovenbouw.
Het zijn vierdejaars studenten van de PABO, die zelfstandig een groep mogen draaien.
Suzanne Blokzijl is ons schoolmaatschappelijk werkster.
Zij is op maandag en woensdag werkzaam op onze
school.

Hakobal toernooi

Dit jaar organiseren onze vakleerkrachten gymnastiek
voor de tiende keer het hakobal toernooi. Het toernooi wordt
gehouden van maandag 14 januari tot en met vrijdag 22
februari voor alle kinderen van de bovenbouw. De wedstrijden worden dit jaar gespeeld in de gymzaal
tijdens de gymlessen.
De finales (kwart, halve en grande)
vinden plaats op vrijdag 22 februari
in Sporthal “de Enk” van 09:00 tot
11:00 uur. De ouders zijn dan van
harte welkom.

Werkweken

De bovenbouw gaat ook dit jaar
weer op werkweek in Baarn.
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De groep van B3 meester Jonathan, B8 meester Roland
en B9 meester Lammert gaan van 11 maart t/m 15 maart.
De groep van B1 juffrouw Maaike / Leonie en de groep van
B2 juffrouw Daisy gaan van 18 maart t/m 22 maart.
De groep van B6 meester Martin en de groep van B7
meester Ben gaan van 8 april t/m 12 april
De groep van B4 meester Jim , B5 meester Hans en B10
meester Patrick gaan van 15 t/m 19 april.
Het thema van de werkweken is Sprookjes en Spookjes.

Documentatie centrum

Het thema van ons documentatie centrum is Sprookjes en
Spookjes. Dit sluit aan bij het thema van de werkweken.
Ook hebben wij weer vele nieuwe boeken aangeschaft.

de Directie

Touchscreen

dag 22 april op schoolreis naar Linnaeushof

Alle middenbouwen hebben nu een touchscreen.
Hierdoor kan o.a. onze methode Veilig Leren Lezen optimaal
worden gebruikt.

De jaarlijkse kranslegging bij het oorlogsmonument op de
Brink zal plaatsvinden op woensdag 24 april
Het verkeersexamen in groep 7 zal op donderdag 25 april
zijn.
De sportdagen vinden op de volgende plaats:
onderbouw woensdag 5 juni.
bovenbouw woensdag 19 juni
middenbouw woensdag 26 juni.
De oudste kleuters gaan donderdag 27 juni naar
Diergaarde Blijdorp.
Vrije dagen
In verband met een aantal activiteiten zijn de volgende
groepen vrij.
Vrijdag 31 mei is een teammiddag.
Alle groepen zijn dan ’s middags vrij.

Niotoets

De leerlingen van groep 8 hebben in november de
schoolvaardigheidstest gedaan Deze toets onderzoekt de
capaciteiten van de leerlingen met als doel een goede
kansberekening te maken voor het slagen in het Voortgezet
Onderwijs.

Donderdag 27 juni gaan de oudste kleuters op schoolreis.
De andere kleuters zijn die dag vrij.
Vrijdag 12 juli is het afscheidsfeest van groep 8.
De groepen 6 en 7 zijn dan ’s middags vrij.

Belangrijke data

De middenbouw gaat op maan-

Vakanties
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie/Pinksteren
Vrije dagen
Zomervakantie

vrijdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag

22 februari om 11:30 uur t/m vrijdag 1 maart
29 maart t/m maandag 1 april
29 april t/m maandag 20 mei
17 juni
t/m dinsdag 18 juni
22 juli
t/m vrijdag
30 augustus

Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening
houden met bovenstaande data.
R. Eggens
Directeur obs "De Mare"
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Wat is je naam?

-Jessie

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B5

Wat is je lievelingsdier?

-Puma

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn Wii

Wat is je lekkerste eten?

-Tagliatella

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Architect

Wat vind jij de leukste dag van het
jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Leven als een loser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-the suitelife on deck

Jessie wil graag
architect worden
vlinder
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Pop op plafond ~ Mohamed
uit M8

Nikki uit M8

Rohan uit M8

Chenille uit M8

Ricardo uit M8
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Wat is je naam?

-Fairouz

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O4

Wat is je lievelingsdier?

