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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
M10 Juffrouw Quirine & juffrouw Evelien

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Juffrouw Maaike & juffrouw Leonie
Juffrouw Daisy
Meester Jonathan
Meester Jim
Meester Hans
Meester Martin
Meester Ben
Meester Roland
Meester Lammert
Meester Patrick

Beste ouders, meisjes en jongens
Weer is er een schooljaar bijna voorbij. Het aantal leerlingen is ook dit jaar weer gegroeid en onze
leerlingen komen uit alle delen van Rotterdam en er komen steeds meer leerlingen uit Barendrecht.
Dit is een groot compliment voor ons team, omdat er door de leerkrachten goed onderwijs wordt
gegeven.

Juffrouw Annemarie en meester Patrick

zijn in de meivakantie
getrouwd. Dit hebben ze
ook nog gevierd op school
met hun groepen.
Wij wensen hen een
gelukkige toekomst.

bezoekje brengen aan De Mare.

Onderbouw

Op maandag 14 juli zal het doorstroomfeest in de
onderbouw plaatsvinden. De oudste kleuters,
die naar groep 3 gaan, nemen dan afscheid van de juf.
De volgende dag, op dinsdag 15 juli, maken de nieuwe
derde groepers kennis met de middenbouw.
De vijfde groepers bezoeken dan de bovenbouwgroepen.

Het leerkrachttevredenheidsonderzoek.

Juffrouw Magda

is nog steeds ziek en zij zal waarschijnlijk niet meer op
school terugkeren.

Juffrouw Janny

is ook ziek en heeft problemen met haar voet.
Zij zal zeker tot de zomervakantie afwezig zijn.

Schoolgids.

Na de zomervakantie ontvangen alle ouders weer de
nieuwe schoolgids. De schoolgids kun je ook op
de website van de mare bekijken.

Roken op het schoolplein.

Er is een aantal ouders dat rookt op het schoolplein.
Het roken op het schoolplein is door ons Bestuur
verboden. Wij verzoeken u daarom dan ook dringend
om niet op het schoolplein te roken. Buiten de hekken
is het wel toegestaan.

Afscheid groep 8

Op vrijdag 11 juli nemen de achtste groepers afscheid
van De Mare. ‘s Ochtends zullen ze dit in de eigen
groep doen en ’s middags gaan ze bowlen. ’s Avonds is
er een afscheidsfeest en wordt er afscheid genomen van
de eigen meester of juf en van de andere teamleden.
Wij wensen de achtste groepers veel succes op hun
nieuwe scholen en hopen dat ze regelmatig nog een
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De Mare had een zeer hoge score wat betreft het
leerkrachttevredenheidsonderzoek.
Het rapportcijfer was een 9.1.
De gemiddelde score in Nederland is 7.3.
Uit het rapport kwam naar voren dat er geen
belangrijke kritiekpunten waren waar aan gewerkt
moet worden.

Het documentatie centrum.
In ons documentatie centrum is afgelopen jaar weer
veel gebeurd. De boekenmarkt werd door veel ouders
bezocht en was een groot succes.
Ook aan de voorleeswedstrijden in de groepen werd
enthousiast deelgenomen.
Afgelopen jaar 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 documentatie
centrum hebben ingezet.

Activiteiten

Er zijn weer veel activiteiten geweest in de laatste
maanden op “De Mare”:
*De schooltuin lessen zijn weer begonnen.
*Onze groep 8 heeft weer een krans gelegd bij het
door ons geadopteerde Oorlogsmonument op de
Brink. Ook zijn er gedichten voorgelezen.

*De gymmeesters, meester Mark en meester
René hebben op sportgebied weer veel
georganiseerd (o.a. het Hakolbaltoernooi en
de sportdagen).
Natuurlijk ook een compliment voor de overige
teamleden die zich weer enorm hebben ingezet voor
de leerlingen en onze school.

*De bovenbouwgroepen hebben in Baarn hun
werkweek gehad.
*Door groep 7 zijn de verkeersexamens
gemaakt.
*De S.K.V.R. heeft verschillende activiteiten op
onze school uitgevoerd.
*Door onze muziekjuf, juffrouw Margriet, is er
weer veel gedaan op muziekgebied en heeft
het schoolorkest zich weer goed gepresenteerd.
*Onze handvaardigheidsdocent, juffrouw
Aeltsje, heeft weer prachtige kunstwerken met
de leerlingen gemaakt. Deze kunnen
bewonderd worden in de vitrines of in de
lijsten, die in de gangen op school hangen.

De zomervakantie 2014 begint vrijdag 18 juli om 12:00 uur.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie*
Voorjaarsvakantie*
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie*

donderdag
donderdag
vrijdag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
vrijdag

16 okt.
18 dec.
20 feb.
02 apr.
27 apr.
14 mei
25 mei
10 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag

24 okt.
02 jan.
27 febr.
07 apr.
08 mei
15 mei
26 mei
21 aug.

*Kinderen zijn vrij vanaf 12:00 uur

Tot slot wil ik iedereen bedanken, die zich het afgelopen schooljaar voor
onze school heeft ingezet. Ik wens iedereen, mede namens het team, een
goede zomervakantie en hoop iedereen op maandag 15 september
gezond en wel te mogen begroeten.
R. Eggens
Directeur obs "De Mare"
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Handballen
op het sportveld naast het beachbal
zand met mijn sterke team
ik gooi de bal hard in het goal
de bal knalt tegen de doelpaal
zweet op mijn voorhoofd en pijn in
mijn voet
na het gedicht schrijven gingen we een
poster maken dat bij het gedicht past.
we gingen met uitgeknipte vormen
sjabloneren. en de mooiste posters gingen in een tentoonsteling naar andere
landen

geschreven door yoevam uit B6

Donderdag kwam er een vrouw in de
klas: Annelies ze is van de Poem
Express. Eerst ging ze alles uitleggen, en
daarna liet ze een filmpje zien en
daarna moesten we een vragenlijst
invullen voor ons gedicht te vormen.
En daarna gingen we een poster
maken. Mijn gedicht ging over skaten,
eerst moesten we iets maken en uitknippen en toen moesten we het
sjabloneren en toen ons gedicht er op
schrijven en toen was onze poster af!

Chayenne B6

We gingen vragen beantwoorden
Om een gedicht te maken.
En dat was best wel leuk.
Dit is mijn gedicht
Fietsen
In de wijk waar ik woon
Met mijn beste vriend
Op de trappers trappen
De moter van de auto
Ik voel mijn haren waperen in de wind

En dit is mijn gedicht:
voetbal
met mijn vrienden
bij de speeltuin achter het
pinpongtafel
ik ga richten in het doel
niet te hart niet te zacht

Ronny B6

Vanochtend kwam er een mevrouw
langs en vertelde over het POEM
Express. We moesten een poster maken
met een gedicht erbij. Eerst kregen we
een blaadje met zes vragen over ons
gedicht. Daarna begonnen met vormen
maken en uitknippen. Toen kregen we
inktrollen en begonnen met sjablonen.
Daarna schreven we er een gedicht
erbij en waren we helemaal klaar.

Trefbal
Op het speeltuintje naast mijn huis
Met mijn aller beste vriend.
Ik pak de bal en gooi iemand af
De bal bonst tegen hem aan
En daarna gingen we een poster maken Ik voel de spanning tot mij komen
je kon kiezen tussen 3 kleuren
en er werden drie posters uitgekozen

Noah B6

We moesten een gedicht schrijven met
een plaatje De juf heeft voorbeeld
gemaakt van een vlieger Eerst moet
een groot blaadje nemen en daarna
moesten we een tekening naken en
daarna moet je het uit knippen en
daarna moet je de inkt gebruiken
Je hebt de kleuren rood blauw en
groen met de inkt rollers Heb je dat
klaar dan heb je een mooi gedicht
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Dat was mijn gedicht

Arthur B6

Gedichten schrijven
We kregen les van een mevrouw van
de poem exspres en die mevrouw ging
uitleggen hoe je met de antwoorden
van 6 zelf beantwoorde vragen een
gedicht kon maken. We gingen vragen
beantwoorden het waren best simpele
vragen zoals : wat vind jij leuk om te
doen . En toen mijn vragen klaar waren en je de vragen achter elkaar zette
kreeg je dit gedicht:

Vanochtend kwam er een vrouw:
Annelies heet ze. We gingen een
gedicht schrijven.
Voetballen
Voetballen op het Cruyff coart naast
Hugo de Groot met mijn neef en mijn
vrienden. Wie scoort is uit en mijn neef
is keeper. Ze horen mijn schot hard uit
de hoek. Ik voel de bal tegen mijn voet
aan knallen.
Dat was mijn gedicht, maar we gingen
ook nog een poster maken, en toen
gingen we Sjabloneren en toen ging ik
het gedicht op me poster schrijven en
dat was het

Gemaakt door: Dylan kapper

POEMEXPRESS
In de ochtend keken we naar de
nieuwe wildernis. Daar na kwam een
vrouw Annelies en zij was van de
poem-express. Eerst moesten we
tekenen daar na gingen we sjabloneren
Dat is dat je met een roller voor verf
moet in de inkt Dan moet je over je
tekening met de inkt en dan moest je
gedicht er op.
Dit is mijn gedicht:
streethockey achter mijn huis naast het
draai ding. Met mijn puppy Sidney,
ik schiet de puck weg en mijn hond
haalt hem De geluidsgolven van de blaf
voel ik trillen door mij heen
Ik voel de kracht in mijn armen
En deze kinderen hebben gewonnen
Ashutosh Mica en Olaf