-Zebra

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Olijfolie op brood

Welk werkje doe je graag op school?

-Puzzle

Wat wil je later worden?

-Juffrouw

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Vandaag

Wat is je leukste boek?

-Prinsessenboek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Phineas en herb

Fairouz wil graag
juffrouw worden
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Lukas, Kane, Kaan & Kevin op zoek
naar de koningin

Fleur met de Imker
op de foto
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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

Dit e-mailtje kwam bij Mare Magazine binnen.
Hallo
Ik ben de moeder van Thomas uit groep 05 juf
Gezina. Hierbij wil ik u laten weten dat Thomas een
broertje heeft gekregen. David is geboren 15-5-2012 .
Thomas is heel blij met zijn broertjes, Hij zal het leuk
vinden als hij in de schoolkrant mag met zijn broertje ?
Al vast bedankt.
Met Vriendelijke Groet Linda Gommers

s
namen deze
g
a
m
s
Thoma e zijn broertje
z
a
even.
ag in
Mare M ooie knuffel g
m
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Onderbouw 7 is
hier heerlijk aan
het smullen van
een zelfgemaakte
soep van de papa
van Jill met ingrediënten uit de
schooltuin !

Ingrediënten zelf geplukt
uit de schooltuin:
Tomaten
Uien
Paprika
Peterselie
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Traktatie Tips
Benodigdheden:

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).

1.Angry Birds met katapult

2. Gezonde frietjes
Benodigdheden:

Kijk voor meer suggesties ook op de website van:
party-kids.nl
Gezonde-Traktatie.nl
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Zing Mee ! !
Deze keer 4 liedjes, het lieveheersbeestje voor groep 3, de glijbaan voor 4/5, drumstel voor groep 6, en voor
groep 7/8 ping en pong. Het liedje Ping en Pong is een makkelijk liedje, maar wel een bijzonder lied.
Er komt namelijk geen eind aan, je kunt al maar doorgaan. Dat komt omdat het eerste woordje van het lied
ook het laatste woord is. Dus als je aan het eind van het lied bent, ben je ook meteen weer aan het begin.
Dat was eigenlijk wel handig, want we hadden veel te oefenen bij dit lied. Bijvoorbeeld bij elk woordje 'ping'
een klap in je handen geven, of het woordje 'ping' niet hardop zingen, of bij elke 'ping' gaan staan.
Dit kan uiteraard ook bij de woordjes 'pong'. De laatste opdracht was om alleen de woordjes 'ping' en 'pong'
hardop te zingen, en de andere woorden onhoorbaar in je hoofd. Het viel niet mee, maar was wel leuk.

Juffrouw Margriet
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Surf ook eens op de
Maresite: www.obsdemare.nl
onder de knop
–Zing Mee!Daar vind je meerdere
liedjes die aangeleerd zijn
op school met daarbij een
muziekbestand, zodat je
mee kunt zingen.
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Wat is je naam?

-Noa

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B2

Wat is je lievelingsdier?

-Bardeel visjes

Wat is je leukste speelgoed?

-Teken– en knutselspullen
Wat is je lekkerste eten?

-Patat met Joppiesaus

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Modeontwerpster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-13 februari; mijn verjaardag
Wat is je leukste boek?

-Raveleijn

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Say yes to the dress—Disney Channel

Noa haar favoriete
boek is Raveleijn

15

16

Koe getekend doorJustin uit O5
van Juliën uit O5

Mama en papa schaap
van Tyara uit O5

Rif uit O5 tekent een koe

Jade & Senna op de kinderboerderij met

17

hond van Senna uit O5

Fun For Kids

Verhaal met fantasiewoorden.

Ik sta te zwommelen naar een gloedig mooie flof. Zijn droet is zo grappig dat
ik moet troezen, mijn vriendin moet zelfs brienen! Ik herinner het me nog als
de dag van jaal, ik stond te grikken terwijl ik tegen mijn halp stond te praten. Ik
hing mijn leug in mijn kamer en mijn moeder zei: “Geef mij de melg eens
aan!”,toen zei ik: “Mam sta niet zo te klaffen!”. Mijn vriendin zat gezellig met
vader te nalsten, moeder stond op moopster, en ik speelde polbig. “Ulg!”, riep
moeder, “kun je mij helpen met stitven , de friksla zit namelijk vast”.

Donna B4

De taart voor Tarik.
Ik heb een eigengemaakte taart voor Tarik
gemaakt en op school gegeven, omdat ik
toen 100 dagen verkering met hem had en
omdat ik van hem houd. Ik vond het ook
heel leuk om de taart te maken.
En toen ik binnen kwam in zijn
klas, toen trilde ik van de zenuwen,
ha ha ha. En Tarik vond de taart
lekker, zei hij. En hij keek ook heel
verrast toen ik binnen kwam. En
toen de volgende schooldag kreeg ik
een ketting met een hartje eraan.

Fleur.

Deze tekening
is gemaakt door Dennis
uit B5 voor Dierendag
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HORIZONTAAL
1.een dier die in grotten leeft
4.een insect met vleugels en komt
in de nacht
6.een last dier
8.het rijmt op kat
11.een engels woord
14.en vis soort
15.een groot beest met 2 letters
16.hij lust graag bananen
17.het is een lang reptiel

VERTICAAL
2.een groot beest met 3 letters
3. Een vogelsoort
5.een klein rond insect
7.een klein knaagdier
9.het is geen bij maar een ………
10.hij eet muizen
12.hij kwaakt
13.geen kat maar een ………

Deze puzzel is gemaakt door Fleur uit B8
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Hartsvriendin

Boezemvriend of hartsvriendin is een rubriek in Mare

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

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

gereageerd op deze oproep. De hartsvriendinnen, die in Mare Magazine komen
te staan, mogen gezellig samen naar de bios. Zij krijgen namelijk een
bioscoopbon. Dit keer zijn Fleur en Cheneta de gelukkigen!!!
Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!
Hallo ik ben Fleur B6 en ik ben hartsvriendinnen met Cheneta B7.
Wij kennen elkaar al sins ons 5e en we willen ons graag in schrijven.
We zijn zulke goede vriendinnen omdat we echt alles samen doen.
We wonen ook vlak bij elkaar dus gaan we elke dag samen alleen met de tram
naar huis en we spelen ook echt elke dag.
We doen ook echt altijd leuke dingen en we vervelen ons nooit.
We hebben echt haast nooit ruzie en als dat wel zo is dan is het weer gelijk
goed ook al komt dat niet zo vaak voor.
Wij hopen in de schoolkrant te komen en lekker samen naar de bioscoop te
gaan.
Groetjes Fleur en Cheneta natuurlijk.

Fleur en Cheneta mogen lekker samen naar de bios
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Op de schooltuin hebben de
kinderen van de onderbouw
het blote voetenpad gelopen.
De kinderen moesten op
verschillende soorten
ondergrond lopen,
zodat ze het verschil
goed konden voelen.

Wat is je naam?

-Jena

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B1

Wat is je lievelingsdier?

-Panda’s

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn Laptop

Wat is je lekkerste eten?

-Patat en Hamburger

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Modeontwerpster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Oud en Nieuw

Wat is je leukste boek?

-Hoe overleef ik . . .

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Disney Channel

Jena speelt het liefst
met haar laptop
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De liefste Opa & Oma van de Mare
I

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.

Beste Mare Magazine,
Ik heb de liefste opa en oma. Ze doen heel veel leuke dingen met mij en ik heb veel van ze geleerd. Ik mocht altijd bij
ze komen eten en we doen altijd leuke spelletjes.
Ze hebben ook een hond en daar speel ik vaak mee,
daarom heb ik de allerliefste opa en oma!!
Groetjes Tristan uit B2

Tristan heeft een mooie
brief aan Mare Magzine
geschreven enmag nu
deze doos met
chocolaatjes aan zijn
oma en opa gaan geven
21

Wat is je naam?

-Thomas

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M5

Wat is je lievelingsdier?

-Een hamster

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Macaroni

Welk werkje doe je graag op school?

-Handvaardigheid

Wat wil je later worden?

-Meester

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-1 april

Wat is je leukste boek?

-Harry Potter en de
Steen der Wijzen

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Pinguïns van Madegascar

Thomas vindt 1
april de leukste
dag van het jaar

22

Van Noortje uit O5
Heksensoep van Berkay uit O5

van Rif uit O5
Heksensoep van Juliën uit O5
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Veiligheid op school

Wat is je naam?