Xavier Rolle B6 Groep 8

en op het laast toen wij buiten waaren
gingen hun kijken welke de mooiste
waaren . en dat waaren Micah en
Ashutosh en Olafen dat waaren de
winners
EINDE

Julia UIT B6

Er kwam een vrouw die ging vertellen
over poem. Ik dacht eerst dat je het
ook zo moest uitspreken maar je
Er kwam een vrouw binnen van de
spreekte het zo uit po-em. ze kwam
poem expres. Ze gaf ons de opdracht
meer voor gedichten schrijven.
om een gedichtposter te maken.
we moesten vragen beantwoorden.
Je moest vragen beantwoorden en met en daarna gingen we sjablonen maken.
die aantwoorden had je een gedicht. en toen gingen de gedichten op een vel
Bij dat gedicht moest je een sjabloon
papier zetten.
tekenen en knippen. Dat jabloon moest
dit was mijn gedicht:
je over inkten. En er dan af halen.
En je gedicht er dan bij schrijven.
En de drie mooiste posters werden mee
genomen en op een tentoonsteling
tentoongesteld. De andere posters
mocht je zelf houden.

voetballen

in mijn tuin op het grasveldje tussen 2
straten met mijzelf schopte ik de bal
tegen mijn rode schuurtje ik schiet de
bal telkens met een draai ik hoorde de
bal bonzen als de bal het schuurtje
raakte ik voelde de bal tegen mijn
wreef komen en gaan

gemaakt door :Bertie uit B6

Tugba B6

Het was een leuke les. De juf heette
Annelies. Eerst gingen we een filmpje
kijken van het Poem Expres. Daarna
gingen we vragen beantwoorden voor
ons gedicht. Toen ging ze ons laten
zien hoe we ons sjabloon moesten
maken. Daarna mochten we ons
sjabloon gaan maken. Toen we ons
sjabloon afhadden mochten we gaan
sjabloneren op onze posters. En ten
slotte ons gedicht erbij schrijven.

Isabel Burg B6

we moesten een gedicht schrijven over
Gedichtenposter maken in B8
wat je leuk vond en en dat moest je
allemaal op schrijven en Annelies had
Op donderdag 9 januari werden er in B8 gedichtposters gemaakt . Als eerst
allemaal spullen bij zich en ze liet liet moest de klas naar een gedicht luisteren. Toen moesten we vragen invullen over
zien hoe je moet sjablooneren moest
wat ze het liefst doen op straat. Als we dat achter elkaar lazen kreeg je een
doen en later kregen we een blaadje en
gedicht. Daarna na de pauze kreeg je een blad waarop je sjablonen ging
nog een blaadje en daar moest je een
tekenen. Toen moest je de sjablonen (die je getekend had) uitknippen.
vierkant en dat moest je zelf tekenen
Toen kreeg je een gekleurd papier, waarop je je papier waar het sjabloon uit is
waar je van hou en als je klaar was
geknipt, Op moest leggen en waarmee je met een roller en inkt eroverheen
moest je dat uit knippen en als je
ging. Als je dat had gedaan kreeg je een mooi papier met sjablonen erop.
klaar was met dat moest je dat op een
Toen je dat gedaan had moest je je gedicht op dat papier schrijven.
blaadje plakken en als je daar me klaar
Dan had je een mooie gedichtposter.
was moest je dat wat je op je gedicht
En als je klaar was met je gedichtposter koos een mevrouw er drie uit per klas.
heb gechreven moest je dat op je blad
Als je daar niet bij zat kreeg je je poster terug.
zetten en toen . was het soort van geEn als je er wel bij zat koos de jury er weer een paar uit.
dichten tekening dat is toch leuk of
En als je won komt je poster in een tentoonstelling en komt
niet . en Annelies zij als je de mooiste
het in een poster boek.
had kon je die tekenig in een boek en
dan was je soort van beroemd . en heel
Van Zelda en Jewel uit B8
veel landen doen mee zij Annelies .
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Hallo allemaal,
Ik heb op 20 januari mijn spreekbeurt gehouden.
Ik heb het gedaan over douanehonden.
De spreekbeurt ging heel goed.
En er kwamen echte douanehonden op school.
De begeleider van de honden ging iets in de klas
verstoppen. En de honden gingen het dan opsporen.
De begeleider had ook heel veel te vertellen.
De kinderen uit mijn klas vonden het ook leuk.
We hebben ook naar zijn busje gekeken.
En op het laatst mochten we nog aan de
drugs en de cocaine ruiken
En dat stonk heel erg.

Levi B8

Tijdens de schooltuinles over het
prentenboek
“Monkie” mochten
de kinderen de beren goed
verzorgen!
(Foto: kinderen uit O9

Hoi allemaal ik ben sven uit b8 en ik
was gescout door de knvb
{ koninklijke nederlandse voetbalbond }en ik mocht dus een keer
meedoen met een wedstrijd daar.
We speelden de wedstrijd bij de
voetbalclub svv ik begon de eerste
helft met spelen met nummer 6 het
ging best wel goed alleen ik gaf ook
nog een mooie assist maar ik kon
niet heel veel laten zien omdat ik de
2de helft gewisseld werd omdat er 7
wissels op de bank zaten en nu mag
ik 3 februari weer een wedstrijd mee
spelen

Sven uit B8
5

Hallo ik ben Amy
Tweet is mijn vogel het is een grasparkiet Vrijdag gaan mijn moeder,mijn
broer,en ik hem kortwieken
Hij was al een keer gekortwiekt Maar
hij had toch nog de kracht om te vliegen Dus vrijdag wordt hij weer een
keer gekortwiekt Misschien komt hij
dan weer op mijn vinger zitten Vorige
keer kwam hij ook op mijn vinger zitten Gisteren kwam hij uit zijn kooi We
moeten Tweet wat vaker uit zijn kooitje laten Dan kan hij wennen want
toen Tweet uit zijn kooitje kwam
Schrok hij wel hij was in de fruitschaal
beland toen moesten we wel lachen
Maar toen hij in zijn kooi zat toen
deed ik het deurtje open En toen ging
hij op het deurtje zitten en wou Tweet
hem weer dicht doen Toen moesten
we ook wel lachen Gisteren kwam hij
ook op mijn vinger zitten Tweet bijt
niet hij pikt alleen maar Het is wel leuk
als we Tweet gaan kortwieken Doet
mijn vader of moeder Tweet in een
ander kooitje Bij de dieren winkel
wordt Tweet gekortwiekt Daar komt
hij ook op mijn vinger zitten dat is wel
leuk

Groetjes Amy uit m6
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Wil jij je huisdier in het zonnetje zetten, wacht dan niet langer en stuur
een berichtje. Stuur een foto van jou met je huisdier en vertel waarom
jij zo van je huisdier houdt. We willen van alles van je huisdier weten.
Bijvoorbeeld: Hoe heet hij of zij, hoe oud is hij /zij, waarom is hij/zij zo
lief enz. En als jouw huisdier in Mare Magazine wordt geplaatst,
krijgt jouw huisdier iets lekkers en of iets leuks.

Wat is je naam?

-Jessica

In welke groep zit je?

-In B6

Wat is je lievelingsdier?

-Een kat

Wat is je leukste speelgoed?

-Een voetbal

Wat is je lekkerste eten?

-Kibbeling

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Zeehondenverzorgster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Misterio

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Goede Tijden, Slechte Tijden

Jessica
wil later
Zeehonden
verzorgster
worden
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Dinsdag 4 Februari 10 uur gingen B1 en B4 naar het Zuidplein Theater
lopen. Toen kregen wij een theater stuk te zien. In de voorstelling
gingen de hoofdrol spelers modern dansen. Sommige vonden dat
heel leuk. De meneer veranderde steeds in een ander personage hij is
verandert in: een poes, een rat, een muis, een rups, een konijn en
een koning. Hij wou steeds een meisje stelen en hij probeerde haar
op te sluiten, maar dat mislukte en hij werd zelf op gesloten.
Aan het einde werden al zijn maskers gestolen, maar alles bleek een
droom te zijn.

Einde van Sena en Kelt
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Wij zijn met de klas naar het IFFR
geweest dat staat voor
internationaal Film festival in
Rotterdam. Daar hebben we
allemaal kleine filmpjes gezien.
Toen we terugkwamen mochten
we een story bord tekenen.
Dat is een stripverhaal in het klein.
Mijn story bord gaat over een ongeluk met een banaan.

Jake uit B7

Wat is je naam?

-Melisa

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M6

Wat is je lievelingsdier?

-Een poes

Wat is je leukste speelgoed?

-DS en Wie is het?

Wat is je lekkerste eten?

-Patat en tomatensoep

Welk werkje doe je graag op school?

-Schrijven en taal

Wat wil je later worden?