-Nikhita

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B4

Wat is je lievelingsdier?

-Aapje

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Spelling / taal

Wat wil je later worden?

-Modeontwerpster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-100% boeken

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Degrassi op TeenNick

Nikhita eet graag
pizza’s
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Beschuit met muisjes II
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

Beyza uit O3 heeft op 21 September een broertje
gekregen, zijn naam is Őmer.
Van Mare Magazine heeft Beyza een heel mooie
knuffel gekregen om aan haar broertje te geven

ns
g name roertje
a
m
a
z
ar b
Bey
zine ha l geven.
a
g
a
M
e
f
Mare
ie knuf
o
o
m
e
dez

Hallo mij naam is vlinder kamerman, en ik zit bij juf joska
(klas 06) in de klas. Ik zou het heel leuk vinden om een knuffel
te krijgen om aan me broertje te geven als tie word of is geboren
want me mama gaat al bijna bevallen binnen 2 weken hihi.
Groetjes Vlinder xxxx
Hai hier is tie dan, me broertje harley! hij is zooooo lief en ik ben
blij dat ik nu een grote zus ben geworden.
Hij was heel blij met ze beer (en ik ook hihi) Groetjes vlinder

Mar Vlinder
e
m
deze Magazi ag nam
moo ne ha ens
ie kn ar br
o
uffe
l gev ertje
en.
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Wat is je naam?

-Florian

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O2

Wat is je lievelingsdier?

-Paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Auto’s

Wat is je lekkerste eten?

-ontbijtkoek met boter

Welk werkje doe je graag op school?

Tekening gemaakt

Wat wil je later worden?

door Dennis uit B5

-Blokken

-Politieagent

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Sinterklaas

Wat is je leukste boek?

-Ridder Florian

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Spongebob

Florian wil later
politieagent
worden
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Getekend door

Getekend door Donny uit M4

29

Getekend door Willemein uit M4 groep 5

Getekend door Isabel uit M4

Charlotte uit M4 groep 5
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Wat is je naam?

-Kayra

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M3

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond

Wat is je lekkerste eten?

-Soep

Welk werkje doe je graag op school?

-Schrijven

Wat wil je later worden?

-Popster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Barbie

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Kayra wil later
popster
worden
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Zoek de oliebollen
Oud en Nieuw is nog niet zo lang voorbij.
Wat was het gezellig en wat hebben we
veel oliebollen gegeten. Voor de
kinderen die toch nog trek hebben.
In deze schoolkrant vind je nog een aantal
verdwaalde oliebollen. Vind jij ze allemaal?
Wellicht win jij dan een leuke prijs !!

Gevonden kledingstukken.
Naam: _______________
Klas:
O____
M____
B____

Ieder jaar verbaas ik mij over de grote hoeveelheid
kledingstukken, waar niemand meer om komt.
Hebben wij het dan zo goed, dat we niet meer zoeken als
we wat kwijt zijn? Het lijkt er wel op. Sinds de
zomervakantie worden alle gevonden jassen, broeken,
T-shirts, gymschoenen, sloffen, sokken, sjaals,
handschoenen verzameld boven bij de trap naar de
kleedkamers. Soms kijkt men er en vindt er zijn of haar
spullen.Maar kijk naar de foto’s: er blijft nog zoveel
hangen en liggen. Na de voorjaarsvakantie worden de
kledingstukken in plastic zakken gedaan en weggegooid.
Dus vandaar nu deze oproep:

Kom ook eens kijken, wanneer je wat kwijt bent!!

Ik heb _________
oliebollen gevonden

meester Hans Terhell
P.S. voor sleutels, sieraden enz. kun je naar de conciërge.
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Foto van Vroeger
In foto van vroeger krijg je een foto te zien van een Juffrouw of
meester van de Mare. De foto is alleen een tijd geleden gemaakt.
De vraag aan jullie is of jullie de bewuste juf of meester in de foto herkennen.
Om jullie een beetje op weg te helpen, zal er bij iedere foto een mooi gedicht staan.
Als je het goed raadt, maak je kans op een aardigheidje. Veel succes!

Weet jij wie deze meester is,
vul dan de bon in
en lever deze in.
Postbus Mare Magazine staat
op de gang bij
meester Roland

Dit lieve meisje lijkt een beetje bang
voor de fotograaf,
misschien dreigde hij wel met een ijzeren staaf.
Je weet het maar nooit,
het is al weer ruim 40 jaar geleden,
dat was een tijd waarin mensen dat soort
dingen gewoon deden.
Of was ze misschien gewoon een beetje verlegen,
en zat ze haar snotneusje droog te vegen?
Ze houdt haar knuffel stevig tegen
zich aan gedrukt,
en zo is de foto toch prima gelukt.
Haar ogen zo groot en haar vingertjes klein,
dit is natuurlijk juf…………………………

Wat is je naam?

-Aaron

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O1

Wat is je lievelingsdier?

-een koe want die is zo schattig
Wat is je leukste speelgoed?

-een auto van Cars

Wat is je lekkerste eten?

-Spinazie met zoete vis

Welk werkje doe je graag op school?

-Mozaïek en modulair

Dit is:
0
Juffrouw
0
Juffrouw
0
Juffrouw
0
Juffrouw

Willy
Gezina
Annekatrijn
Marjan

Wat wil je later worden?

-Voetbal-ster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Oud en Nieuw met vuurwerk
Wat is je leukste boek?

-Carsboek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-OP Nickelodeon naar Spongebob

Mijn naam is:
____________
ik zit in klas:
_______

Aaron vindt een koe zo
schattig
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English is Fun
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Naam

Juf Fiona

Meester Martin

Meester
Eggens

Juf Quirine

Meester
Patrick

Lievelings dier

Hond

Gebakken vis

Hert

Hond

Hond & leeuw

Lievelings eten

Stamppot
Andijvie

Pizza

Stamppot
boerenkool

Couscous
met kip

Shoarma & pat

Hekel aan

Regen

Ruzie

Zeurende mensen

Ruzie

Niet eerlijk zij

Beste vriend/
vriendin

Juf Birgitta

Cynthia

Vrienden uit mijn
jeugd

Juf Kim !

Stephan

Lievelings boek

De GVR van
Roald Dahl

Mathilda van
Roald Dahl

Kruimeltje

Super Juffie

Het gouden e

Kleur ogen

Blauw

Bruin

Groen

Blauw

Bruin

Kleur haar

Blond

Kastanje bruin

Grijs / zwart

Bruin

Verjaardag

29 april

4 april

Augustus
zomervakantie

21 februari

Lievelings dag

Mijn
verjaardag !

Zondag

Zaterdag

De dag van de
leraar (5 okt)

Sport

Tennis

Darten,
fietsen, voetballen

Hockey

Hockey &
hardlopen
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Donkerblond e
een vleugje ka

3 januari

Elke dag is we
een mooie da

Voetbal

w

Wat is je naam?

-Jesper

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M4

Wat is je lievelingsdier?

-Een tijger

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn X Box

Wat is je lekkerste eten?

Meester René

Juf Kim

Meester Jan

Poes

Hond

Kat

-Als er sneeuw ligt
-Donald Duck

Sushi

Zuurkool

jn

Pesten

Ruzie

Liegen

Erik

Juf Quirine &
Juf Daisy

Juf Wilma

Boeken van Grisham

Super Juffie

Pietje Bel

Blauw

Groen

Blauw

Bruin

Donkerblond

Grijs

7 september

5 juli

29 april

Kerstdagen

1e Kerstdag

Zaterdag

Tennis

Zumba

Tennis

eer
ag

-Meester

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?
Wat is je leukste boek?

Chinees

en
aal

-Taal 4

Wat wil je later worden?

tat

ei

-Spaghetti

Welk werkje doe je graag op school?

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Sponge Bob

Jesper wil later graag
meester worden
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een Blokk
groep 4 en 5 hebben hun vakantie
speelplek van bovenaf beken.

samen lijkt het
Google Earth

groep 4 en 5 Een fruitschaal.
De vorm van fruit gemaakt
met papier en lijm en de kleur
met stukjes zijdevloei.