-Juf

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Lezen is leuk

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Violetta

Melisa
wil later
juf
worden
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Team

gesp.

pnt

score

doelsaldo

B2a
B4a

6
6

13
8

34-23
20-23

+11
-3

B4b
B2b

6
6

7
6

18-27
26-25

-9
+1

Team

gesp.

pnt

score

doelsaldo

B5b
B5a

6
6

12
12

37-24
33-34

+13
-1

B7b
B7a

6
6

9
3

29-31
24-34

-2
-10

Team

gesp.

pnt

score

doelsaldo

B1b
B3a

6
6

13
9

31-22
30-27

+9
+3

B1a
B3b

6
6

7
6

21-24
22-31

-3
-9

Team

gesp.

pnt

score

doelsaldo

B8a
B9b

6
6

12
12

50-38
41-29

+13
+12

B8b
B9a

6
6

8
0

39-40
25-49

-1
-24

Team

gesp.

pnt

score

doelsaldo

B10a
B6b

6
6

12
9

30-28
29-28

+2
+1

B10b
B6a

6
6

7
7

25-26
25-27

-1
-2

In de enk zijn we 3e geworden (B8) we hadden
de laatste wedstrijd van B9 verloren met 4-2 zij stonden
3-0 voor en toen scoorden wij 2 doelpunten en toen zij
weer 1 doelpunt en toen was de tijd voorbij en hadden we
verloren, maar ik ben wel blij dat we 3e zijn geworden
want als het olympische spelen
was, hadden we brons en daar
zou ik ook blij mee zijn want je
staat in de top 3.
De eerste wedstrijd die we
hadden we gewonnen van B3
6-5 ,B5 had uiteindelijk
gewonnen.

Davy uit B8
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Wat is je naam?

-Megan

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B9

Wat is je lievelingsdier?

-Zeehondjes

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Kip

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Zeehondenverzorger

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Suske & Wiske

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Megan
wil later
zeehondenverzorgster
worden
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Alleen op de wereld

Alleen op de wereld ging over Remi, Remi is
een vondeling dus iemand die gevonden is. Hij
groeit op in een dorp waar hij veel gepest
wordt. Dan wordt hij verkocht aan Vitalis . Vitalis heeft 3 honden en een aap. Remi wordt
gespeeld door alle mensen op het toneel. In de
voorstelling wordt veel gedanst en gezongen.
Na afloop kreeg iedereen een boekje en een
bandje met daar op: Ik ben Remi, omdat iedereen wel een keer Remi is

Erik groep 6 uit B8

Alleen op de wereld

We gingen met twee bussen naar theater schouwburg. Namelijk met de klassen b8 ,b9 en b10.
En ook een paar klassen van andere scholen.
We moesten onze tassen en jassen inleveren.
Daarna gingen we in de zaal zitten. We moesten
eerst een kwartier wachten. Toen begonnen ze te
vertellen dat iedereen Remi speelde. Het begon
met Remi die gevonden werd . Zijn zogenaamde
‘vader’ wilde hem verkopen . En hij werd verkocht aan een ’man’. En hij wilde zijn echte familie vinden. Ze gingen op reis en vonden een dronken familie. Waarvan ze dachten dat dat niet
Remi’s familie was. Hij kwam terug bij de moeder
die hem vond. En toen gingen ze dansen met rare
jurken aan. Daarna gingen we terug naar de bus.

XXXjes van Jasmijn groep 7 en Tess groep 8
uit B8 
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toneeldans alleen op de wereld B8,B10 en B9
We gingen met de bus (B8, B10 en B9) naar het
schouwburgplein. Daar gingen we een grote zaal
binnen daar gingen we zitten op de eerste vier
rijen, en achter ons zaten anderen klassen van
andere scholen. En toen begon het stuk, toen
zagen we moeder en vader Barbere. Toen zag
vader Remi liggen zwanen donzen manteltje.
Vader Barbere dacht als ik het kind terug breng
naar zijn echte ouders krijg ik vast een beloning.
Vader ging terug naar huis een liet Remi aan
moeder zien. Vader kon de ouders van Remi niet
vinden, vader zij we hebben te weinig geld ik ga
naar Parijs om een baantje te zoeken. Elke maand
stuurde vader een zak met geld. Remi was 8 jaar,
vader kwam terug omdat hij was ontslagen.
Hij stuurde Remi meteen naar bed, Remi kon niet
slapen. Hij hoorde vader en moeder tegen elkaar
schreeuwen. De volgende dag werd Remi verkocht aan Vitales. Hij moest lopen en lopen tot
hij instorten van vermoeidheid. Vitales had 3
honden en een aapje.

Alleen op de wereld

Ze maakten een vuurtje en Remi moest zorgen dat hij aan
bleef en moest letten op de honden. Remi viel in slaap en
2 van de 3 honden liepen weg, Remi schrok wakker van de
wolven, 2 arme doden honden lagen voor de deur.
Vitales, Remi, het aapje en 1 hond vervolgde de reis. Een
eindje veder op stierf het aapje van de kou. Ook Vitales ging
dood. Remi vond een kaartje in de zak van Vitales, er stond
een adres op, Remi zocht het adres op. daar vond Remi een
jongen, hij vroeg naar het adres. De jongen schudde zijn
hoofd, jij bent het niet waard om hier te werken, zei hij.
Maar ik moet hier werken! riep Remi. Ik ben alleen en heb
geen geld! Ik ben mijn ouders al kwijt, ik moet! Toen kwam
hij, de vriend van Vitales, een enge lange boze man. Van hem
moest iedereen die voor hem werkte tien gulden verdienen,
als je dat niet had verdiend kreeg je zweep slagen. Remi en
zijn nieuwe vriend vluchtte weg van de enge man enz enz
enz……. Remi vond zijn echte vader en moeder, en leefden
nog lang en gelukkig. Einde verhaal.

Dinsdag gingen we in de ochtend
met de bus naar de stad naar de
Rotterdamse schouwburg. Naar het
toneelstuk “alleen op de wereld”.
Het ging over een arme mevrouw
met veel kinderen en de man van die
vrouw wilde de kinderen verkopen.
Aan een man met een aap, en drie
honden. En die meneer was heel boos
in het begin. Ze gingen heel ver lopen. Naar Frankrijk. En het sneeuwde
heel hard. Toen ze in Frankrijk waren
dacht iedereen dat ze daar rijk waren,
maar het was niet zo. In Frankrijk was
er een arme vrouw. Ze zat in een
winkel. En iedereen ging naar binnen.
Die mevrouw zei dat ze snel weg
moesten gaan. Toen vroeg iedereen
waarom. Toen zei ze dat de baas van
Frankrijk heel gemeen was. En iedereen in Frankrijk moest 10 stuivers betalen als je hem zag. En toen zeiden
ze maar waarom blijf jij dan nog hier.
Toen zei ze mijn vader en moeder
wonen hier. En ik moet hier dus ook
blijven. maar ze ging toch mee. Toen
wilden ze net weg gaan. Maar het
was al te laat. De gemene Fransman
was er al. Hij was zeker 3 meter hij
zei, jij daar geef mij tien stuivers en hij
gaf het 1,2,3,4,5,6,7,8. Maar hij had
niet meer, en toen pakte de Fransman
een stok. En sloeg hem er vijf keer
mee. Maar toen renden ze weg, en
gingen ze weer verder reizen .
En op het eind kwamen ze weer thuis.
En ze waren allemaal blij elkaar
weer te zien .
Einde.

Geschreven door Tim B9

Zelda groep 6 en Jewel groep 6 uit B8
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Lola:
Hallo ik ben Lola en ik ben 8 jaar
Ik wil dokter worden, omdat ik slimmer wil worden En mensen of kinderen beter kan maken
En dat ik dan veel weet over dokters
En dat ik het zelf leuk vind

Groetjes Lola M7

Romy:
Ik wil graag in een winkel werken.
Waarom wil ik in een winkel werken? omdat ik
graag achter een kassa wil zitten.
Ik wil later of in een supermarkt werken of in
kleding winkel of in een speelgoed winkel.
Dit was mijn verhaal .

Groetjes Romy M7

Nuzuha:
Hallo ik ben Nuzuha ik wil later uitvinder worden
omdat ik coole dingen kan uitvinden.
En ik wil graag nog meer coole dingen kan
uitvinden
zoals waar
iets leuks
kan doen
je er
misschien
op spelen
En
uitvinder
worden is
heel leuk
Saloua:
En ik wil
Later wil ik juffrouw worden,want als kinderen
dat dit
wens uit
rekenen moeiljik vinden.dan kan je het uitleggen.
komt
En dan begrijpen ze het goed.
Groetjes
Daarom wil ik juffrouw worden.
van
dit was mijn verhaal

Nuzuha
M7
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Groetjes Saloua M7

Demi:
Hoi ik wil graag stuuwardes worden want je wort
er best wel rijk van
En ik vind het leuk om in een vliegtuig te zijn
En je bent altijd onderweg naar een mooi land.

Groetjes van Demi M7

Yavuz:
Ik ben Yavuz ik ben 9 jaar en ik wil voetballer
worden Omdat ik het leuk vind en hopelijk ga ik
alles winnen En dat ik ga scoren!

Groetjes van Yavuz M7

Quentin
Ik wil later politieagent worden omdat ik boeven
eng vind en omdat ik boeven heel vaak op tv zie

Groetjes Quentin M7

Nikay
Ik wil later biologg worden omdat ik heel veel van
dieren weet en omdat het me een leuk beroep lijkt
en ik hou van de natuur. Ik ga dan het meest naar
Afrika want daar wonen de meeste dieren en ook
de interesantste dieren.

Groetjes van Nikay M7
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Jonge kinderen kunnen eindeloos naar kleine diertjes zoeken. Lieveheersbeestjes zijn favoriet want het zijn de knuffeldiertjes onder de insecten.
Lieveheersbeestjes zijn “lieve beestjes”. Donderdag 27 maart hebben de
kinderen kennis gemaakt met lieveheersbeestjes. De kinderen hebben een
onderzoek gedaan naar het uiterlijk en de levenscyclus van de
lieveheersbeestjes. De kinderen hebben veel beleefd en veel geleerd
over lieveheersbeestjes.
Aandachtstafel
lieveheersbeestjes

De
kinderen
zijn op
zoek
naar
lieve
heers
beestjes
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In de afgelopen periode hebben
wij een bijeenkomst gehad met
de gebiedscoördinator en de
verkeersdeskundige van de
gemeente Rotterdam.
Aanleiding hiervoor was de op
handen zijnde herinrichting van
de Enk. Deze zal worden
aangepast tussen de Zuideras en
het bruggetje bij de Mare.
Tijdens dit gesprek hebben wij
wat op- en aanmerkingen gemaakt om de
verkeersveiligheid te vergroten. We hopen dat deze
opmerkingen meegenomen worden in het
uiteindelijke plan.

Wat is je naam?

-Wasim

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B10

Wat is je lievelingsdier?

-Dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Spelling

De brandweer zal ons in het voorjaar weer bezoeken
en controleren op de brandveiligheid.
Als voorbereiding lopen we zelf al de verschillende
panden door om eventuele tekortkomingen
op te lossen.
Ons bestuur heeft de risico-inventarisatie en evaluatie
hoog op de agenda gezet. Onze panden beschikken
over deze wettelijk verplichte RIenE.
Ook het noodzakelijk plan van aanpak is aanwezig.

Wat wil je later worden?

-Professor

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Koen Kampioen

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Tijd voor avontuur

Wasim
wil later
Professor
worden
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Wat is je naam?

-Charella

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M9

Wat is je lievelingsdier?

-een hondje

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Pasta

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Beveiliger op het vliegveld

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-31 december, dan ben ik jarig
Wat is je leukste boek?

-Het geheim van de snoepfabriek
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickleodeon

Charella
wil later
beveiliger op
het vliegveld
worden
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Monkie valt in de plas
Door Jill uit O9

Dit is Monkie
bij de muizen
Door Esmee
uit O9

Monkie valt in een plas. In de
boom zit een ekster.
Door Dauphine uit O9

Dit is Monkie
Door Sofia uit O9
Monkie
Door Kristijan uit O9

Dit is Bas. Hij heeft Monkie in
zijn hand
Door Madelief uit O9
Monkie is in
de sloot gevallen en er
komt een
snoek aan
Sinane uit O9

Monkie ligt in
het hol bij de
muizen. In de
boom zit de
ekster
Brenton uit O9

Monkie is in
het water
gevallen toen
de ekster zijn
oog er uit trok
Tim uit O9
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Tekening gemaakt door: Selin uit M9

Krik aan de waslijn

Op een dag zag krik een lang, lang touw hangen. Hij
liep er naar toe. Hhmm, hij zuchtte en dacht misschien
weet Melle het en hij roepte Kei hard MELLE!!!!!! Melle
kwam aangevlogen en zei :Wat is er, Krik en hij zei
Wat hij had gezien. OOOOoooo, zei Melle, dat is een
waslijn. Cool, een waslijn. Wat is een waslijn?
Een Waslijn hangen ze natte dingen aan. OOOooo een
soort koord. Juist zei Melle blij. Opeens was Krik op
de Waslijn gaan lopen. woooohh uhh en hij viel in het
lange gras. Au! Maar uiteindelijk lukte het wel.

Philip M9

He krik wat ga je doen let maar op krik nee niet doen
straks val je Nee dat kan ik wel kijk maar voetje voor
voetje op de waslijn Maar oo oo krik valt van de waslijn waaaa boem in het gras Krik, gaat het, vraagt melle
de merel. Ja, zegt krik en hij klimt weer op de waslijn
En voetje voor voetje oo krik valt bijna maar hij pakt
een knijper vast maar dan Komt de keizerin en krik
hangt als een washandje.

Van Ilaisa M9

We hadden bij afscheid groep vijf een boek gekregen
en dat heet: Ik ben krik, krik ben ik. in een verhaaltje
ging krik, dat is de eekhoorn, waar het boek over gaat.
Die ging koordansen op de waslijn. en toen het mens
dat in het huis naast zijn boom woonde naar buiten
kwam Om de was op te hangen. en toen stond Krik
nog op de waslijn dus hij ging als een washandje aan
de waslijn hangen.

Alba M9
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Dit is het verhaal van krik aan de waslijn dus het
ging zo. He krik wat ga je doen zei melle de merel.
Let maar eens op zei krik wow rustig zei krik in zijn
hoofd . Wat doe je krik zei melle? Balanceren, zei
krik. Oeps dit hou ik niet aaaaa oeps krik gaat hat ja
ja zei krik hat gaat ik kom oke daar gaat ie en krik
zei melle nee even wachten zei krik nee de keizerin
komt naar buiten oouw oouw zei krik en krik ging
snel als een washandje aan de waslijn hangen . En ja
hoor daar is domper de pad. En hij zegt he krik wat
doe jij nou stil nou domper. he he ze is weg maar
wat doe je daar zei domper ik was aan het balanceren zei krik maar toen kwam de keizerin en toen
ging ik als een washandje aan de lijn hangen.
ha ha ha ha , lachten
domper dus jij ging als
een washandje aan de
waslijn hangen
ja zei krik.

Einde van Charella
M9.

Ik ga een verhaal schrijven over krik. Op een
mooie dag kwam krik
zijn boom uit. Hij ging
naar de tuin van de mensen . En hij zag twee
bomen en een lijn dat is een waslijn zei melle .
Hij kwam ook kijken krik ging op de waslijn staan
en ging balanceren . Toen kwam de keizerin naar
buiten . Krik schrok hij viel bijna van de waslijn . Hij
stopte en ging hangen net als een washand .
Hij bleef net zo lang hangen tot ze weg was .

Benthe M9.

Tekening gemaakt door: Ilaisa uit M9

Tekening gemaakt door: Jill van W uit M9

We hebben een boek in de klas en het
verhaal heet krik en krik probeert op de
waslijn te balanceren en steeds valt hij in het
gras en dan komt de keizerin de was
ophangen en precies op dat moment valt
krik van de waslijn maar gelukkig houdt hij
zich nog net vast maar de keizerin denkt dat
krik een washandje was.

Jesse groep 4 klas M9

Ik heb een verhaal over krik.
we hebben het boek afscheid van groep 5 gekregen
vorig jaar. het allerleukste vond ik krik op de
waslijn ik ga het uitleggen: het was midden in de ochtend en toen zag krik de waslijn hij ging er op en
oooooo hij gaat het nog een keer en dan komt de keizerin krik gaat snel als een washandje aan de lijn hangen en oooooo hij valt er van af

Anna klas M9

Tekening gemaakt door: Charella uit M9

Ik ga een verhaal schrijven;
Op een mooie dag . ging krik naar de tuin.
Er hing een waslijn in de tuin En de kiezerin
kwam naar buiten En krik schrok want hij was
aan het balanceren op de waslijn en toen ging
hij hangen als een washandje.

Van Jill M9

Krik is een eekhoorn uit een boek. En Melle
is een merel. En Domper is een brompad.
Een keer was er een waslijn Krik wou er op
balanceren. Krik probeerde het. Hij
wangkelde en … KA-BONK!!!! Krik
probeerde het opnieuw. Hij ging op de lijn
staan. Hij zetten een stap hij wankelde en
BOEM!!!!!!!!!!!!!!!! En hij lag op de grond.
Hou op zei Melle. Krik luisterde niet. Hij
probeerde het nog eens. Hij wankelde maar
gelukkig pakte hij een knijper. Maar de
deur van het huis ging open. De keizerin
kwam naar buiten met een wasmand.
Pas op! Zei melle en vloog weg. Krik kon
niet weg. Want hij stond op de waslijn. En
domper stond onder hem. Krik had een
idee. Hij deed alsof hij een washandje was
haha!

Julius groep M9

Wij hebben een boek gehad van de kinderen van groep 5 die zitten nu in groep 6 het boek heet ik ben krik
krik ben ik ik zal vertellen waar het over gaat over de waslijn krik klouterde aan de waslijn toen hoorde hij
wat het was de keizerin die naar buiten kwam krik ging als een speer als een washandje aan de lijn hangen
dat het niet opviel dat hij een eekhoorn was toen ging hij weer en melle kwam aan vliegen en zei kijk uit dat
je niet valt? Ja ja zij krik en toen….. viel hij bijna en toen zij hij aaah en hij ging weer verder

van Jessy uit M9.
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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 Paulina en Maroua de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!

Chayenne en
Priscilla mogen
lekker
samen naar
de bios
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WERKWEEK 2014
We gingen rond 9 uur weg van school daarna in de bus en naar Baarn De reis duurde
gemiddeld 1,5 uur. Groep 8 moest de koffers neerzetten, als er geen koffers meer
waren mocht je een plaats gaan zoeken in de zaal en wat drinken. Toen ging meester
Lammert vertellen hoe alles ging en daarna mocht je de bedden opmaken. En de s
pelletjes die we deden op maandag waren: Zoek het goud klompje en in de avond
wandelen & souvenirs/kaarten schrijven. Op de nacht van Maandag naar Dinsdag heb
ik geslapen  Dinsdag hebben we Buffalo Bill parcours gedaan en dan Andere groep
knutselen. En in de avond gingen de kinderen die een avondwandeling hadden gedaan
gingen nu souvenirs/kaarten schrijven en de kinderen die hadden souvenirs/kaarten
gingen nu de avond wandeling doen Woensdag hebben we: Crazy Cowboys Quiz gedaan en Wiskey smokkelen en ‘s avonds Film. Donderdag hadden we: Cowboys &
indianen feest daar had je je dollars voor nodig en de spelen waren: touw trekken,
spijker slaan, kogelstoten, sjoelen & gokken daarna bonte-middag (ik mocht de audio
& microfoon met Finn bedienden  Vrijdag: inpakken en wegwezen!

Davy B8

Maandag ochtend: vertrek van uit
Rotterdam naar Baarn de reis duurt niet
zo lang er is onderweg genoeg te doen.
Maandag middag we komen aan in Baarn
maar we gaan als eerst de bedden op maken daarna deden we zoek de klomp
(in 3 delen) Maandag avond: Avond
wandeling & souvenirs kopen.
Dinsdag ochtend/middag: Buffalo Bill parcours/knutselen Dinsdag avond: Avondwandeling & souvenirs kopen
Woensdag ochtend/middag: Crazy
Cowboy Quiz & whisky smokkelspel
Woensdag avond: Film
Donderdagochtend/middag: Cowboy en
indianen feest & Bonte middag
Donderdag avond: Disco

Erik uit B8

Wat is je naam?

-Deniz

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M10

Wat is je lievelingsdier?

-Cheetah

Wat is je leukste speelgoed?

-Power Rangers

Wat is je lekkerste eten?

-Spaghetti

Welk werkje doe je graag op school?

-Al mijn werk

Wat wil je later worden?

-Ninja

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Het ’weekend’

Wat is je leukste boek?

-De Vampierclub van Paul van Loon
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Power Rangers

Deniz
wil later
Ninja
worden
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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.

Hallo Allemaal!
Wij, Tycho en Djaimy (B2 en O3), vinden dat
we een hele lieve opa en oma hebben.
Ze wonen vlakbij en we gaan regelmatig
zomaar even langs. We mogen er vaak blijven
eten en logeren. Oma gaat vaak naar
theatervoorstellingen met ons en opa heeft
altijd leuke spulletjes voor ons.
Als we op de camping zijn, in Garderen,
komen ze ook langs. Oma en opa missen ons
dan ook We hopen nog veel leuke dingen te
doen met ze. Lieve opa en oma...
wij houden van jullie!!!
Liefs Djaimy en Tycho.
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Djaimy en Tycho
mogen deze doos
met chocolaatjes
aan hun opa en oma
gaan geven

Fotoshoot is een nieuwe rubriek in Mare Magazine.
De rubriek bestaat uit twee onderdelen. Foto van Vroeger en Nieuwe Juf of meester.
Bij foto van vroeger hebben we een foto van een meester of juffrouw gevonden, toen de juf of meester nog heel
jong was. Weet jij welke meester of juf dit is!
Bij nieuwe meester of juffrouw hebben we drie meesters of juffrouwen tot 1 geboetseerd.
Weet jij welke meesters of juffrouwen het zijn. Ben jij benieuwd naar de oplossingen??
De oplossingen staan op blz. 57

Welke Juffrouw is dit ??
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Recyclen van elektri
apparaten

DE MOOIE RESULTATEN
LESSEN ZIJN TE ZIEN IN
MUSEUM OP DE WE

www.obsdemar
Ga naar het tabblad
en kies ‘Kunstige W
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Van boven naar beneden:

Van boven naar beneden:

bonbon doosje
nep bonbons
toveren met de toverstaf

klei rollen en snijden
klei glazuren
ketting maken voor het amulet

ische
maskers plakken

maskers verven

N VAN DEZE
N HET MARE
EBSITE:

re.nl
‘Actueel’
Werkjes’
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Wij gingen op 24 3 2014
Een toneelstuk spelen in buurtcentrum de Brink
het was erg leuk En we hadden veel lol en ook
heel veel pret. Er zaten alleen kinderen van de
Mare op zoals Yaz Grees Tristan Arman Koen
Sumi Jeda Saskia en Isa. Alle papa’s mama’s opa’s
en oma’s juffen en vrienden kwamen kijken. En het
toneel stuk ging over een schoolreis. Waar we op
een piratenschip gingen varen. En de kapitein was
druk bezig met zijn Facebook. En toen botsten we
tegen een ijsberg. En toen moesten we naar een
onbewoond eiland zwemmen. We zongen het
liedje schipbreukeling. En toen dat klaar waren
kregen we ons certificaat.
Groetjes Isa en Saskia M6

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).

Deze leuke pinguïns
heeft Saskia uit M6
getrakteerd. Je kunt
deze pinguïn maken
met een peen,
mozzarella en olijven
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !
Hildegardis Mavo
Faruk Ari

Hugo de Groot

Veenoord

Paulina Swaczyna
Alouette Kuypers

Edudelta

Maroua Boutaher
Alizé ten Broek
Angelie van der Est
Richently Simons

Java van der Velde
Anouk Tempessy
Vinnie Verhagen

CSG Calvijn
Juliana Mavo

Scheepvaart en
Transport College

Sibel Cicek
Sheriesa Harinandansingh
Sverre Vos

Napoleon Bozicic
Xavier Rollé
Kane Vinke

Dalton Lyceum
Gavin Hazebroek
Timothy van Dijk
Lucas Weeda
Marit Vlek
Lot Goeman
Zehra Nazli
Megan van Gastel
Aleyna Arslan

Rudolf Steiner
Luca Bambara
Jasper de Zeeuw
Rafael Wiegmann

CSG Calvijn
Maarten Luther
Fleur Kooiker

Grafisch Lyceum
Micah Kraakman
Isabel Heikoop
Mariena Boer
Marvin Radder

Cosmicus College
CSG Calvijn
Vreewijk
Dylan Drion
Sangini Vanshika Hathie
Yusuf Sahan
Arthur Ning
Yoevam Randt
Tristan Arrieta Valencia
Isa Bakker
Sven Dijkgraaf
Jayson Konings
Madelief van der Ham
Tristan Kint

Focus
Beroeps Academie

Eren Kan
Luca Heil
Cheneta Spruit van Weenen
Ensar Yatkin

Tuana Ozdemir

Zuiderpark College
Priscilla van de Wiel
Rochana van Putten
Simone Videlin

Montessori Lyceum
Rotterdam
Oscar Niemel
Michelle Asmus
Miheea Taralunga
Melay den Breems
Joni van Dijk
Zuleyha Ekinçi
Mika Venrooy
Sarah de Witte
Nicole Asmus
Kelt Bosman
Ruben van Ooststroom

En hier gaan de 8e groepers naar toe !
CSG Calvijn
het Groene Hart
Björn Kleipool
Demi van de Waal
Demi Kegel
Tarik Sabbar
Eva Baks

St Montfort College
Denis Videlin
Davy van Zantvliet
Sena Adak

Maarten Luther
Dorina Kabashi

Thorbecke

Stijn Krijgsman

Haags
Montessori Lyceum
Hedda Dullaart

Gemini College
Mitchel Brand

Guido de Bres College
Pieter Uittenbogaard

Wolfert van Borselen
Bilal Akyuz

CSG Calvijn
Lombardijen
Beki Kabashi
Max Verhoef
Jean Leenstra
Naoufal Terrahi

Marnix Gymnasium

Erasmiaans Gymnasium
Mert Akca
Atjeh Usa
Levi Kroon
Namur Al-Junedi

Palmentuin
Yasmine Amerani

Het Lyceum Rotterdam
Levi Visser

Laura Kars
Ceren Ozten
Merel van Gruijthuijsen

Farel College

Hoeksch Lyceum

Theater HAVO/VWO

Cavin Veltenaar

Yassine Reyani

Hind El Hadaoui
Tess Penning
Roos Usi-Schaaper

Deze lijst is samengesteld op
basis van de ons bekende
gegevens in juni 2014.
Het is mogelijk dat er
wisselingen hebben
plaatsgevonden c.q.
nog zullen plaatsvinden.

Jessy mag
deze
lekkernijen
aan haar
hondje Bobby
geven!

Wat is je naam?

-Marvin

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B7

Wat is je lievelingsdier?

-Konijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Een voetbal of schommel
Wat is je lekkerste eten?

-Nasi

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen & Spelling

Wat wil je later worden?

-Tekenaar

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag /Werkweek
Wat is je leukste boek?

-Geronimo Stilton Fantasia
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Boomrang /Cartoons

Marvin
wil later
tekenaar
worden
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Beste schoolkrant lezers,
De afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt aan het thema (klassieke )
muziek. In de aanloop naar de voorstelling de vergeten droom, uitgevoerd door het
Rotterdams Philharmonisch orkest, kwam Philip de Kok uit M9 zijn viool in onze klassen
demonstreren. Het was heel leerzaam en spannend om dit instrument van dichtbij te horen
en zien. Philip speelde mooie melodieën op zijn viool en de klas mocht aangeven wat
voor emotie ze bij de desbetreffende liedjes kregen. Er waren zelfs vier gelukkigen die,
onder begeleiding van Philip de Kok, op zijn viool mochten proberen te spelen.
En op vrijdag was het dan zover, met vier grote touringcars vertrokken wij naar de Doelen
om de voorstelling bij te wonen. Al met al was het een hele belevenis en hebben wij
volop genoten!
Groetjes alle kleuters en juffen van de onderbouw.
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Wat is je naam?

-Abigail

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B8

Wat is je lievelingsdier?

-een rat en een orka

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego en de computer
Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je graag op school?

-Taalset

Wat wil je later worden?

-Juf of actrice

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-De wilde kippenclub op schoolreis
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickleodeon

Abigail
wil later
juf of actrice
worden
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Vertel mij wat
Lars is altijd druk. Lars komt uit Duitsland Zijn
beste vriend Serge. Is op een prinses verliefd.
De prinses had een brief geschreven. En Lars
vond die brief op straat. Hij kon niet lezen en
schrijven dus Lars had de brief naar huis
gebracht en dat wist Serge niet. Op een dag had
Lars de brief aan Serge laten zien, toen werd
Serge boos . waarom heb je het niet eerder
gezegd. Je wist dat ik op de prinses verliefd
was, En toen zei Serge geef die brief aan mij. Hij
trok de brief uit de handen van zijn vriend. En
zei wat zijn dit mooie letters. En toen ging hij
het lezen, Wil je met mij naar het bal. Vroeg de
prinses? En toen zei Serge ik ben je vriend niet
meer ik ga alles in pakken. Hij ging weg. Het
lukte Lars niet om alles uit te leggen aan Serge.
Lars wilde schrijven maar dat lukte Lars niet. En
toen ging hij dansen Ze dansten samen Serge
probeerde Lars na te doen . Maar dat lukte
Serge niet. Samen oefenen ze het schrijven van
Lars en het dansen van Serge.
Als de vrienden alles geleerd hebben dan is het
toneelstuk voorbij.

Groetjes Wishant en Steven M 6

33

Het begon met de voorstelling We gingen voor de
deur staan en we hoorden allemaal gegil en gejoel
toen ging de deur open. we mochten gaan zitten.
en Lars was erg druk en was de hele tijd aan het
rennen springen rollen en joelen Terwijl Serge zich
wilde concentreren en was erg sierieus Toen begon de voorstelling Het ging over vrienden die erg
van elkaar hielden Toen liet Lars een brief zien en
Serge las hem Het was een uitnodeging van de
prinses waar Serge verliefd op was na een vechtpartij en ruzie bleek dat Lars niet kon schrijven en
lezen dus de brief niet kon lezen en dat serge niet
kon dansen Dus gingen ze elkaar leren lezen
schrijven en dansen Het lukte ! daarna waren ze
weer goede vrienden en toen was de voorstelling
afgelopen

Puck M8, 9 jaar, groep 5
Lars en Serge zijn beste vrienden. Ik vond het
toneelstuk erg leuk. Ik wou dat ik erin speelde! Ik
vond Lars en Serge heel goed. Ik wens hun erg
veel groetjes van Selen

Selen M8, 8 jaar, groep 4

Lars en Serge zijn beste
Lars en Serge zijn twee beste
vrienden. Serge was verliefd op vrienden, maar op een dag ging
een prinses en hij dacht dat Lars het mis. Serge had een mooie
ook verliefd was op de prinses, prinses gezien en toen Lars daar
maar dat was niet zo. Ze gingen achter kwam, begon de ruzie.
vechten en Serge was heel boos. Toen kwam Lars erachter dat
Lars kon niet stilstaan, dus die
Serge niet kon lezen en
danste en danste en danste. Op
schrijven. Ze werden weer
het einde was het weer goed!
vrienden en toen leefden ze
Caithlin, m8, 8 jaar, groep 4
lang en gelukkig.

Mare, M8, 7 jaar, goep

Wat is je naam?

-Monica

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M8

Wat is je lievelingsdier?

-Paard en Dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego-Friends

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Kunstenaar

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Het leven van een Loser
1,2,3,4,5,6 & 7

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Monica
wil later
Kunstenaar
worden
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Vertel mij wat

De ene jongen was goed in schrijven en de
andere jongen goed in dansen en ze waren
goede vrienden.Ze gingen elkaar lessen
geven. Lars leerde lezen en Serge leerde
dansen. Ze waren heel blij Serge was niet
meer boos en Lars was ook weer blij.
Ze waren weer vrienden ze waren alle beide
weer blij. Serge was op de prinses ze hadden
een brief gekregen van de prinses Lars had de
brief in zijn hand ze keken in de brief Serge
pakte de brief en keek erin er stond dat Serge
en Lars naar het bal mochten.

Groetjes Maya M6
De voorstelling van Lars en Serge
We gingen vorige week naar een toneelstuk
en die heete lars en serge En het was heel
leuk! Lars en serge hadden ruzie. Ze gingen
vegten en tegelijk dansen maar het was heel
grappig en leuk. En toen gingen we zelf
lars en serge naapen en dat was het .

Amira en Romaysa klas M7

WIJ WAREN BIJ DE VOORSTELING VAN
LARS EN SARGE MAAR LARS WAS HEEL
GRAPIG. LARS IS HEEL DRUK. LARS
KOMT UIT HET BUITENLAND EN
SARGE WAS ALTIJT MET ALLES HEEL
GEKONSENTREERT BEZIG LARS EN
SARGE WAREN BESTE VRIENDEN EN
SARGE WAS VERLIEFT OP EEN PRINSES
LARS KON NIET GOED LEZEN EN
SCHRIJVEN MAAR LARS KON WEL
GOED DANSEN EN SARGE KON NIET
GOED DANSEN. SARGE LEERDE LARS
LEEZEN EN SCHRIJVEN EN LARS
LEERDE SARGE DANSEN.

Voorstelling van Felix en Adil

Lars en Serge zijn beste vrienden. Op een dag werden
ze boos. Ze begonnen 1 keer te vechten en dat leek
op dansen. En echt CA BOOM! Bam bim sory OK
we gaan verder um… O ja ze werden weer
vrienden. Lars leerden Serge dansen en Serge leerden
Lars leezen en schrijven Zo werden ze weer
vrienden . Oja Serge was verlieft Lars heeft het verklapt en Serge was heel boos echt hahaha!!!
Serge verlieft op een princes maar Lars ook.
Ze vechten en daarna klaar
Dit was het

Felix en Adil klas M7

THIJS EN DESLEY KLAS M7

De vertelling van lars en serse

lars is gek van al die drukhijt
Hij kan een gevaarlijke truuk .
Serge kan goet dansen en lars heelemaal
maar ja wat is er met serse?
Lars was heel grapeg. En serse was ook grapeg.
Het was heel leuk

geschreven door Younes en quint uit M7
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De tekeningen zijn
gemaakt door Younes,
Nuzuha & Desley uit M7
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We hebben weer veel dansjes gedaan, en veel liedjes gezongen. Dansjes zijn wat lastig weer te
geven op papier, maar de liedjes staan hier weer.
Groep 3 heeft 'Mijn oom woont in China' geleerd, een lied dat iedereen ooit geleerd heeft en
ook nog kent! Groep 4 en 5 leerde Koning Salassie, ook een topper, die iedereen kent.
Voor groep 6 een Engels liedje, Engelse les, en groep 7/8 een Engels liedje over roddelen, 'Gossip'.
Het Gooi- en scheldlied wil ik aan alle kinderen gaan aanleren de komende weken, groep 3 leert alleen het refrein. Tijdens de uitvoering van het schoolorkest aan het eind van het jaar zullen we dat
met z'n allen spelen en zingen!
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We gingen
naar schoolrijs ik ging in de
botsauto,s ik ging ook in de
achtbaan ik vond het
helemaal niet eng ik gingen
patat halen en een cola ik
ging ook in een boot en die
ging heen en weer en toen
gingen we eten en toen we
klaar waren ging ik nog een
keer in de achtbaan en ik
wauw eigenlijk ook in de
slangen achtbaan maar die
was dicht

Sem M5

Ik ben om 15-4 dinsdag naar
dippie doe geweest als eerste
in little dancer geweest.
Dat was leuk en toen in een
schomel schip dat was super
hoog en ook leuk voor mij
kick vond het eng. En toen
ging ik naar de tyfoon die was
super. Toen ging ik iets doen
wat ik normaal nooit doe op
een heeeele grote glijbaan.
De dag ging snel voorbij
want na veel plezier stopt de
dag en gingen we in de bus
trug naar huis.

Julia M5
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We gingen gisteren naar
schoolreis gegaan ik ging in
het schip die ging bijna over
de kop. En ik ben in de
stoeltjesdraaikolk gegaan en
in de little dancer die ging
heel snel. En nog in het kleine
schip gegaan die ging draaien
en ik ben nog in het spookhuis gegaan . En nog van de glijbaan geweest die was zeker
leuk en nog in de
draaischommel en ik wou
We zijn gisteren op schoolNog in de blauwe achtbaan
reisje geweest. we zijn als
maar dat was te laat en ik was
eerste in een schip geweest.
nog in de botsauto,s geweest
en daarna in een draaikolk
en in het reuzenrat en nog in
geweest. de tweede keer ginhet klimgebied en mijn
gen we met kick. en daarna in
groepje was Mitchell Lois
de little dancer. en ineens was
Quinten en Jayden 4 en ik
de buitenhaven open. en toen
Jayden M5
zijn we in de drijmolen
geweest . en daarna in de
tyfoon . we gingen even
samen en toen allen in de
tyfoon..we mochten van de
meneer 3 keer in de achtbaan
zitten. want niemand stond er
in de rij. en ik heb een knuffel
gegrepen en een slushpuppy
gekocht. En ik mocht met
vrienden van mij patat eten
en in het klimgebied geweest Gistren gingen we naar dipieen ik ben met jade 14 keer in doe ik ging in een achtbaan ik
de achtbaan geweest .
en ook in de botsaout,s en ik
Linde M5
ging iets kopen en het was super leuk

Amani M5
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Dippie doe was heel
leuk!! Het schip was
ook fantastisch.
Hij ging bijna over
de kop. Hij was
echt koel! En de
blauwe achtbaan.
Die was pas echt vet
en snel en op een
stukje stopte die echt
keihard! En dat deed
pijn!! En dat was dan
weer niet zo vet
en niet koel. Dus
het was koel maar
het deed wel pijn.
Aa! Oef!!! Aaj!!!
Baf!!!!!

Ik vond het heel
kwam bij een heel
leuk!! En ik was in
donker stuk eng of
de boot geweest
niet eng ? En de
en dat was leuk!! En botsauto`s die zijn
ik had een knuffel
leuk En de gym
uit de grijpautomaat. meester dus meester
En ik was in de
mark ging in het
binnenboot geweest schip. En er was een
maar die was saai
draaimolen en een
En ik was in het
speeltuin
spookhuis geweest.
Van Missy M2

Van Quincy uit
M2

Ik ben in de blauwe
achtbaan geweest En
die is snel en hij ging
schuin en ik vloog er
Van Simon uit M2 bijna uit. En ik ben
in het spookhuis
geweest . En ik

Ik ben binnen in het
schip geweest en ik
werd door dat schip
misselijk en ik ben in
de blauwe achtbaan
geweest. En in dat
ding ik weet niet
hoe die heet maar,
zo`n ding die naar
boven en naar beneden ging.
En ik ben in de
botsauto`s geweest
met mijn vriendin,

Van Amy M2

We zijn 15 april
met de hele
middenbouw op
schoolreisje gegaan
helemaal naar
Eindhoven naar
DippieDoe geweest.
En er was ook een
meester van de
bovenbouw
meegegaan. En het
was heel leuk en er
waren heel veel
attracties

Van Daniel (groep
4) en Yassine
(groep 5) M2
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Wat is je naam?

-Deniz

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M7

Wat is je lievelingsdier?

-Konijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Patat met kroket

Welk werkje doe je graag op school?

-Taalspeeldoosjes

Wat wil je later worden?

-Juf op de Mare

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Altijd als er iemand jarig is, is het
een leuke dag
Wat is je leukste boek?

-Veilig Leren Lezen Boekje
over dieren

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon: J Carly

Deniz
wil later
Juf op de
Mare
worden
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Schoolreis
Ik ben naar dippie doe geweest en dat was leuk en ik ging
alles met Ahsen doen. In de bus was het leuk, omdat we
een film gingen kijken. Die film heet foeksia de kleine
heks. In bus kregen we ook snoep.

Aleyna 4M4

Schoolreisje
Ik vond schoolreisje heel leuk. Ik ben wel 18 of 19 keer in
de achtbaan geweest. Een keer in het reuzenrat. Een keer
in de trein En in de botsauto’s en de schommelmolen.
Met Yaz heb ik bitterballen gegeten. Met die foto sta ik
op de Mare website. En ik ging een keer met Sacha in de
achtbaan en hij was een beetje bang. Het schoolreisje was
echt superleuk. O ja, ik ben ook een keer met messter
Fred in de achtbaan geweest en met Annalynn en met
Aysenur en het meeste met Yaz. En we zaten in de bus
met Kas en Justin en ik (Lisa) en Yaz. Toen mocht ik het
snoep vasthouden en Justin en Kas zaten de hele tijd te
zegge: Ik wil nog een snoepje Het was SUPER.

Lisa 5M4

Tyfoon
De tyfoon is een achtbaan. De achtbaan is een karretje die
op een lopende band staat, door die lopende band gaat
het met een snelle vaart naar boven en dan opzij en op
zijn kop. Deze is niet in dippie doe.

Kas 4M4

Het schoolreisje was leuk en de botsauto’s waren het
leukste en het reuzenrat en het spookhuis was echt niet
eng. Bij een was een jongen die boven het net was, die
ging gillen als iemand er was.

Cengiz 4M4

Ik vond het leuk en ik ben in de trein geweest en in veel
meer attracties en het leukste vond ik het reuzenrat. Toen
gingen we met z’n vieren en hij ging steeds stoppen en
toen we allemaal in de lucht waren ging hij stoppen en de
draaikolk vond ik leuk.

Ilyana 4M4

Ik ging met schoolreis en toen ging ik naar binnen en toen
zag ik heel veel attracties.

Merve 3M4

Alle kinderen gingen in de bus. En moeders en papa’s
zwaaiden naar de kinderen. Het was lang rijden in de bus.
Elke minuut kregen de kinderen snoep. Over de achtbanen de boot ben ik 20 keer geweest. In de blauwe achtbaan ben ik 8 keer geweest. De heenweg gingen we film
kijken en op de terugweg ook. We gingen meester Kees
op kamp kijken en Foeksia de miniheks kijken.

Florian 3M4
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In onderbouw 7 was we het thema "Beroepen".
Er is een echte stewardess (de moeder van
Ismerai Berg) in onze klas geweest om een
gastles te geven over het werken op en rond
Schiphol.
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Hello I am kayleigh from b6
Im eleven years old
Im in the seventh class
I like the English lesson
And I love singing en dancing
I have a boyfriend Jonas
En I love mij mum en dad
Mij favorite song is little mix little mi
I hate mij birthday a little bit vijf December bah !
But I love the presents
I can sing but icant cook
I like mij teacher ,teacher Martin
I love cats
I like movies en mijn videoclips whit Jessica.
mij favorite English song is Yum
and I like teacher Quirine mij old teacher the end.

Hello I’m Noah
And every theusday we have to go to the
Lesson about English
Than we learn about the words
And sometime also a song
Sometime they are funny
But yeah now I know more about English.

Engels

(Nederlands)

Remy and Eldin

2nd world war is not normal, that’s a big top
(2e wereldoorlog is niet normal, dat is een groot o
And it is not funny, very fascinating.
(En het is niet grappig, erg fascinerend
It is definitely not fun when someone is kil
(Het is zeker niet leuk als iemand wordt ge
We hope so that there is no 3rd world war
(We hopen dus dat er geen 3e wereld oorlog
It continues and is violently
(Het blijhft en is hevig)
Maybe your grandparents have been in the
(Misschien hebben je/uw opa en oma wel in de oorl
You think it’s also been very I think.
(Jij/u vind hetr toch ook wel erg denk ik
Because it is not something that happens eve
(Want het is niet wat elke dag gebeurd
You have grandparents lived through, they ask
(Hebben jou op en oma het meegemaakt, vraag het
Thanks for your attention and time !
(Dank voor uw aandacht en tijd)
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English is fun
The teacher is good, and she is funny.
We like how she gives the lessons and she is smart.
We like to learn a lot of things in our workbook
The end
Ben-ze and Amaan b1
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Op donderdag 15 mei hebben de
kinderen van O6 op de schooltuin het
kabouterpad gelopen.
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Het Verkeers examen
Het verkeer examen vond ik
niet moeilijk want de vragen
vielen reuze mee maar toen
we naar elkaars examen keken
bleek dat ik en twee andere
kinderen een vraag fout
hadden die een andere jongen
goed had maar we hadden
allebei hetzelfde
antwoord. Toen zijn we naar
de juf gegaan en de juf zij oh
sorry dan heeft hij
geluk…. een puntje meer
maar ik had 17 vragen goed
van de 20 en dat vind ik zelf
al reuze goed.
Einde

door Beyza B1

Het Verkeers Examen
Het Begon met de verkeerslessen,
opdrachten maken en dingen
leren. We moesten ook borden
kleuren. En er waren ook oefen
examens die we moesten maken.
En heel Nederland groep 7 deed
mee. Het examen was niet
moeilijk. Het was zelfs een beetje
makkelijk Ik wist zelf al heel veer
van verkeer af Ik had zelf 17 van
de 20 vragen goed. Dus dat vond
ik zelf heel goed. En het
examen was ook leuk om te
maken. Er was ook een Puzzel op
de achterkant
We keken naar ons examen en
wat bleek? Ik had één vraag goed
die 3 kinderen fout hadden,
Dus ik had geluk!

Einde
Ben-Zé B1
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Vrijdag 13 mei zijn meester Patrick en juffrouw Annemarie getrouwd op de Mare.
In de meivakantie waren zij al in het huwelijk getreden, maar voor de kinderen uit hun
klas deden zij het nog eens dunnetjes over. Een speciale ambtenaar van de burgerlijke stand,
Meester Eggens, heeft ze nogmaals getrouwd.
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Ik ben geselecteerd door de poem express met mijn gedichtenposter.
Op 20 mei kwam een fietskoerier langs met het bericht dat ik was
geselecteerd. Toen ik hoorde dat ik geselecteerd was door de poem
express had ik echt zo iets van ‘gaaf! Toen de fietskoerier kwam,
had de juf het per ongeluk het al verklapt.
Het was wel een beetje dom van ze om pas
te schrijven dat je het geheim moet houden
onderaan de brief zetten.
Het kwam wel echt heel onverwachts aan,
want normaal ben in niet zo creatief.
Ik wist wel dat ik een van de de 3 van de
klas was die kans had op dit, maar ik wist
niet dat dit ging gebeuren. Je kan stemmen
via de facebook pagina van de poem express
door daar na toe te gaan en onder de omslag
op contests te klikken. Je hebt daar geen
facebook voor nodig, alleen maar een email adres.
Ik zou het heel gaaf van jullie vinden als jullie zouden willen stemmen.
Ik zou het heel gaaf vinden als ik door zou gaan. Alvast bedankt. -Jayson B2-

Wij waren aanwezig bij de dodenherdenking van 4
Mei op de Beukendaal. Wij hebben daar een gedicht
voorgelezen getiteld : Getuige van de Vergankelijkheid.
Dylan las het eerste couplet, Ceren het tweede en totslot
Isa maar voordat we gingen voorlezen, gingen we eerst
het volkslied- het Wilhelmus’’- zingen met een zangeres
en daarna waren we 2 minuten stil. Er waren ook oudere
mensen bij die het hadden meegemaakt. Daarna werden
er heel veel kransen neergelegd. Dylan had zelf ook
bloemen meegenomen. Wij namen ook wat familieleden
mee: Ceren nam haar moeder mee, Isa nam haar moeder, broer, oma en haar hond mee en Dylan nam zijn
moeder, vader, oma en opa mee. Toen we voor
moesten lezen viel Dylan van het podium af omdat we
er niet met zijn drieën oppasten. Mevrouw Standaard
had een foutje gemaakt door Isa als eerst naar voren te
roepen terwijl Isa het derde couplet moest voorlezen.
Er was ook een jongen bij uit B2: Tristan. Omdat wij gedichten gingen voorlezen , mochten wij
helemaal vooraan zitten. Eigenlijk zou Laura in Dylan’s plaats voorlezen ,alleen Laura was op vakantie
naar Frankrijk en daarom viel Dylan in. Het was heel leuk om te doen.

De groeten van: Ceren, Isa en Dylan uit B5.
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Het doel van de MR (medezeggenschapsraad) is om bij te dragen aan de kwaliteit van de school.
Bij de MR staat het reilen en zeilen van de school op de eerste plaats!
In de hal hangt een bord met de MR leden en via de Website van De Mare onder het kopje
ouders/Medezeggenschapsraad zijn wij ook te vinden! Hier vindt U de vergaderdata en ook de
notulen van de Medezeggenschapsvergaderingen.
Als MR (medezeggenschapsraad) oudergeleding willen wij ook via deze weg ons even voorstellen
zodat u ons ook op het schoolplein kunt aanspreken. Heeft u vragen of issues die voor u belangrijk
zijn schroom dan niet om op ons af te stappen!
Met vriendelijke groet,
Badia Lanjri
Onze jongste zoon Rowèl is in de onderbouw in
groep 1 op school gekomen en kwam in de klas
van juf Anne-Katrijn en Christa en momenteel zit
Rowèl in groep 6 bij meester Roland B8.
Ik ben als ouder tevreden over de kwaliteit en
inzet van De Mare als school. Als lid van de
MR oudergeleding draag ik samen met de
andere ouders en leraren van de MR een steentje
bij om de kwaliteit van onze school gewaarborgd
te houden.
Heb je vragen of zit je ergens mee spreek mij
(ons) gerust aan!

Ik ben Suzan moeder van twee leuke meiden.
Sumi in groep 2 bij juf Anne-Katrijn en Isa in
groep 4 bij juf Gertie.
Ik ben Badia Lanjri en moeder van drie kinderen
(een dochter en twee zoons). Mijn passies zijn
mijn kinderen/tuinierenbinnenhuisarchitecte en
fotograferen.
Noeri, onze oudste zoon, kwam in het schooljaar
2007-2008 in groep 4 bij juf Astrid M09 in de klas
(hij heeft van groep 1 t/m 4 op een
Montessorischool in Barendrecht gezeten).
Hij kwam met een behoorlijke achterstand in de
klas van juf Astrid en deze achterstand is door de
goede en adequate begeleiding weer snel
ingelopen. Noeri zit nu op het voortgezet onderwijs
in de tweede klas van het Atheneum.

55

Ik werk 3 dagen in de week als
gezinsgroepsmedewerker. Buiten mijn werk vind
ik het leuk om betrokken te zijn bij de school zo
ben ik regelmatig in de
schooltuin te vinden.
De MR is een nieuwe
ervaring voor mij en leer zo
de school ook van een
andere kant kennen.
Zoek ons vooral op als
jullie vragen hebben!

Wie ben ik? Thérese Nleng,
moeder van vijf waarvan twee
nog op de Mare. Iziza de
oudste van de twee zit in B4,
groep 6 en Ntoni zit in O1,
groep 1.
Sinds begin 2000 draai ik mee in de MR.
Doordeweeks werk ik als programmamanager
Leren & Ontwikkelen aan grootschalige
strategische opleidingsprogramma's voor
ambtenaren en Rotterdammers.
Wat kan ik voor je betekenen? Eén van de
onderwerpen die op de MR-agenda staat is
'OuderParticipatie'. Als ouder zijn we betrokken
bij de ontwikkeling van onze kinderen.
Daarnaast kunnen ouders ook een actieve
bijdrage leveren aan het organiseren van
activiteiten op school die aansluiten bij wat leeft
en speelt in de wijk, stad of in het land.
Bijvoorbeeld een thema-avond over 'digitaal
pesten', 'gaming' of 'loverboys'.

Mijn naam is Danielle van Oeveren en ik heb
sinds een aantal jaren een zoontje (Jesse)
op De Mare. Hij zit inmiddels in groep 4 bij
Juffrouw Astrid (M9)
Ondanks dat ik zelf helemaal niet uit het
onderwijs kom (ik verkoop elektriciteitskabels!)
probeer ik wel betrokken te zijn bij school en ben
ik vanaf groep 1 ook actief als leesmoeder.
Vorig jaar heb ik me verkiesbaar gesteld als MR
lid en ben nu dus voor het tweede schooljaar
actief in deze rol.
Er zijn al wat ouders die ons hebben weten te
vinden en met deze korte introductie hopen we
die drempel nog wat meer te verlagen…
zijn er vragen of onderwerpen waarvan ouders
willen dat deze eens worden opgenomen op de
MR agenda horen wij dit uiteraard heel graag!

Heb je een onderwerp waarvan je denkt dat het
interessant is voor meer ouders?
Weet me te vinden!
Mijn naam is Marije Paas.
Samen met mijn man heb ik
twee prachtige dochters.
Kiona Maya zit tot nu nog in
klas 01 bij juf Marjan, maar
gaat volgend schooljaar naar
groep 3... Over 3 jaar zal
onze dochter Nova Jane
waarschijnlijk ook naar de
Mare gaan.
Ik werk als Locatiemanager op een cluster 4
school (school voor leerlingen met zeer ernstige
gedrags en psychiatrische problemen) in Capelle
aan den IJssel. Hier werk ik al ongeveer 7 jaar.
Op deze school heb ik ook ruim 3 jaar in de MR
gezeten. Ik hoop de kennis die ik daar heb
opgedaan ook voor de MR van de Mare in te
kunnen zetten.
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Oplossingen:
Foto van Vroeger= Juffrouw Jowien
Wie ben ik? = Meester Jim, Meester Jonathan
& Meester Lammert
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Beste schoolkrant lezers,
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan ons thema 'KIKKERS’!
Knutselen, zingen, werkjes …
De klas ziet er prachtig uit maar onze mini kikkertjes hebben wij inmiddels weer vrij
gelaten in de kikkerpoel van onze schooltuin.
Daar horen ze thuis. En wie weet worden ze over 3 jaar zelf de trotse kikker ouders van
een nieuw stel kikkervisjes.
Groetjes uit 08.
Dag kleine kikker bij ons in de sloot,
eens was je klein maar nu ben je groot.
Je werd als een vis uit een eitje geboren
en toen kreeg je pootjes,
van achter en van voren,
Je staartje verdween,
’t is werkelijk waar
en toen kon je springen,
toen was je klaar.
Dag kleine kikker bij ons in de sloot,
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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
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 wil even doorgeven dat Roel van der Linden op 18-1-2014
opnieuw een grote broer is geworden. Hij heeft er weer een
broertje bij gekregen en zijn naam is Nout Jan.

Roel mag namens Mare Magazine deze prachtige
knuffel aan zijn broertje geven.
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Verkeersexamen groep 7

Theatervoorstelling + workshop

Kranslegging Groep 8

Groep 1 & 2 naar de Doelen

Voor alle actuele foto’s: Kijk op www.obsdemare.nl

Facebook:
Montessorischool de Mare

Twitter:
@obsdemare

Website:
www.obsdemare.nl