Groep 6 figuurzagen: Een schoonzwemster
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groep 6 figuurzagen Een dansend paar

groep 3 heeft verschillende
vormen leren knippen.
De ronde vorm van het spook,
de driehoek van het
stekelmonster en het vierkant
van het blokken monster

groep 8 Een linoleumsnede : Boksers

kenmonster van dichtbij

groep 8 Een linoleumsnede :
Een basketbalster

Al deze kunstwerken zijn gemaakt tijdens de
handvaardigheidlessen van Juffrouw Aeltsje.
In de school kun je in vitrinekasten en op
vensterbanken nog meer
kunstwerken van de kinderen
tegenkomen, die gemaakt zijn tijdens de
handvaardigheidlessen.

groep 8
Een linoleumsnede:
Schermers

Bezoek ook eens het Mare Museum op de website:

Ga naar:
www.obsdemare.nl
Ga naar het tablad Actueel
en klik dan Kunstige Werkjes
aan.
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Wat is je naam?

-Marguerite

In welke groep zit je?

-In M2

Wat is je lievelingsdier?

-Een leeuw brrr. . . .

Wat is je leukste speelgoed?

-Op de Nintendo of Wii
Wat is je lekkerste eten?

-Bruine bonen

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Juffrouw

Wat vind jij de leukste dag van het
jaar?

-Je verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Geronimo Stilton

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-ik kijk graag naar series op
Nickelodion

Marguerite houdt
erg van
bruine bonen
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Wat is je naam?

-Senna

In welke groep zit je?

-In groep O5

Wat is je lievelingsdier?

-Paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Verfdoos

Wat is je lekkerste eten?

-Tomatensoep

Welk werkje doe je graag op school?

-Puzzels en letters

Wat wil je later worden?

-Paardrijles geven / Instructrice

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Oud en Nieuw

Wat is je leukste boek?

-Bambi

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Zack & Cody / Kikkerdril

Senna vindt
verven heel leuk

40

En de
winnaars
zijn:
In de vorige MM stond een
prijsvraag. De kinderen
mooesten zonnetjes zoeken
en tellen. De volgende
kinderen hebben een etui
met pennen en stiften
gewonnen.

Jessie uit M1
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Timo uit B5 & Ruben uit B2

Raïssa uit B3 & Ziggy uit B7

De liefste Opa & Oma van de Mare II
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.

De liefste opa & oma,
Ik wil graag mijn opa en oma in het zonnetje zetten, omdat ik vind
dat ze de liefste opa en oma zijn. Mijn oma gaat samen met mijn
moeder elke week met mij mee naar zwemles en dat vind ik extra
lief, want ik zwem van 8.00 tot 9.00 op zondagochtend.
(dus oma haar wekker gaat ook op zondag vroeg af)
En op vrijdag ga ik naar karate met mijn papa en dan komen mama,
mijn broertje David en oma kijken. Verder doen wij samen veel
leuke dingen in de vakanties, zoals fietsen naar de oude maas en
daar spelen en andere dagjes weg. Wat ik ook heel lief vind is dat wij
(ik, David en mama) bij opa en oma mogen eten als mijn papa 1
keer in de 3 weken een week avonddienst heeft op zijn werk en dan
gaan wij gelijk vanuit school naar opa en oma. Oma kookt dan heel
lekker voor ons en opa doet altijd knutselen en spelletjes met mij
en David. Ook heb ik een foto bij dit berichtje gedaan, wel één van
2 jaar geleden, maar hier sta ik samen met David,
opa én oma op de foto.
afz. Liam van Vliet M1

Liam heeft een mooie
brief aan Mare Magazine geschreven en mag
nu deze doos met
chocolaatjes aan zijn
oma en opa gaan geven
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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

“In het zwembad is het nat, is het nat, overal is water, spat, spat, spat”
Zo zegt het liedje, maar dat is dan ook het begin van
het leren zwemmen; het verdragen van spetters water
in je gezicht. Dit hoort bij het “watervrij”maken, daarbij
hoort ook dat de kinderen hun hoofd onder water
durven doen en ook een voorwerp van de bodem
kunnen pakken.
Hierna leren zij drijven op borst en rug zonder
hulpmiddelen. Dan begint het eigenlijke zwemmen
pas.
Eerst de beenslag in niveau 1, hebben ze dat onder
de knie, dan gaan ze naar niveau 2, daar wordt de
combinatie aangeleerd van de zwemslagen. Als zij dit
goed beheersen, dan gaan ze over naar niveau 3.
Daar worden de zwemslagen geautomatiseerd en
wordt er conditie opgedaan.
Als zij dan de zwemslagen beheersen, kunnen zij in
aanmerking komen voor het diploma. Het A en B diploma worden twee maal per jaar afgenomen, de andere
diploma’s aan het eind van het schooljaar.
Maar plezier in het zwemmen en je lekker vrij voelen in het water is ook heel belangrijk.
Als de kinderen hebben gezwommen en zeggen: “Is het nu al voorbij?” Dan is dat een goed teken en moeten
dan weer twee weken wachten om opnieuw te spetteren in bad.
Vriendelijke groet,
Badmeester Hans
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Getekend door: Elfilali uit M5 groep 4

Getekend
door:Karaca uit
M5 groep 4

Getekend door: Elisa uit M5 groep 4

Getekend door: Jade uit M5 groep 4
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Getekend door: Ilse uit M5 groep 4

Getekend door: Denuiz uit M5 groep 4

Getekend door: Masha uit M5 groep 3
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van Esmee uit O9
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Van Jaimy-Lee O9

Van Eymen O9

Van Aiman uit O9

van Jill uit O9

Sneeuwpop van
Braydon uit O9

van Tim uit O9

van Dauphine uit O9

Sneeuwpop in de
sneeuw van Brenton

van Jay uit O9
van Sinane uit O9

van Senna uit O9
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Kerstconcert van het sch
Van Wissal
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hoolorkest o.l.v. Juffrouw Margriet

Mooie kerstbomen knutselen tijdens KerstCrea
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Wat is je naam?

-Kylie

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M1

Wat is je lievelingsdier?

-Een paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Patatjes

Welk werkje doe je graag op school?

-Autosommen

Wat wil je later worden?

-Juffrouw

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Modeboek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Mega Mindy

Kylie kijkt graag naar
Mega Mindy
Dit is onze mooie grote klas van
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Rania uit O8

Gek op Gym:
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De website van de Mare is erg blij met de vele trouwe bezoekers van
www.obsdemare.nl. In het afgelopen schooljaar 2011-2012 bezochten 50.076
mensen de site en dit schooljaar hebben al 26.761 mensen de site bezocht.
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 augustus tot en met december 2012.

Augustus

November

De Mare in de steigers

Juffrouw Gerda met pensioen

Naar de schooltuin

Sinterklaasnieuws

September
Soep maken
Spelletjesmiddag Zonepark
Bezoek aan kinderboerderij

Oktober
Finalisten voorleeswedstrijd
Kinderboekenweek
Naar de boerderij
Verjaardag juffen
Kinderen lopen
kabouterpad

December
Pietendag
Rommelpiet
Pietengym
Sinterklaasfeest
Sneeuwpret
KerstCrea
Kerstconcert
Kerstdiner
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Vanaf november mag juffrouw Gerda gaan genieten van
haar pensioen. Afgelopen schooljaar heeft juffrouw
Gerda al uitgebreid afscheid genomen van haar klas
en de kinderen van M5. Op 2 November hebben alle
medewerkers van de Mare haar veel plezier en geluk
toegewenst. De collega's van de Mare hebben enorm
veel respect voor het feit dat zij tot haar 65e met
heel veel inzet en liefde voor de kinderen in de
klas heeft gewerkt.
Juffrouw Gerda, nogmaals gefeliciteerd met uw pensioen en we wensen u namens alle kinderen,
ouders en leerkrachten een heel mooie toekomst.

Openbare Montessorischool

‘De Mare’

Gebouw De Mare

Grift 50
Tel:
Fax:

3075 SB Rotterdam
010-2917514
010-2917516

Gebouw De Maretak

Grift 42
Tel:

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

3075 SB Rotterdam
010-4190434

Gebouw het Zonnetje

Fichtestraat 7
Tel:

3076 RA Rotterdam
010-4193544

Internet:
e-mail:

www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl

