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Personeel 
Meester Tom kon gelukkig op onze school blijven 
werken. Hij geeft les in de groepen M2 en M5. 

 
Juffrouw Magda is helaas langdurig ziek.  

Wij wensen haar veel sterkte toe. 
 

Juffrouw Kim is met zwangerschapsverlof.  
Zij wordt vervangen door juffrouw Evelien en 

meester Daan. 
 

Juffrouw Cathy heeft als conciërge afscheid  
genomen van de Fichtestraat. 

 
Juffrouw Lilian moest in verband met  

bezuinigingen ook naar een andere school. 
Zij heeft vele jaren als schoolassistente bij ons  
gewerkt. Wij wensen haar veel succes op haar  

nieuwe school. 
 

Juffrouw Cherryl werkt iedere woensdag als  
conciërge bij de onderbouw/middenbouw aan  

de Grift. 
 

Juffrouw Daphne werkt iedere woensdag in de  
groep van juffrouw Joska. 

 
Active-borden 

De groepen van meester Jim, meester Jonathan en 
meester Martin hebben in November nieuwe,  

active-borden gekregen. In het nieuwe schooljaar 
krijgen de laatste 3 bovenbouwgroepen nieuwe,  

active-borden. 
 

N.I.O.-toets 
Op 27 November hebben de leerlingen van groep 8 

weer een schoolvaardigheidstest gedaan.  
Deze toets onderzoekt de capaciteiten van de  

leerlingen met als doel een goede kans  
te maken voor het slagen in het Voortgezet  

Onderwijs. 
 

Documentatiecentrum 
De D.C.-commissie heeft het afgelopen jaar  

weer veel georganiseerd, zoals o.a. themaweken, 
voorleeswedstrijden en onze jaarlijkse boekenmarkt 

in het gymlokaal. 
Er zijn weer veel nieuwe boeken aangeschaft.  

Bovendien was er een ouder die ons  
documentatiecentrum € 400,00 schonk om nieuwe 

boeken te kopen. Wij zijn hier zeer blij mee. 
 

Werkweken 
Het thema van de werkweken is dit jaar.  

Natuur met cowboys en indianen. 
De indeling van de werkweken is als volgt. 

 

03 t/m 07 maart  
B1  juf Maaike/Leonie + B4 meester Jim 

 
10 t/m 14 maart    

B6 meester Martin, B7 meester Ben  
+ B10 meester Patrick 

 
17 t/m 21 maart     

B2 juf Daisy + B5 meester Hans 
 

24 t/m 28 maart     
B3 meester Jonathan, B8 meester Roland  

+ B9 meester Lammert 
 

Alle werkweken vinden plaats in Baarn 
 
. 

Nieuws van de directie  
Beste ouders, meisjes en jongens. 

Het jaar 2013 ligt weer achter ons. Ik wens iedereen een goed en gezond 2014. De Mare heeft het 
het afgelopen jaar goed gedaan. Wij hebben prima toetsresultaten gehaald en groeien nog steeds. 

Het team werkt hard en zet zich volledig in voor de kinderen. 
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Hakobaltoernooi 

Ook dit jaar organiseren onze gymleerkrachten weer 
een hakobaltoernooi voor de bovenbouw. 

Het toernooi vindt plaats in januari en februari. 
De finales (kwart, halve en grande) zijn op vrijdag 14 

februari van 09:00 uur tot 11:00 uur in Sporthal  
“De Enk”. De ouders zijn natuurlijk van harte welkom 

 
 
 

Belangrijke data 
De middenbouw gaat op dinsdag 15 april op  

schoolreis naar Dippidoe in Best. 
 

De kranslegging door de leerlingen van groep 8 bij 
het oorlogsmonument op de Brink zal op woensdag 

16 april zijn. 
 

De leerlingen van groep 7 zullen op dinsdag 15 april 
het verkeersexamen doen. 

 
De sportdagen zijn als volgt ingedeeld. 

Woensdag 14 mei   sportdag bovenbouw 
Woensdag 28 mei   sportdag middenbouw 
Woensdag 11 juni   sportdag onderbouw 

 
Vrije dagen 

In verband met een aantal activiteiten zijn de vol-
gende groepen vrij. 

 
Vrijdag 13 juni is een teammiddag 

Alle groepen zijn dan ‘s middags vrij. 
 

Donderdag 26 juni gaan de oudste kleuters op 
schoolreis naar Diergaarde Blijdorp. 
De andere kleuters zijn die dag vrij. 

 
Vrijdag 11 juli  is het afscheidsfeest van groep 8. 

De groepen 6 en 7 zijn dan ‘s middags vrij. 
 
 

 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2013-2014. 
 
Voorjaarsvakantie  14 februari (vanaf 12:00 uur) t/m 21 februari 
 
Pasen / meivakantie  18 april    t/m 09 mei 
 
Hemelvaart / Pinksteren 29 mei t/m 09 juni 
 
Zomervakantie   18 juli t/m 29 augustus 
 

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

 
 

R. Eggens 
Directeur obs "De Mare" 
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Onze komkommer 

van de schooltuin!

we zijn er trots op! 

O4 

Thema:de zee  
Onze nieuwste aanwinst jamie met zijn strand.  

Ja echt zelfgemaakt! O4 

hallo mijn naam is aurora en ik ben 9 jaar oud,een keer ben ik van de pnieelschool weg 
gegaan maar ik ben naar een andere school gegaan en die heet :de mare en dat is een  

betere en leukere school.maar als nog het een betere en leukere school is mis ik nog steeds mijn oude 
vrienden dat is heel erg jammer.maar ik heb nieuwe  kinderen ontmoet en dat zijn:  

Willemien ,Elisa ,Tuana en Xavier en dat zijn lieve meisjes en jongens . en nu begin ik met wat er  
gebeurd is . maandag   wauw ik ben echt moe,want ik moest om 06:00 opstaan want de andere 

school is een beetje ver maar oke ,in de pauze ging ik rond de tafel spelen ,het was mijn eerste keer ! 
en toen gingen we eten een appel met een broodje en toen gingen we weer werken met breuken en 
hooft rekenen en al die andere dingen en toen ging ik naar huis met mijn fiets en toen ik thuis was 

ging ik met mijn broertje spelen einde 
 

Aurora, B6 

Kersenpitten spugen 
Ik ging op 14.7.2013  naar het strand om 
kersenpitten te spugen! Het was heel leuk 

we gingen ook in zee zwemmen  het water was eerst 
warm en daarna koud We gingen er ook avondeten 
en daarna kersenpitten spugen! Ik kwam iedere keer  
het verst Het spel moet zo; je moet heel veel kersen 
eten en dan de pitten zo ver mogelijk spugen.   
xxx  Saskia . M6  
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Deze ‘Coole’ tekening heft Desley uit M7 gemaakt 

Je vraagt je natuurlijk af wie dit lieve jongetje is,  
die zo heerlijk ligt te slapen met zijn grote vriend Beer! 

 
Antwoord: Dit is Tim.  

Vorig jaar stond Tim in de rubriek ‘Beschuit met muisjes’  
en heeft hij deze beer gekregen.  

Sindsdien zit Beer altijd bij hem in bed.  
Veel plezier nog samen !! 

 

Best Friends Forever met  
dezelfde kleren !!! 

 
Heey wij zijn Micah & Fleur 
en wij spreken soms af wat 
voor kleren wij aandoen en 
vandaag hadden we een One 
Direction shirtje, zwart col-
bertje, rode broek en onze 

adidasgympen aan. 
 

Groetjes, 
Fleur & Micah 
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I 
n de vakantie bleef ik gewoon in Nederland  De laat-
ste dag was ik best wel zenuwachtig  En toen moest ik 
weer naar school  Het was even wennen in een andere 

klas  En nu een paar weken later ben ik al een beetje ge-
went Het is erg leuk er zijn aardige kinderen Er zijn leuke 
reken en taal kaarten En muziek gym en handvaardigheid  
zijn ook heel leuk  Bij muziek leren we hele leuke liedjes  
Bij gym doen we apenkooi enzovoort Bij handvaardigheid 
leren we allemaal nieuwe dingen maken En het leukste is ik 
ben over gegaan met mijn beste vriendin  
Bonita uit B3 

 
Toen  ik nog in groep 6 zat waren er anderen dingen en nu 
zit ik in groep 7 soms is het wel moeilijk maar soms niet  ik 
zit in het groepje met Melissa en Ella Melissa is ook 7 groe-
per ik zit al 7 jaar met haar in de klas in groep1 groep 2 
groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 en nu groep 7en Ella zit in 
groep 6  ken ik pas net en soms kijk ik wel eens mee als ze 
iets maakt en dan zie ik wel dat het verandert is het is leuk 
maar we praten  wel veel  groep 6 heeft meer nieuwe op-
drachten maar wel makkelijke kaarten in groep 7 zijn ze 
nog een beetje makkelijk somigge dingen zijn wel moeilijk 
en het is een leuke klas en we gaan binnekort pizza maken 
alleen groep 7 en we hebben zelf meel gemaakt en we had-
den een overlevings les voor groep 6 7 en 8 dat was echt 
leuk we mochten vuur maken en eten zoeken en thee ma-
ken en een hut dat alemaal op de schooltuin we kunnen 
geen goeie films meer kijken want het smardbord doet raar 
maar het kan belangerijkste is dat het leuk is. 
Tygo uit B3 
 
 
De Mare is een heel leuke school. Ze hebben een grote 

schooltuin. Sommige meesters of juffen zijn grappig. Som-

mige werkjes zijn kaarten. Elke week krijg je een dictee. Er 

zijn ook leuke feestjes, bijvoorbeeld pompoenen feest. Er is 

ook een grote gymzaal. Je krijgt op school begrijpend le-

zen, geschiedenis en topo. Er is ook een heel grote school-

plein. In B3 zijn er leuke en aardige kinderen. Er zijn ook 

leuke spelletjes. In elke klas hebben ze een trefbal bal en 

een springtouw. Je mag je dvd mee nemen. Er is een lange 

pauze en een korte pauze.   

Tineke uit B3 

Ik zat eerst op een andere school en die school 
hete de Janprins school. Maar daar ging het 
niet zo goed. Ik lip heel erg achter en daar om 
ging ik naar een andere school. De Mare en 
hier voel ik me veel fijner. En ik liep niet meer 
achter . Ik was supper  blij. En toen aan het 
 ijnde van de dag. Ging de juf vertellen wie 
door ging naar groep 6. En iedereen was door 
ik ook. En het leuke was het is de klas naast 
waar ik zat. B3 toen we gingen wennen gingen 
we alle maal spelletjes doen. En het was echt 
leuk. En de meester vond ik grappig. En toen 
we voor het echt in de boven bouw zaten zat 
ik met Tycho en Melissa in het groepje. En de 
meester die kan hele leuke verhaale vertellen. 
En grappige verhaalen . en hier is er een week 
blad van B3. We hadden een les gekregen van 
een meneer in de schooltuin. Het ging over 
de natuur. De man ging ons alles uitleggen 
over hoe over leef ik in de natuur? We moes-
ten zelf een hut maken. En eten zoeken. En 
we moesten zelf noten kraken. Met gym doen 
we iets moeilijkere dingen dan in de midden 
bouw. En ik vind klimmen en trefbal het 
leukts. 
Van Ella uit B3 
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Onur  
wil later  
dokter 
worden 

Wat is je naam? 
-Onur 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van B3 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een dwergpapegaai 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn tablet 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenen en Geschiedenis 

Wat wil je later worden? 
-Dokter 

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

Wat is je leukste boek? 
-Geranimo Stilton 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Het jeugdjournaal 

Jes ik ben over gegaan! Eerst zat ik in de middenbouw en nu in 
de bovenbouw. De middenbouw was heel leuk, Maar de bo-
venbouw is nog leuker. De juffen van m1 waren ook heel lief, 
De kinderen van b3 zijn ook heel aardig, het is de leukste klas. 
Ik zit nu bij meester jonathan.Ik heb leuke vriendinnen en de 
werkjes zijn ook heel leuk. Maar er zijn ook dingen veran-
derd :zoals een andere gymmeester, Andere kinderen en ande-
re werkjes zoals ;grafiek,metriek stelsel,cijferen en hoofdreke-
nen maar ook meer toetsen topografie en geschiedenis. En 
met muziek andere liedjes en met handvaardigheid andere 
knutsels. Het is heel leuk in de klas!        
 
 Van Mijntje uit B3 

Kinderpostzegels 
Alle scholen in Nederland begonnen op woensdag 25 September met de  
Kinderpostzegels actie .Dan gaan er kinderen langs de deuren om te vra-
gen  of de mensen kinderpostzegels willen kopen of een bijdragen willen 
doen voor school in arme landen .Als je dan kinderpostzegels wou ko-
pen dan kreeg je een invulformelier die je moest invullen .Je kon plijs-
ters,postzegels, feestkaarten,kinderkaarten en feestkaarten blond ko-
pen .Je mocht niet contant betalen omdat je berooft kunt worden,alles 
via de bank .Een week  later breng je de invulformelieren bij de juf/
meester .De juf/meester stuurt het dan naar meneer Kinderpostze-
gel .Dan weet meneer Kinderpostzegel wat hij naar de juf/meester moet 
sturen .Dan krijg je op 6 Novmber t/m 15 november uw pakje bezorgt 
krijgen . 
 
Van Yasemin uit B3 
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W 
e hadden overlevingsles in de 
schooltuin. Hoe je vuur moest 
maken en voedsel zoeken. En 

we mochten het voedsel opeten. We gingen ook hutten ma-
ken. Het lukte voor geen meter. We hadden hem net op, toen 
moest hij weer afgebroken worden. Heel de klas werd in groe-
pen verdeeld. Tot nu toe een toffee dag!  Groet Luuk B8 

H 
et was heel leuk vrijdag. We werden gedropt op een 
onbewoond eiland (wat dus bleek de schooltuin te 
zijn) als eerste begonnen we met vuur maken. Dat 

zag er heel gemakkelijk uit, maar zo makkelijk was het niet. We 
mochten onze eigen groepjes maken. Ik was met Gio, Kaan, 
Kane en Levi. Ik moest in de boom staan, want we gingen een 
hut maken van een zeil, dus wij hadden hem hoog opgehangen, 
zodat we lekker droog bleven. Daarna moesten we eten en 

planten plukken. Wij had-
den het meeste van ieder-
een. Wij hadden een mint-

blaadje, 5 appels, lavendel, 
thijm, brandnetels, rozema-
rijn. Toen we alles hadden 
gingen wij nog kijken naar 
de hutten van de andere 
kinderen. En als laatste heb-
ben we nog brandnetelsoep 
gedronken. Sven uit B8 

 

Luuk B8 

In het boek staat wat je moet zoeken aan eten.  
Heb je het gevonden, dan doe je het in je mandje.  

Tess, Hind en Marit gaan op pad. 
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V 
rijdag de 13e gingen we naar de schooltuin. 
Daar leerden we overleven. We werden in 
groepen verdeeld van zes. Met de groep gingen we bessen en 

kruiden plukken. We maakten hutten en leerden vuur maken. Daarna 
maakte de meneer brandnetelthee en toen gingen we naar de de klas. 
 
Van Waïl groep 6 uit B8 

Waïl B8 

In het boek staat wat je moet zoeken aan eten.  
Heb je het gevonden, dan doe je het in je mandje.  

Tess, Hind en Marit gaan op pad. 

Denis B5 
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Deze tekening is gemaakt door Gallyon uit B5 

Deze tekening is gemaakt door Isa uit B5 

Overleven op een eiland…. 
Als je wilt overleven op een eiland , dan moet je 
eten zoeken , een dak boven je hoofd hebben , 
zuiver water , een vuurtje en als laatste moet je 
serieus zijn. Als je denkt “ dat heb ik niet nodig 

“dan overleef je het niet. Dinsdag 17 september zijn 
we in de schooltuin geweest . Je moest een team 
maken : 3 teams moesten hutten bouwen en de 

andere drie teams moesten eten zoeken en daarna 
gingen de teams wisselen en als alle 6 teams waren 

geweest ging de meneer van de schooltuin thee 
maken voor ons. Ik vond het heel leuk!        Einde! 

Yang-Yang  groep 6 / B 5 
 
       

Gisteren kregen we een les in de schooltuin. Er was 
een vliegtuig gecrasht met 2 piloten. De co-piloot 
Rene , is omgekomen en de andere piloot was met 

een parachute op het eiland geland. Hij had niet 
veel bij zich en moest wel de vijf basis overlevings 
dingen hebben. Dat zijn positief blijven , een hut 

bouwen , drinkwater maken of zoeken , een 
vuurtje maken en eten zoeken. Natuurlijk was het 

allemaal in scène gezet. We hebben hutten ge-
bouwd en we hebben kruiden geplukt en thee ge-
maakt en gedronken en zelf appels en walnoten 
gezocht en gegeten. Het was een leuke middag 

Groetjes Laura  groep 8 / B 5 
 
 

We kregen een uitleg over hoe je vuur moest 
maken en daarna wat we moesten doen. We kregen 
een mandje en een boekje. We moesten proberen 
van alles te zoeken wat in het boekje stond maar 

we hadden niet alles kunnen vinden. Toen we 
moesten verzamelen  gingen we een hut bouwen 

dat was ook leuk alleen Furkan wou niet mee 
werken. Uit eindelijk wel gelukt.Aan het einde gin-

gen we thee drinken.                  
Demi ,  groep 8  / B 5 

 
 

Overleven  …… 
De meester zei dat je altijd positief moest blijven en 
als je in het water valt , moet je nooit lucifers mee-
nemen want als je ze wilt gebruiken dan werken ze 
toch niet. Dus twee ijzerstukjes tegen elkaar schra-

pen en dan duurt het eventjes maar dan heb je 
vuur. Gebruik ook touw , boomschors , papier , 

veren en haartjes. Je kan ook je eigen thee maken 
met water uit de sloot. Je kunt het schoonmaken 
om het in de zon te zetten en je kunt ook je eigen 
eten zoeken zoals appels , walnoten , druiven , bra-
men en nog wat. Brandstof is ook heel goed voor 

vuur.   
                  Gallyon , groep 6 / B 5 

Overleven….. 
We moesten eten gaan zoeken in de schooltuin : appels , walnoten en je 

kreeg een boekje met kruiden erin en dan moest je die gaan zoeken. 
Toen we mochten beginnen met zoeken vonden we de appels en de wal-
noten maar de walnoten zaten nog in een netje . Wij pakten het hele net 

per ongeluk en  later begrepen we dat de walnoten voor iedereen was 
dus we liepen terug en  legden  ze terug en pakten zoveel walnoten als je 

mocht en toen moesten we terug op het eiland  daarna moest je een 
tent proberen te maken ,  die van ons was wel grappig daarna kregen we 

thee van de kruiden die we moesten zoeken. Ik vond de thee vies en 
toen gooiden twee kinderen de bekers in de sloot ,  wie weet ik niet en  

daarna  gingen we terug naar school.      
 

Groetjes  Michelle , groep 8  / B 5 
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We gingen met heel B 5 naar de school-
tuin. De meneer ging ons uitleggen wat 
we moesten doen om te overleven op 

een eiland.  
Er waren 5 belangrijke dingen : 

1:positief blijven 
2:water vinden en dan zuiveren 

3:een tent of een hut maken 
4:eten zoeken 
5:vuur maken 

ik heb met de eerste groep tent gemaakt. 
De groep moest het zelf maken. Je kreeg 
alleen een zeil. Het is ons wel goed ge-

lukt. Daarna moesten we voedsel zoeken. 
Je kreeg een mapje en je moest allerlei 
dingen zoekn : appels , walnoten , bra-
men en nog allerlei soorten bladeren. 

Daarmee hebben we thee gemaakt. Het 
was hele lekkere thee. En het was een heel 
leuk avontuur.  Felice  uit B5  / groep 6 

 
Overleven …… 

Vuur: Wij moesten leren hoe wij vuur 
moesten maken van zaagsel , touw , 

takken en veren. Maar om vuur te laten 
maken heb je ijzer nodig en olie van een 

berk. We mochten ook de ijzer tegen 
elkaar wrijven zodat er vonken kwamen 

en op die berkenolie boomschors 
kwamen. Het andere gedeelte vond ik  

het leukst.  
Hutten bouwen: Wij moesten een groep 

maken van vijf of vier kinderen.  
Als wij de groepen hadden opgesteld 

mochten we een plek uitzoeken waar we 
een hut zouden maken de hut met wie ik 
ging maken was met: Laura , Ceren , So-

phia , en Felice. Wij hadden een zeil 
uitgekozen waarmee we een hut gingen 

maken. Eindelijk ,onze hut is klaar ,  na 5 
minuten was het al tijd dat we naar een 

ander onderdeel moesten gaan. 

Eten zoeken: Wij moesten een mandje 
pakken en we moesten ook een mapje 

pakken zodat we konden zien waar wij op 
zoek moesten gaan. Ik , Ceren , Laura , 
Sophia en Felice gingen  eerst walnoten 
verzamelen wel tien stuks daarna gingen 

we brandnetels plukken en toen 
muntblaadjes en andere soorten. Maar 
toen moesten wij terug naar een plek 
waar wij onze hut hadden gemaakt en 

moesten we een ander onderdeel doen: 
 

Thee of zoiets maken van onze verzamel-
ing: Wij moesten alles aan een meneer 
geven  wat wij hadden verzameld. Hij 

heeft met een pan alles zitten koken met 
gloeiend  heet water! Nadat alles klaar 
was , mochten wij het opdrinken en zo 

was onze beleving op het eiland  
Dennis ,  groep 8  / B 5 

De schooltuin les was heel leuk we moesten gaan zitten op de boom stammen. 
De meester begon met een raar soort aansterker daar mee mochten we proberen 
om een vonkje te maken. En toen mochten de rest en onze groep een hut gaan 
maken dat was wel leuk want we hadden een goed begin. En als laatste opdracht 
moesten we allemaal voedsel zoeken zoals: appels,brandmetel,lavendelen nog  

andere dingentjes. Toen we klaar waren kregen we een appel die mocht je op eten 
of terug aan de meester geven.En we kregen ook nog brandmetelsoep. 

Toen was het 3 uur dus terug naar huis.                     
Mitchel van B2 

 
Wij hadden op vrijdag 20/9 een hele leuke les op de schooltuin. 

Het ging over hoe je moest overleven in de natuur. Dus we leerden hoe we vuur 
moesten maken en welk water je moet drinken in de natuur. We  werden in 6 

groepjes verdeeld. Drie groepjes gingen eten zoeken en de andere groepjes gingen 
hutten bouwen en daarna andersom. En op het einde  kregen we een appel en thee. 

Groetjes Eva B2 
 

We zijn 20 september naar de school tuin geweest.Het ging hoe je moet over le-
ven in de natuur. We moesten een groepje maken van 4 en er moesten verschilen-

de kinderen in zitten.Kleine,snelle,grote,die goed kunnen klimmen. Als eerst 
mochten we fruit en bloemen plukken wat in het mapje stond. En daarna gingen 

we hutten bouwen en je mocht alles pakken zelfs de krukken van bomen. We kre-
gen een beetje thee en een apeltje en walnoten en als je dat wilde moest je hem 

proberen open te doen.  
Ik ben nikki B2 

                                                      
Vrijdag 20 september gingen we met de klas naar een les van meester Roderick in 
de schooltuin en onze les ging over hoe je moet overleven in de natuur en toen 
moesten we 7 groepen maken van vier en drie groepen gingen eten zoeken en de 

ander 4 groepen moesten gaan proberen om een hut te gaan bouwen.  
En de kinderen die eten moesten gaan halen moesten appels en andere dingen 

gaan zoeken om met die eten die je moest gaan zoeken ging meester Roderick dan 
klaar maken en aan de einde van de dag kregen we zelf gemaakte thee en een ap-

peltje. Einde     Richently van B2                                                                                                                   

 

Wij zijn vrijdag 20 september zijn we 
met zijn alle naar de schooltuin geweest  
En we hebben daar een les gekregen over 
wat je moest doen als je neergestort ben 
en je komt op een eiland wat je moest 
doen om te overleven eerst hebben we 
groepen gemaakt en daarna is den ene 
groep eten gaan zoeken en de andere 
groep ging hutten bouwen en daarna 

anders om toen we klaar waren met de 
hutten en het eten zoeken hebben we 

een vuur gemaakt en van al dat eten een 
thee en appeltjes en 

met onze handen een 
walnoot open maken 
maar 2 kinderen uit 
onze klas is het ge-

lukt. 
Maria uit b2 
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English is Fun 

The English lesson 
The English lesson is very cool. You 
have to take tests and read comics 

and work in your workbook. We are 
taught by teacher Diana. If we have 

time we can sing songs from famous 
artists like Katy Perry and Passenger. 
We may still is making joke during 
the English lesson. After the English 

lesson we always help with clean up as 
I Richently, Madelief, Tristan and 

Pieter. 
Ruben B2 Groep 8 

 
English is fun, the teacher is good, 
and she is sweet. We like how she 

give the lesson and she is smart. We 
like’s to learn a lot of things in our 
workbook. And our 

normal book. The End. 
Ben-ze’ and Carl uit B1 

 
 
 
 

I find English fun by the funny songs, 
test and stories. English and after a 

few children remain true under I Ru-
ben, Madelief, Pieter en Tristan. The 
lesson of teacher Diana get are quit 

fun and educational. And why I 
thinks so much Engklish lessons. 

Richently uit B2 
 

English is fun because you can un-
derstand English movie’s. End you 
can speak with people that don’t 

speak jour language. But sometimes I 
don’t understand it but den you ask 

it. I like English because you can 
learn new thinks you never seen be-
fore. I find English very important 
because in almost everey country 

they speak it. I find it very 
important for de handel 

because the cant speak with 
together. De teacher is very 

nice. 
Kelt and Daan uit B1 

 

HELLO EVERYONE 
WE ARE  ANGEL EN TESS FROM B8 
AND WE TELL YOU SOMETHING 

ABOUT ENGLISH LESSON IN ENG-
LISH. Once every two weeks we have 
English from miss Diana. The lesson 

start around 11 o’ clock and stops 
around 12 o’ clock in the DC. In the 

DC you sit on your own table. 
The teacher starts with the names be-

cause she know who is inside and 
then start the lesson . 

Then you get your textbook and the 
teacher tell you what you must do, 
she also explain about the spelling 

rules . On the end from every lesson 
have miss Diana some famous 

songs ,and we try to sing with it . 
Many people learn English on 

school . English is a important lan-
guage, you can come into contact 

with other people around the world 
and talk English. It’ s a nice lan-

guage!!!!!!! Bye bye  
from Angel and Tess  B8 
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Aysenur  
wil later  
juffrouw  
worden 

Wat is je naam? 
-Aysenur 

In welke groep zit je? 
-In groep 4 van M4 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een paard 

Wat is je leukste speelgoed? 
-barbie 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenen 

Wat wil je later worden? 
-Juffrouw 

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

Wat is je leukste boek? 
-Fee Fleur 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Kleine Zeemeermin 

Sterreporter 
Omdat Ali B bij ons in Theater Walhalla kwam heeft 

mijn moeder gevraagd aan Ali B of ik hem mag inter-
viewen en dat mocht daarom dit interview maar Ali B 
was die dag ook jarig en daarom heb ik ook een taart 
voor hem gebakken. Na het op treden mocht ik hem 

interviewen en dit zijn de vragen die ik heb gesteld en ik 
heb ook de laatste handtekening  
gekregen die hij die avond uitgaf.  

 
 De groeten van Maria uit B2 
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daan wil  
later  

uitvinder  
worden 

Wat is je naam? 
-Daan 

In welke groep zit je? 
-In groep 7 van B1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een Cobra, omdat hij  

geen poten heeft 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Een voetbal, omdat je ertegen 
kunt trappen 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Breuken 

Wat wil je later worden? 
-Uitvinder 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Mijn verjaardag op 26 oktober 

Wat is je leukste boek? 
-De grijze jager van John Flanagan 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Spongebob 

Vlinder getekend door Elena uit O5 ~4 jaar 

Vlinders getekend door Jia  
uit O5  ~  5 jaar 

Ei-rups-vlinder. Roltong zuigt nectar 
uit de bloem. Efekan uit O5 ~5 jaar 

Devin uit O5—5 jaar tekent: 
ei-rups-vlinder 

Rupsje Nooit genoeg van Jethro  
uit O5 ~5 jaar 

Gwen uit O5 - 5 jaar tekent: 
 ei - rups - vlinder 

Luna uit 
O5 - 5 jaar 

tekent: 
Pop 
rups 

vlinder 
 



Jethro  
wil later  

Astronaut  
worden 

Wat is je naam? 
-Jethro 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 van O5 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een cavia en een konijn 
Wat is je leukste speelgoed? 

-mijn legovliegtuig 
Wat is je lekkerste eten? 

-Roti 
Welk werkje doe je graag op school? 

-De Ottorups 
Wat wil je later worden? 

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

-Sinterkaas  
Wat is je leukste boek? 
-De reuzenkrokodil 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Tom & Jerry 

Van Melanie uit O7 Van Toon uit O7 Van Keano uit O7 

Van Nina uit O7 
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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 Chayenne en Priscilla de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

Hartsvriendinnen 

Chayenne en Priscilla mogen lekker  

samen naar de bios 

Hoi,ik ben Chayenne B6  

en ik ben hartsvriendinnen♥met Priscilla B6. 

We kennen elkaar sinds ons 6de. We wonen ook 

heel dicht bij elkaar. En maken haast nooit  

ruzie. En als we ruzie hebben is het altijd weer 

meteen goed. Daarom schrijven we ons in. We 

zouden heel graag samen naar de bioscoop  

willen. En wij zijn nooit te breken. We spelen 

haast ook elke dag met elkaar dan hebben we heel 

veel lol. Wij hopen in de maremagine  te  komen 

en samen naar de bioscoop te gaan Lekker  

gezellig met zijn tweeen. 

Groetjes Chayenne & Priscilla♥  
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De schooltuin  
Groep 7 heeft schooltuin en dat is heel leuk, soms regent het en dan moeten 

we weer naar school. Het is wel jammer want dan kunnen we zoveel doen. 
Maar eerst bleven we nog binnen (toen waren we nog groep 6) eerst kregen 
we een plantje en die moesten we om de 3 dagen water geven alleen die gin-
gen heel snel dood. En toen we in groep 7 zaten , gingen we naar buiten naar 

de schooltuin. We hebben  
aardappelen, maïs, rode peper, paprika, pompoen, bloemen, bieslook, peterse-
lie, suikerbiet, ui, prei, winterpeen en zonnebloem, radijs geoogst . We heb-

ben ook lessen gehad en dat was ook leuk.                                                   
Dylan ,  groep 7 / B 5 

 
 

Mijn  schooltuintje 
Ik vond het heel erg leuk. En we hebben heel veel gedaan. 

We hebben : geplant ,  geoogst, een zalfje gemaakt, onkruid weg gehaald en 
dingen in ons werkboekje gedaan en nog veel meer en je mocht de eerste les 

een partner uitkiezen waarmee je een  tuintje  wilde doen. 
En als je dan had geoogst , moest je het verdelen tussen jou en je  

partner. Elke keer als de meester van de schooltuin iets wilde  laten zien , dan 
moest je naar het voorbeeld tuintje komen.  Het was altijd erg gezellig en de 
meester maakte altijd grapjes. HihiJ!  Het was altijd op woensdag. Ik vond het 

een van de leukste dingen op school.  
Dit verhaal is geschreven door: Liesje Bal B5. 

       
Tip: als je naar de schooltuin gaat , neem dan extra schoenen mee zodat je 

gewone schoenen niet vies worden. 
En neem ook een tasje mee om de  groente erin te doen .  

 
 

Deze tekening is gemaakt door Liesje uit B5 

Miheea wil  
later  

zwemmer  
worden 

Wat is je naam? 
-Miheea 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B5 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een leeuw 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Xbox 360 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pasta 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Taal 

Wat wil je later worden? 
-Zwemmer 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
Kerstmis 

Wat is je leukste boek? 
-Het leven van een loser 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Cartoon Network 
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Woensdag we gingen naar de schooltuin en raadt eens wat we gedaan hebben. 
We gingen pizza bakken. Het was zo leuk. We moesten ingrediënten vinden. 

Het was moeilijk om het te vinden, maar het is ons wel gelukt; we hebben ze gevonden. 
Toen gingen we naar de shelter en we moesten zelf verzinnen wat we er op moesten doen. 

Daarna moesten we 10 minuten wachten totdat het klaar was. Het duurde niet zo lang. 
En toen we klaar waren gingen we lekker eten: 2 stuks per leerling. Het was gewoon een  

gezonde pizza en toen we klaar waren gingen we rustig lopen door de schooltuin en mijn 2 
vrienden zijn gestoken door een wesp. Dat doet heel 
erg pijn en mijn 3 andere vrienden waren ik, Bakis en 

Amir. We waren daar met zijn drieën tegen de wespen 
en we gingen weg rennen. En die andere 2 vrienden 

waren bij de shelter en toen gingen we naar huis.  
We hadden lekker gegeten. 

 
 

Ozgür B9 
 

Ensar wil later  
Rapper  
worden 

Wat is je naam? 
-Ensar 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B2 

Wat is je lievelingsdier? 
-Poes 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Wii 

Wat is je lekkerste eten? 
-Lasagne 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Rekenen 

Wat wil je later worden? 
-Rapper 

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? 
-Nicklelodeon 



Gek op Gym 1: De klas van B2 

Björn  
wil later  

oliehandelaar 
worden 

Wat is je naam? 
-Björn 

In welke groep zit je? 
-In groep 8 van B4 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een hond 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Mijn Ipad 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Decimale breuken 

Wat wil je later worden? 
-Oliehandelaar 

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

Wat is je leukste boek? 
-Het leven van een Loser 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Ik heb geen tv (meer) 
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Coen wil later  
vader worden 

Wat is je naam? 
-Coen 

In welke groep zit je? 
-In groep 2 bij juffrouw Christa 

& juffrouw Diana 
Wat is je lievelingsdier? 

-een kuiken 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Spinnen, verschillende soorten 
met . . .  knopjes 

Wat is je lekkerste eten? 
-Perentaart 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Dierentuinboekje 

Wat wil je later worden? 
-een vader 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Als ik naar m’n tante in Spanje ga 

Wat is je leukste boek? 
-”Gewoon een boek waar je dieren-

vachten in kan voelen 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Allerlei dingen over natuur zoals: 
“Dodelijkste 60” 

Gek op Gym 2: HaKobal 
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Van Hyana uit M4 

Dit is voor  voorleesonbijt en ik kwam wat later.  
Vont het heel lekker  en ik mog zelf voorlezen  en 

dat vont ik heel leuk en ik ben cheyenne en ik ben 8 
jaar oud en dit was het.  Cheyenne, M2 

 

Ik ben simon jansen ik  vont het net als cheyenne 
heel leuk!!! Ook  een boek over de vuurdraak. Dat 
gaat over een trein. Het boek is heel leuk. Het gaat 

over de eerste trein van nederlant. En nogmaals. 
Ikben simon jansen enik ben 8 jaar. Oja en ik vont 

de kinder-boekeweek heel leuk. Simon, M2 
 

  Van Yassine uit M2 
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Van Charley uit M4 

Van Thijs uit M4 

Het was leuk en de kinderen konde  best 

wel goed voorlezen en het was  heel 

gezelig. En we kregen beschuit, boteram, 

ondbijdkoek met pasta en siroop.  

De kinderen vonden het heel leuk en ze 

vonden het  eten heel lekker. Maar je 

moest ook je klein pauze happje mee ne-

men. Er waren heel veel kinderen die 

wouden voorlezen maar ze kwamen niet 

alle  maal aan de  buurt.  

Dat vonde ze niet zo leuk.  

Missy, M2 

Van Benyi uit M4 
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de voorleeswedstrijd                
De voorlees wedstrijd in B8 Ik heb mee gedaan aan de  

voorleeswedstrijd. Het was super leuk en iedereen luisterde heel erg goed. 
Na de wedstrijd mochten we kopjes thee drinken en koekjes eten. Toen 

kwam de uitslag voor de winnaar. In de laatste 3 zaten Elodie Tess en  
Angelie.. Op die drie kinderen waren de meeste stemmen op uit gebracht. 

Een van die drie moest dus de winnaar van B8 worden.  
En dan bij de jury voorlezen het was erg spannend.  

Maar uiteindelijk is Angelie de winnaar van B8 geworden. Ik vind het wel 
jammer dat ik er niet in zat., maar ik gunde het  

Angelie ook. Nu zit Angelie in de finale.   
XXx Amara uit B8 

 
De wedstrijd van B8. Het was super leuk omdat iedereen heel goed  

luisterde. Lezen is erg belangrijk omdat je zo meer woorden hoort..   
De meiden waren allemaal goed ,en ook moeilijk te kiezen .  

De kinderen kregen een blaadje waar je punten op kon schrijven .  
Toen iedereen klaar was deed de meester de punten tellen  en de kin-

deren een lekker kopje thee drinken.  
Toen de thee op was had de meester de winnaar.?   

Het was super spannend omdat de meester een kroon op je hoofd 
zetten en als die hem  drukte had je gewonnen en dat was ik  

xxx Angelie uit B8 

Voorleeswedstrijd 
Het was erg leuk, en ik was erg  
zenuwachtig. We zaten met 7  
meiden in een groep. Ik las het 

boek hoe overleef ik mijn ouders. 
Het ging over Rosa die een vriend-

je heeft in Groningen (Heel  ver 
weg dus), en haar ouders maken 

het ook niet makkelijk voor haar. 
Uiteindelijk won een vriendin van 
mij, en ik zat in de top drie met  : 

Elodie Angelie en ik (Tess). 
Ik was 2e of 3e dat weet alleen de 
meester . Nu speelt Angelie in de 
finale vanmiddag weten we wie er 

gewonnen heeft SPANNEND HUP 
B8 !!!!!!    Tess B8 

De voorleeswedstrijd 
Vrijdag  27 september  deden  Amara, Angelie, 
Abigail, Jasmijn, Marit, Tess en  Elodie mee aan 
de voorleeswedstrijd. Ik las het boek voor wed-

den van wel Het gaat over een klas die niet 
goed werkt en die klas is de hele dag aan het 
wedden. Toen iedereen van de 7 aan de beurt 
was geweest gingen we thee drinken met een 

koekje daarna werd de uitslag verteld. Angelie, 
Tess en ik moesten naar voren komen de 

meester filmde en zetten uiteindelijk de kroon 
op Angelie. 
Elodie B8 

Veiligheid op school 
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De voorleeswedstrijd  
 

Vrijdag de 20ste van September. 
De juf vertelde over de voorleeswedstrijd en 
vroeg wie er mee wilde doen. Maar, de zesde 
groepers mochten niet. Heel veel kinderen 

wilden niet. Behalve: Kelt, Jayden, Sena,  
Shieneey en Naoufal. Door een klein punten 
verschil mochten Kelt en Shieneey opnieuw.  

Uiteindelijk heeft Kelt op het nippertje  
gewonnen en Shieneey werd 2de. 

 
Geschreven door Kelt & Shieneey uit B1 

Veiligheid 
Ook dit jaar heeft ons BHV-team weer naar alle tevre-
denheid deelgenomen aan de herhalingscursus BHV, 

waarin naast het brandgedeelte ook het  
verbandgedeelte beoefend is.  

Na twee middagen zwoegen en zweten is door  
iedereen het begeerde pasje behaald.  

De cursusleiding was zeer te spreken over het  
enthousiasme van de deelnemers. Waarvoor hulde. 

 
Verder zijn in deze periode de blusmiddelen  

gecontroleerd op functionaliteit en zijn de  
slanghaspels ook nog gecontroleerd op legionella.  

 
 
 
 
 

In navolging van een eerder 
gestuurde brief aangaande de verkeersveiligheid, willen wij 

u nogmaals vragen extra  
aandacht te geven aan de verkeersveiligheid. 

Veiligheid op school 
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Er zit bij ons een jongen in de klas en die 
heeft Diabetes. Dat wordt ook wel  

suikerziekte genoemd. Er kwam gisteren 
een mevrouw in de klas (een zuster van 
het Maasstad ziekenhuis) en die kwam 
uitleggen wat Diabetes is. Eerst hebben 

we een filmpje gekeken van het Klokhuis. 
Daar vertelden ze dat als je Diabetes hebt 

je Alvleesklier het niet meer doet.   
Je Alvleesklier zorgt ervoor dat er  

insuline wordt aangemaakt en dat zorgt 
ervoor dat het suiker in je bloed wordt 

verbrand en dan via de darm uit je 
lichaam gaat. Als je dus Diabetes hebt 

maakt de Alvleesklier geen insuline meer 
aan en dan blijft het suiker dus in je bloed 
zitten. Daar kan je dan heel vaak van naar 
de WC moeten en heel veel dorst krijgen. 

Dat heet een Hyper. Gelukkig is er nu 
apparatuur om zelf insuline in je bloed te 

pompen. Dat kan door middel van een 
pen dan zit er een buisje insuline aan de 
pen en dat wordt met een scherpe naald 

in je lichaam geprikt. Je kan ook een 
pompje krijgen en dan kan je instellen 
hoeveel insuline je nodig hebt en dan 

wordt het via een slangetje in je lichaam 
gepompt. Het kan ook zijn dat je 

bloedsuiker te laag zit dat kan je meten 
via een apparaatje. Dan moet je een klein 
prikje in je vinger doen en dan komt er 

een druppel bloed en dat moet je 
opvangen op een kaartje en dan dat in 

dat apparaatje stoppen.  Dan je je 
bloedsuikergehalte te zien. Als hij te 

hoog is kan je dus een Hyper krijgen. En 
als hij te laag is kan je een Hypo krijgen 
dan ga je trillen en wordt je slap.  Je kan 
gelukkig niet dood gaan aan Diabetes..            

Groetjes Laura B5 
 

Wij hebben een jongetje in onze klas 
genaamd Kian. Hij heeft suikerziekte of  
diabetes! Er kwam zo’n dokter in onze 

klas en die kwam uitleggen wat Diabetes 
was. Toen liet ze een filmpje zien over 
kinderen en grote mensen die Diabetes 
hebben. Mensen die Diabetes hebben, 
hebben een niet werkende alvleesklier. 

Mensen met Diabetes hebben een Hypo 
te laag dat betekentdat hun bloed te  

weinig suiker heeft en dat ze iets zoets 
moeten eten. Een Hyper te hoog  

betekend dat ze te veel suiker hebben en 
dat ze dan veel moeten plassen en  

drinken! Suikerziekte/Diabetes heb je uit 
twee: een daar blijf je levenslang mee, 

twee dat kan nog overgaan. Suikerziekte 
komt meestal als je echt heel veel suiker 

eet. En dik wordt dan heb je kans om 
suikerziekte te krijgen. Suikerziekte dat 
krijg je als je geen insuline meer hebt, 

zodat die pomp niet verderkan gaan. Dan 
verstopt al het suiker en dan heeft het 

bloed heel veel suiker in zich en dat gaat 
niet goed. Dan moet je naar de  

dokter gaan om een pompje te halen. In 
het pompje zit dan een klein soort plastic 
potje waar een naald in zit. in dat buisje 
zit insuline dat dan in zijn bloed pompt 
waardoor het suikergehalte (glucose) 
minder wordt. Elke dag moet je een 

gaatje in je vinger prikken zodat dan kan 
zien hoeveel suiker je in je bloed hebt! 

Het moet tussen de 5 en de 7 zitten. En 
dat was het.         EINDE 

 Groetjes Denis B5 
 

Bij ons zit er een jongetje in de klas: Kian. 
Hij heeft Diabetes daar kwam een vrouw  

speciaal uit het Maasstads ziekenhuis over  
vertellen. Eerst gingen we een klokhuis 

filmpje kijken over Diabetes. Het viel me 
gisteren eigenlijk pas op wat voor  

vervelende ziekte Diabetes is. Nadat we 
het filmpje hadden gekeken gingen we 

over deze ziekte praten. Ik denk dat Kian 
het heel fijn maar ook moeilijk vond om 

over deze ziekte voor heel de klas te 
praten. In het filmpje zag je hoe kinderen 

met Diabetes door een bekende  
volleyballer die ook Diabetes heeft die 
kinderen laat sporten en hoe die ziekte 
eigenlijk werkt. Je hebt twee soorten  

Diabetes: Type 1: dat blijft je hele leven 
lang. Type 2: dat kan nog weggaan. Kian 
heeft type 1 ik vind dat echt heel zielig. 
Het was wel heel toevallig dat die avond 

iemand langs kwam met een  
collectebus voor het Diabetes fonds 

natuurlijk hebben wij een kleine bijdra-
gen gedoneerd. 

           Groetjes Isa B5 
 
 
 

Gister kwam er een vrouw van het  
Maasstadziekenhuis .  Ze kwam  vertellen  

over Suikerziekte. Bij ons in de klas zit 
iemand die dat heeft. Ze kwam vertellen 
dat als je diabetes hebt dat je alvleesklier 

het dan niet meer doet. Hij kan soms een 
Hypo krijgen of een Hyper. Bij een Hypo 

is zijn bloedsuikergehalte te laag en bij 
een hypo te hoog. Hij heeft een pompje 
waardoor hij insuline ingespoten krijgt. 

Ze zei dat er twee soorten diabetes zijn de 
eerste vorm is voor altijd de tweede kan 
nog over gaan. Ik vond het een heel in-
teressant onderwerp en heb er veel van 

geleerd. 
Groetjes: Timo C.  B5 

 
Diabetes, ok wel Suikerziekte genoemd, is  

een  niet  leuke. Ziekte ;  er  zijn  2  
types . Type 1 is dat je je hele leven vast 

zit aan Suikerziekte. Type 2 is dat je 
Suikerziekte nog over kan gaan. Type 1 is 

niet erfelijk. Type 2 wel maar niet heel 
erg. Als je suikerziekte hebt, heb  je  soms  

een  pomp . In die pomp zit een buisje 
waar insuline in zit .Als  hij te  weinig 

Insuline  heeft,  gaat  dat  via    een  
kleine  slang  in zijn  lichaam. Als hij te 
laag zit ,  moet  hij  iets  zoets eten . Hij 
moet voor sommige dingen bolussen 

eten, dan krijgt hij genoeg insuline in als 
hij dat nodig heeft. Als hij te laag zit 

heeft hij een Hypo. Zit hij te hoog dan 
heeft hij een Hyper. Soms moet hij met 
een pen in zijn vinger prikken dan kijkt 

hij hoe hoog of laag hij zit . 
 Groetjes Felice   B5 
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Indy wil later  
paardenverzorgster  

worden 

Wat is je naam? 
-Indy 

In welke groep zit je? 
-In groep 5 van M5 

Wat is je lievelingsdier? 
-Mijn hondje Gigi 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Barbies 

Wat is je lekkerste eten? 
-Pasta en Pizza 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Groot vermenigvuldigbord 

Wat wil je later worden? 
-Paardenverzorgster 

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

Wat is je leukste boek? 
-Beer in het verkeer 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Galaxy Park 

Diabetes 
Ik vond het heel fijn dat de zuster het uit 

kwam leggen. Want nu weet iedereen uit de 
klas wat Kian heeft en wat Diabetes is. We 
hebben toen ook een filmpje gezien van  

Diabetes. Ik vind het wel fijn dat hij er ook 
een pompje voor heeft zodat hij nog wel 

insuline binnen krijgt. Ik help Kian ook heel 
erg veel. Als hij te laag zit ga ik soms met 

hem mee naar de gang. Ik vind het wel 
vervelend dat hij Diabetes heeft. Ik vroeg me 

af of het wel veel pijn doet als hij moet 
prikken. En als hij te laag zit kan je het zien 

dat hij wit wordt. 
Groetjes Lotte B5 

 



Herfstboom geschilderd  
op het raam bij O4 

De kabouter van  
Julia uit O4 Herfst met slakken uit O4 
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KunstigeWerkjes  
Groep 3: Een bruidstaart 

Bezoek het virtuele Mare Museum zaal 20  

voor uitleg en overige Kunstwerken. 

Ga naar obsdemare.nl klik op tabblad ‘actueel’  

en ga naar ‘Kunstige Werkjes’ 

 

Groep 4: Leven in de bergen 

Bezoek het virtuele Mare Museum zaal 18 voor uitleg  

en overige Kunstwerken. 

Ga naar obsdemare.nl klik op tabblad ‘actueel’  

en ga naar ‘Kunstige Werkjes’ 

Groep 6 is nog druk bezig met 

figuurzagen 

En lijmen 
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Kunstige Werkjes 
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Bezoek ook eens het  

Virtuele Mare Museum  

op de website: 

 

www.obsdemare.nl 

Ga naar het tabblad ‘Actueel’ 

en kies ‘Kunstige Werkjes’ 

 meten en zagen 

Groep 7 & 8:  

Vreemde Vogels 

Bezoek het virtuele  

Mare Museum zaal 19 voor  

uitleg en overige Kunstwerken. 

Ga naar obsdemare.nl klik op 

tabblad ‘actueel’ en ga naar 

‘Kunstige Werkjes’ 



Ik was bij een toernooi met vrienden en s 
oufian touzani (freestyler)was daar aan het 
scouten voor de zappsporteam  en ik zag dat 
dus deed ik heel erg mij best. En toen begon 
de toernooien uiteindelijk was ik door dus 
was ik heel erg blij. Een maand later moesten 
we een toernooi  spelen voor wie Rotterdams 
beste team is. Het was best makkelijk  we 
hadden alles gewonnen met 0 doelpunten 
tegen. Dus waren we door .  Paar maanden 
later moesten we naar Denbosch , we  
mochten in de stadion spelen van Fc den 
bosch dat was wel lastig . We hadden alles 
gewonnen . We moesten de finale tegen 
Amsterdam spelen . We waren allemaal  
geconcentreerd op die wedstrijd  . En toen begon de wedstrijd .  Het was echt spannend wij hadden kansen zij had-
den kansen ,maar de laatste 5 minuten   hadden we toch TWEE doelpunten kunnen maken .  De 1e was 1op1 en de 
2e was een kop bal van uit de hoekschop . En toen floot de scheidsrechter , we schreeuwden en juichten . We waren 
super blij . We kregen een vliegticket naar Londen 2 maanden  later in Londen… We waren aangekomen bij de 
huizen waar we gingen slapen.  Het was heel modern  Volgende dag moesten we als eerst eten in een heel groot zaal 
eten daarna moesten we trainen . Volgende dag moesten we een wedstrijd spelen tegen Tunesie we hadden met  
4-0 gewonnen. Paar uurtjes later  moesten we tegen Japan zij werden vorige jaar 2e  we hadden tegen hun 0-0  
gespeeld. 1uur later moesten we tegen Turkije als we die hadden gewonnen waren we door naar de laatste 16.   
We hadden  met 3-0 gewonnen   We waren blij want we waren door naar de laatste 16. Daarna moesten we tegen 
England het was echt spannend  we hadden 1-1 gespeeld en met penalty’s gewonnen. We waren door naar de laatste 
8. Volgende dag moesten we tegen Ierland  zij waren echt heel goed jammer genoeg hadden we met 3-1 verloren  
daar na moesten we tegen Amerika voor wie de 5-6 plek gaat spelen we hadden met penalty’s gewonnen . volgende 
dag moesten we in Wembley spelen voor de 5-6 plek. Daar werd dit jaar de UEFA Champions League Finale  

gespeeld . we moesten tegen  Mexico  
spelen we hadden met een domme fout in 
de verdediging  verloren met  1-0 dus  
hadden wij de 6e plek gepakt we waren als 
nog blij 6e plek in 40 landen en we hebben 
geschiedenis geschreven want Nederland is 
nog nooit zo hoog  ge eindigt . en ik werd 
nog de beste keeper van de knock-out 
ronde.  Volgende dag gingen we naar de 
stad in Londen ik heb nog hele mooie  
foto’s van de Londen  eye en de Big Ben en 
de Tower bridge Daarna gingen we naar 
een winkel die heet COOL BRITTAIN daar 
had ik 2 t-shirts en 1 trui gehaald  
Het was echt leuk in Londen .                        
Tuana B6  
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Halloweenfeest. 
Het halloweenfeest was heel 
leuk. We hebben  best veel 

spelletjes gedaan en we hadden 
ook op het laatst een  disco en 
er werden ook een koning en 
koningin gekozen van wie het 
best verkleed was. En we heb-

ben ook een mummie spel 
gespeeld. Dat was ook leuk,we 

hebben ook een halloween 
quiz gespeeld. En bij de hal-
loween quiz hadden we ook 

groepjes gemaakt. We hadden 
het heel gezellig en toen het 

afgelopen was,  ging groep 8 de 
rotzooi op ruimen. 

 
Priscilla B6 

halloween feest  
Als eerst op de dag gingen we gewoon 
werken en kregen we gym. Toen daar-

na gingen we eten en toen ging  
Yoevam mij schminken als Saw.  

Toen het ging beginnen deden we het 
kranten spel. Het gaat zo: Iemand 
staat in het midden die heeft een 
krant in zijn hand en dan roept  

iemand bijvoorbeeld Bertie en moet 
het kind dat in het midden staat  

proberen om met de krant op mijn 
knie te slaan maar dan moet ik een 

meisjes naam opnoemen en dan gaat 
de tikker naar het kind dat ik heb  
opgenoemd. We hebben ook een 
Quiz gedaan maar mijn team heeft 

niet gewonnen. We hadden een  
modeshow daarvoor kreeg ik 16  
punten. Toen gingen kinderen  

verpakken met WC papier tot het net 
mummies leken en ik was er  

eenmaar daarmee had mijn team ook 
niet gewonnen. Toen deden we kleine  
toneelstukjes doen. Daarna een disco. 

En dat was het. 

made by Bertie Manuel uit B6 

 

Donderdag : was het halloween het 
was heel eng iedereen ging verkleed. 

Vrijdag ging onze klas het vieren. 
In de ochtend zijn we gaan werken. 

In de middag mochten we schminken. 
En toen paar spellen spelen!*  

1e spel kranten spel 
2e spel Quiz 

3e spel Mode show 
4e spel mumies in pakken  

5e spel DISCO Dansen maar  
Ik was koning van de mooiste kleren 

aan Romayssa was koningin  
Gemaakt door:: Dylan Kapper B6 

Halloween Feest 1 November 

Toen we naar binnen gingen kregen 
we kaartjes en toen ik binnen was zag 

ik heel veel kostuums. Ik had een 
Screem masker en nog 6 kinderen. 
Het 1e Spel was de krantenspel je 

moest elkakaar op de schoot slaan, de 
jongens moesten een meisjes naam 
zeggen en de meisjes een jongens 

naam. Het 2e spel was de quiz en dan 

moest je halloween vragen beant-
woorden. het 3e spel was de mode 

show en ik had gewonnen met 40/40 
punten. het 4e spel was de mummie-
spel van mijn team moest noah inge-
pakt ingepakt worden met wc papier 
en dat duurde heel lang wij hadden 

gewonnen het 5e was de disco ik ging 
heel veel dansen en alle jongens gin-

gen de polonaise doen en dat was het. 
    Gemaakt Door:Alper Sonmez 
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Halloween 
Het verhaal begint in de klas 
B6. Heel veel kinderen waren 
verkleed . En we gingen hele 
leuken spellen spelen. Zoals 

het kranten spel spelen daarna 
gingen we mummies 

inpakken. En daarna gingen 
we een quiz doen . En daarna 

gingen we een modeshow 
doen. En daarna gingen we 

toneel stukjes doen. En toen 
was het disco time!! Ik 

bestelde weinig en toen  
gingen Noah en ik begonnen 
een polonaise en toen deden 
alle jongens van de klas mee. 
We hadden niet verwacht dat 

iedereen zou meedoen 
hooguit zes mensen en alle 
meisjes keken dan naar ons. 

En  op het einde ging ie-
dereen ze snoepjes of drinken 

snel op maken. En ik ook 
maar  

sommigen kinderen waren te 
laat.      The end  

door: Ashutosh B6 

halloween 
aan het begin van de dag gingen we gewoon werken 
maar in de middag om 1 uur gingen we halloween vieren. 
Het eerste spel wat we gedaan hebben was het kranten 
spel dat is dat iedereen in een kring zit en een iemand 
moest in het midden staan met een krant en iemand 
moest een naam zeggen de jongens een meisjes naam en 
de meisjes een jongens naam. als er een naam werd 
gezegd moest je zo snel mogelijk een andere naam 
zeggen. 
Quiz groep 8 had een paar vragen opgeschreven en 
groepjes gemaakt. die groepjes moesten samen die vra-
gen beantwoorden. degene die het meest vragen goed 
had, had gewonnen. 
het mummie spel er waren groepjes gemaakt en een ie-

mand uit dat groepje moest ingepakt worden met wc 
papier. Wie het eerst was ingepakt en goed gekeurd had 
gewonnen. 
de vloer op een paar kinderen kregen een onderwerp en 
daarmee moesten ze een toneel stukje uitvoeren. het 
best gespeelde toneelstukje had gewonnen. 
koning en koningin de twee mooist geklede kinderen 
werden door gr 8 uitgekozen voor koning en koningin. 
Disco aan het eind van de dag gingen we lekker feesten 
als afsluiter. 
 

                                       Einde 
geschreven door yoevam uit B6 
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We hebben een uilenbal uit elkaar 
gehaald. Dat was erg leuk maar het 

stonk wel .  
Het is wel leuk maar ik en Jill deden 
niet mee . De anderen kinderen de-
den wel mee . Ze hadden allemaal 
nageltjes en schedeltjes  gevonden. 

Dat was mijn verhaaltje  
van Benthe  uit M9. 

 
We hebben uilenballen uitgepluist  Ik 
vond het vies en ging niet meedoen 
En benthe ook niet De kinderen die 

het wel deden Hebben heel wat  
gevonden Een nageltje een schedeltje 
ik vond het er vies uitzien Maar die 

kinderen vonden het niet vies En ook 
leuk Mij leek het ook wel leuk maar 

ik heb niet meegedaan. 
Dit was mijn verhaaltje  
van Jill van Dijk uit M9 

 
Het was vrijdag groep 4 en 5 gingen 
een braakbal openmaken . Het stonk 
wel maar het was toch leuk. Jill v.d. 

en benthe vonden het vies. En ik heb 
het schedeltje gevonden! En we  

hebben de helft van nieuws uit de 
natuur gekeken over de uil .  

Dit was mijn verhaal over braakbal. 
Jill van Wieringen uit M9. 

   We gingen  vrijdag   uilenballen    
openmaken  en   sommige vonden  
het   een beetje   vies  er  uit   zien  
maar  dat  vond  ik  er  niet  vies  er  
uit  zien  en  het   was  super  leuk. 

Van Jesse M9. 
 

We gingen een uilenbal uit plukken 
en we  hebben  De  schedel gevonden 

van de muis en nog veel meer!  
Jessy van de Boogaart uit M9 

 
We  gingen  vrijdag  uilen ballen uit  

Elkaar  pluizen  hebben heel veel  
botjes en Tanden en nagels   

gevonden en  we vonden  het  heel  
leuk  Van  Tessa   M9 

                                                         
  ik heb een uilenbal uit elkaar  

gehaald het was heel leuk moet jij 
ook doen zo leuk 

ik ben Anna Wijmer M9 
 

we gingen in de middag de uilenbol 
open maaken en raad wat  we hebben 
gevonden de hoofd van een muis dat 
was heelleuk en ik had een nageltje 

van de muis gevonden en vrijdag was 
een top dag en iedereen in het 

groepje zei ; mag ik nu de prikpen en 
ik zei wacht even maar de  

uilenbol stok wel een beetje maar het  
was wel heel leuk hoor     

  van Charella Regina M9  
 

dit verhaal gaat over een uil veel 
mensen zeggen dat uilen nachtdieren 
zijn. Die zijn er ook maar er zijn ook 

schemer uilen die hebben oranje 
ogen maar ik ben helaas ver geten 

hoe de anderen twee ogen er uit zien 
en zo kunnen we zien welke uilen er 
overdag  wakker zijn en welke niet en 

wist je ook dat uilen veren tot hun 
nagels hebben en aan hun veren  

zitten kleine haren en hun oren zijn 
niet die pluimpjes op hun hoofd. 

Nee, dat oor loopt helemaal naar het 
eind van hun hoofd en in dat oor zit 
een klein gaatje en als hij een muis 
vindt eet hij hem helemaal op.  Een 
keer pe r dag spuugt hij een braakbal 
dat klinkt misschien vies maar dat is 

het niet en dit is het eind. 
Liam uit groep M9 
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We hebben  vrijdag  uilballen uit el 
kaar gehaald het was  heel leuk en 

gezellig we hebben een nagel  
gevonden en een hoofd. de uilebal 

zag er vies uit. 
Rochania groep M9 

 
een uil is een nachtdier een uil eet 

muizen en vogels en hij kan bijna zijn 
kop draaien en hij kan een  muis  met  

haar op eten en hij spuugt een    
uilenbal uit  

Asya  uit m9  
 

het was vrijdag middag liam had   al-
lemaal  spulentjes  meegennomen 
van  de  uil  en  toen  we mochten  

open  maken toen had iedereen  had  
wat  gevonden  en ik   had een  been-

tje van de muis 
iIisa uit M9. 

 
ik vond het heel leuk de uilenles ik 
vond een kop van een muis heel ik 

wou  een  vogel  hoofd  
 van Arman uit M9   

 
uilen zijn nacht dieren ‘s nachts gaan 
ze op jacht naar muizen of vogels hij 
spaart dat eten in zijn mond en elke 

dag als hij wakker word spuugt hij dat 
muis of vogel  
uit zijn mond 

en dat heet 
een braakbal    
Funda  uit  

M9  
 

een uil is een 
beest een  

serieus beest 
hij erg wijs. 

Als het dag is 
is hij een 

slaapkop. En 
als het nacht is 

dan is hij 
klaarwakker. 

Hij heeft een klauw van 13  
centimeter. 

Dus zo groot als dit ---------------
---------------------------------

----------------- . 
Hij eet zijn prooi in een keer op. En 

laat een boer. De oehoe is een van de 
zeldzaamste uil van Nederland. 

nadat de uil de prooi op heeft kots hij 
een braakbal uit. 

Julius uit M9. 
 

Een uil eet muisjes en vogels. Sommi-
ge uilen hebben rode ogen. Uilen 

vliegen. Als een uil heeft gegeten  dan 
kotst hij de uilenbalk uit dan komt 

een skeletje er uit 
Gio M9 

Een  uil is een nachtdier  omdat ze s 
middags lui zijn en s nachts aktief dat 
komt door het licht dat is zo fel voor 
hun ogen zijn gevoelig  en daarom 

noemen we ze nachtdieren ze zijn erg 
gevaarlijk hun klauwen zijn  

ontzettend scherp dus als je iets raars 
hoort of ziet dan kan het een uil zijn  

Philip uit M9 

 
 
 

Titel  de   uil   
Een uil is een nachtdier. Hij eet      

muizen en vogels En hij kan zijn   kop 
draaien En hij kan ook nog de Muis 
heelmaal opeten En dan spuugt  hij 

een uilenbal uit 
Yasmine  uit   M9  
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  Zing 
Voor groep 3 weer een liedje over dieren. We hebben 

het varkentje, het lieveheersbeestje,  

de bromvlieg en de rups gehad,  

en nu zingen we een lied over de ezel en de geit.  

Soms doen we bij de liedjes een bewegingsspel,  

soms gaan we met instrumentjes aan de slag. 

Voor groep 4 en 5 een liedje over de herfst,  

een toch wel spannend liedje, met die rusten tussen de  

vallende blaadjes.  



Voor groep 4 en 5 een liedje over de herfst,  

een toch wel spannend liedje, met die rusten tussen de  

vallende blaadjes.  

  Mee ! ! ! 

Have you ever is een vreemd, maar grappig liedje voor groep 

7/8. De bewegingen die we erbij maakten vallen echt niet mee. 
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Groep 6 zong een piratenlied, waarbij we onszelf met 

diverse instrumenten begeleidden.  
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B10 educatieve les 

Veiligheid  
in de wijk 
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Annalucie  
wil later  

dierenarts 
worden 

Wat is je naam? 
-Annalucie 

In welke groep zit je? 
-In  O2 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een paard 

Wat is je leukste speelgoed? 
-barbies 

Wat is je lekkerste eten? 
-Spinazie 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Kralen mozaïek 

Wat wil je later worden? 
-Dierenarts 

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

Wat is je leukste boek? 
-Wie heeft op mijn hoofd gepoept? 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-K3 

B10 educatieve les 

Veiligheid  
in de wijk 

Mijn huisdier en ik 
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.  

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 
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Stoomboot van Sinterklaas gemaakt van  
Montessorimateriaal door O4 

En de kachel staat warmpjes aan in O4 

Ons Sinterklaashuis staat al klaar in O4 

Wat Sintwerkjes uit O4 

Anouar (4 jaar) uit O8 
tekent een zak met  

pepernoten jaar) uit O8 
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Naomi wil later  
kok  

worden 

Wat is je naam? 
-Naomi 

In welke groep zit je? 
-In groep M2 bij juf  

Coco en meester Tom 
Wat is je lievelingsdier? 

-Hond 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Poppen 
Wat is je lekkerste eten? 

-Vis 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Taalkaart 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Mees Kees 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nicklelodeon 

Parie (5 jaar) uit O8 

Anouar (4 jaar) uit O8 
tekent een zak met  

pepernoten jaar) uit O8 

Dit is een sauna voor Sinterklaas 
van Fien (4 jaar) uit O8 

Een tweelingstoplicht en sinterklaas 
met 2 zakken vol pepernoten.  

Manuel (4 jaar) uit O8 

2 zwarte pieten 
Van Jarell (4 jaar) uit O8 
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Brenton uit O9 tekent Sinterklaas 

Senna uit O9 tekent Sinterklaas 
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De meeste buitenlanders  hebben er nog 

nooit van gehoord sinterklaas .  

Sinterklaas is iemand die cadeautjes geeft 

aan de kinderen en als het dan  

pakjesavond is kloppen de pieten bij je 

aan de deuren dan rennen ze gauw weg 

en als je dan voor de deur kijkt staat er 

een grote zak met cadeautjes en daar zit 

van alles in!  

Jessy uit M9 groep 5 

 

Sinterklaas is een oude man heus niet 

hoor hij loopt toch op de daken ik zal dat 

niet durven want dat heb ik niet geleerd 

zal jij dat durven of toch niet  wie doen 

dat dan wel natuurlijk supermen maar 

Sinterklaas en zijn  pieten ze lopen op de 

daken zo zacht en ik slaap al zacht in de 

nacht  

Philip uit M9 groep 5 

Hoi ik ben Melisa uit M6 

Toen sinterklaas op de mare kwam was het heel 

leuk We moesten eerst naar de gym zaal en toen 

kwamen eerst een paar pieten we gingen zingen en 

dansen En toen kwam sint met paar pieten er bij 

En toen gingen we bij de klas wachten en toen  

opeens ging er een piet  hard kloppen hij ging de 

cadeautjes brengen en toen kwam sint Het was heel    

leuk we gingen echt leuke dingen doen Amy saskia 

isa gingen  zingen en een paar kinderen gingen  

lenige dingen doen En ik en amy deden de cupsong 

En reinier speelde op zijn gitaar En amy ging op 

haar trompet En  michelle en suzanne gingen zingen 

En toen gingen we de tekeningen geven Sinterklaas 

kapoentje gooi wat in mjijn schoentje gooi wat in 

mijin laarsje dank u sinterklaasje 

 

 

 

 

Hoi ik ben Reinier uit M6 

Toen sinterklaas op de mare kwam moesten we 

eerst naar de gym zaal Toen gingen we zingen en 

toen kwamen ze naar de gym zaal  Toen gingen we 

nog een keer zingen met z’n allen Later ging de sint 

langs alle klassen  en we zongen heel hard  

sinterklaasje kom maar binen met binnen met je 

knecht Toen we dat hadden gezongen werd er heel 

hard op de deur geklopt een piet kwam binnen met 

de zak Toen we weer een paar keer hadden  

gezongen kwam de echte sint binnen Dat was heel 

leuk en ik mocht een lied op mijn gitaar spelen en 

een paar kinderen gingen de cup song doen en Amy 

speelde op haar trompet Maar de sint moest ook 

naar een andere klas toen zongen we nog een keer 

dag sinterklaasje Later toen de sint weg was gingen 

we de cadeautjes uitpakken 
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In B8 werden er op vrijdag 29 november 
kruidnoten gebakken. De meeste  
kinderen hadden een schort een bak en 
een lepel meegenomen. We kregen om 
de beurt een beetje water en beslag en dan 
moesten we gaan kneden Dat was erg 
leuk, maar ook erg moeilijk want het  
beslag bleef aan je handen kleven. Na het 
kneden moesten we bolletjes maken van 
het beslag. We dachten dat het te weinig 
zou zijn maar we kregen er heeeeeel veel. 
Toen deed de meester de bolletjes in de 
oven die hij meegenomen had.  Toen de 
kruidnoten eenmaal klaar waren maakten 
wij een doosje waar ze in konden en toen 
het doosje klaar was ging er een mooie 
strik om. 
De groeten van Jewel en Charlotte uit B8! 
 
Kruid noten in B8 
Op vrijdag 29 november gingen we  
kruidnoten bakken in de klas de kinderen 
die een kom hadden mochten een bal 
maken en dan even laten drogen  
ongeveer na 5 minuten mochten de  
kinderen die geen kom hadden kleine  
balletjes maken van de grote bal daarna 
moest het 10 minuten in de oven en dan 
wachten en toen  mocht iedereen 1  
proeven daarna gingen we een doosje  
maken en iedereen kreeg 10 kruidnoten 
die mocht iedereen mee naar huis nemen 
om die op te eten bij “the voice of hol-
land” of bij “hollands got talent” of bij 
een film te kijken  
Verhaal van Davy & Sven & Levi  
 
Kruidnootbakken in B8 
Op 29 november gingen we in de klas 
kruidnoten bakken . Je mocht een  
beslagkom meenemen daar in deed de 
meester kruidnotenmix en water in .Als je 
kruidnotenmix in je beslagkom had 
moest je je handen wassen , en dan ging je 
kneden . je deed een bol maken en dan 
moest je hem door de helft breken en dan 
een stukje aan iemand anders geven . toen 

ging je bolletjes draaien en een beetje plat 
drukken. En dan moesten ze de oven in . 
in de middag gingen we een doosje  
maken om de kruidnoten in te doen .en 
na school mocht je ze aan je ouders laten 
proeven of ‘s avonds bij de koffie of thee 
te eten . ze waren heel erg lekker . 
Groetjes Angelie en Marit B8 
 
Kruidnoten bakken in B8 
Vrijdag 29 november gingen we  
kruidnoten bakken. Iedereen nam een 
kom mee en daar kreeg je meel in met 
water toegevoegd. Degene met een kom 
mocht het deeg kneden tot een bolletje.  
Dan deel je hem in vijf grote stukken en 
degene zonder kom die kregen een paar 
stukken om kleine balletje van te maken. 
Toen haalde iemand het op, en de mees-
ter deed de bolletjes in de oven. Om de 
10 minuten waren er weer een heleboel 
klaar. Het rook heel lekker. Eerst mocht 
iedereen er een proeven. In de middag 
gingen we doosjes maken waar in de 
kruidnoten mochten Niet bij iedereen 
lukte het om een doosje te maken  maar 
bij die kinderen werd er geholpen. Ieder-
een kreeg er een stuk of 12 Daarna werd 
de deksel gemaakt en je kreeg er een lintje 
omheen. Ze waren wel lekker maar erg 
zacht   -XXX- Hind & Tess  
 
Kruidnoot bakken in b8 
Vrijdag 30-9-1213 gingen we kruidnoten 
bakken. De meester had voor ons 
Kruidnoten mix gekocht. We deden er 
water bij en toen moesten we kneden 
Tot het en bal werd. Toen moest je er 
kleine ballen van maken Daarna gaven 
we de kruidnoten aan de meester. De 
meester deed ze in de oven. Daarna 
gingen we en bakje maken om de  
kruidnoten in te doen. Toen we klaar 
waren deden we de kruidnoten er in. 
Daarna deden we ze er in 
toen gingen we naar huis en aten ze op. 
De groeten van Rowel en Wail. 

Van Renzo uit O7 

Van Gamze uit O7 
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In B8 werden er op vrijdag 29 november 
kruidnoten gebakken. De meeste  
kinderen hadden een schort een bak en 
een lepel meegenomen. We kregen om 
de beurt een beetje water en beslag en dan 
moesten we gaan kneden Dat was erg 
leuk, maar ook erg moeilijk want het  
beslag bleef aan je handen kleven. Na het 
kneden moesten we bolletjes maken van 
het beslag. We dachten dat het te weinig 
zou zijn maar we kregen er heeeeeel veel. 
Toen deed de meester de bolletjes in de 
oven die hij meegenomen had.  Toen de 
kruidnoten eenmaal klaar waren maakten 
wij een doosje waar ze in konden en toen 
het doosje klaar was ging er een mooie 
strik om. 
De groeten van Jewel en Charlotte uit B8! 
 
Kruid noten in B8 
Op vrijdag 29 november gingen we  
kruidnoten bakken in de klas de kinderen 
die een kom hadden mochten een bal 
maken en dan even laten drogen  
ongeveer na 5 minuten mochten de  
kinderen die geen kom hadden kleine  
balletjes maken van de grote bal daarna 
moest het 10 minuten in de oven en dan 
wachten en toen  mocht iedereen 1  
proeven daarna gingen we een doosje  
maken en iedereen kreeg 10 kruidnoten 
die mocht iedereen mee naar huis nemen 
om die op te eten bij “the voice of hol-
land” of bij “hollands got talent” of bij 
een film te kijken  
Verhaal van Davy & Sven & Levi  
 
Kruidnootbakken in B8 
Op 29 november gingen we in de klas 
kruidnoten bakken . Je mocht een  
beslagkom meenemen daar in deed de 
meester kruidnotenmix en water in .Als je 
kruidnotenmix in je beslagkom had 
moest je je handen wassen , en dan ging je 
kneden . je deed een bol maken en dan 
moest je hem door de helft breken en dan 
een stukje aan iemand anders geven . toen 

ging je bolletjes draaien en een beetje plat 
drukken. En dan moesten ze de oven in . 
in de middag gingen we een doosje  
maken om de kruidnoten in te doen .en 
na school mocht je ze aan je ouders laten 
proeven of ‘s avonds bij de koffie of thee 
te eten . ze waren heel erg lekker . 
Groetjes Angelie en Marit B8 
 
Kruidnoten bakken in B8 
Vrijdag 29 november gingen we  
kruidnoten bakken. Iedereen nam een 
kom mee en daar kreeg je meel in met 
water toegevoegd. Degene met een kom 
mocht het deeg kneden tot een bolletje.  
Dan deel je hem in vijf grote stukken en 
degene zonder kom die kregen een paar 
stukken om kleine balletje van te maken. 
Toen haalde iemand het op, en de mees-
ter deed de bolletjes in de oven. Om de 
10 minuten waren er weer een heleboel 
klaar. Het rook heel lekker. Eerst mocht 
iedereen er een proeven. In de middag 
gingen we doosjes maken waar in de 
kruidnoten mochten Niet bij iedereen 
lukte het om een doosje te maken  maar 
bij die kinderen werd er geholpen. Ieder-
een kreeg er een stuk of 12 Daarna werd 
de deksel gemaakt en je kreeg er een lintje 
omheen. Ze waren wel lekker maar erg 
zacht   -XXX- Hind & Tess  
 
Kruidnoot bakken in b8 
Vrijdag 30-9-1213 gingen we kruidnoten 
bakken. De meester had voor ons 
Kruidnoten mix gekocht. We deden er 
water bij en toen moesten we kneden 
Tot het en bal werd. Toen moest je er 
kleine ballen van maken Daarna gaven 
we de kruidnoten aan de meester. De 
meester deed ze in de oven. Daarna 
gingen we en bakje maken om de  
kruidnoten in te doen. Toen we klaar 
waren deden we de kruidnoten er in. 
Daarna deden we ze er in 
toen gingen we naar huis en aten ze op. 
De groeten van Rowel en Wail. 

Van Levi uit O7 

Van Dina uit O7 

Van Denis uit O7 



Sebastian  
wil later  

DJ  
worden 

Wat is je naam? 
-Sebastian 

In welke groep zit je? 
-In groep 4 van M1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Een hond 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Nurf 

Wat is je lekkerste eten? 
-Tosti 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Breuken 

Wat wil je later worden? 
-DJ 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-4 oktober  

Wat is je leukste boek? 
-Fantasia 

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

O8 
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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).  

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

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

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

 
Happy Birthday Opa 

Voor de liefste opa.  

Opa ik hou van jou. ik wil je nooit meer 

kwijt. Je hebt me alles geleerd wat je me kon 

leren. Je bent de lieste opa en ik zou geen an-

dere opa willen wensen. Jij ben mijn opa ik 

heb de leukste opa en de lolligste opa. En we 

gaan altijd samen worstelen. Opa mama 

oma binky en ik hopen dat je honderd jaar 

wordt. Ik wil nog lang kunnen genieten 

van jou natuurlijk ik niet aleen maar heel 

de familie. 

Xxxxx je lieve schat  

Jade 
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Lucas  
wil later  

Spiderman  
worden 

Wat is je naam? 
-Lucas 

In welke groep zit je? 
-In groep O1 

Wat is je lievelingsdier? 
-Giraffen, leeuwen en tijgers 

Wat is je leukste speelgoed? 
-Vrachtwagens 

Wat is je lekkerste eten? 
-Spinazie 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Alle werkjes 

Wat wil je later worden? 
-Spiderman 

Wat vind jij de leukste dag van het jaar? 
-Als ik jarig ben  

Wat is je leukste boek? 
-Met ridders en spoken 

Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Mike de Ridder 

Hallo ik ben Destiny  
uit m6. 

Wakzemmen was 
heeeeeel leuk.  

Wij moesten met 
kleren aan zwemmen  

Wat wij  geleerd  
hebben is ga op je  
rug liggen en zoek 
het gat kruip eruit. 

Met de vuilniszak in 
je  handen moesten 
we rugzwemmen  de 

juf heeft het  ons 
geleerd. 

Groetjes van  
Destiny M6 

Ik heet Wouter en ik zit in m6.  
wakzwemmen is erg leuk en handig het is bedoeld als je door 

het ijs zakt je moet op je rug gaan liggen als je onder het ijs bent. 
Doe dan je ogen open. Kijk naar de afwijkende kleur of lichter of 
donker. Kruip door het gat en doe je best.Als je wakzwemmen 

moeilijk vind dan moet je eerst kijken wat de meester doet. Als je 
weet wat je moet doen,  dan kun je zwemmen en als je het eng 

vind dan moet je verder kijken. 
 

Groetjes Wouter M6 
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Tim uit O9 tekent de kerstman met de zak en  
hij vliegt weer weg 

Hushendrick uit O9 tekent kerstmis 

Jaimy-Lee uit O9 tekent kerstmis 

Sofia uit O9 viert kerstfeest in het donker,  
met de lamp uit 

Dauphine uit O9 
tekent  

kerstengeltjes  
bij de boom 
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Imran uit O9 tekent kerstcadeautjes 

Esmee uit O9 tekent kerstmis 

Eymen uit O9 tekent 
kerstcadeautjes 

Jill uit O9 tekent kerstbomen Dauphine uit O9 
tekent  

kerstengeltjes  
bij de boom 

Sinane uit O9: de 
kerstman brengt 

cadeautjes 
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Kerst 
Mijn broertje gaat een 
kestmanpakje aan doen de irste 
kerstdag.  En ik ga een jurk aan 
doen en er komen mijn oma en 
oover moeder en tante en de tante 
van mijn stivpapa 
Van Jah-Liyah groep 3,5 M1 
 
Ik denk dat ik kerst gaa vieren met 
mijn papa mama opa oma.  Maar  
volgent jaar met mijn broertje of 
zusje en dan gaa ik dit jaar denk ik 
blokfluit speelen. 
Van Kylie groep 4 M1 
 

Kerst komt er aan 
De daken worden wit  
Net zoals de school  Wat een lol 
Vakantie komt er aan 
De kerstman moet weer gaan 
De rendieren vliegen over onze 
daken 
De kerstman zegt ho-ho-ho 
Wat een cadeu 
Zo groot als een fiets 
De kerstman kiest een cadeu 
Van Kabir en Matthijs groep 5 M1 
 
Kerstcrea 
Wat ik leuk vond was kerstbaletjes 
maken bij juf Esther. En lekkere 
happjes eten dat was lekker.  

Jammie en wat ook leuk was de 
kaarsen bij meester Hans. En lekker 
weer naar de klas gaan zingen en 
dan de kerst knutsels van de 
kerstkrea ophangen 
Van Jefden groep 5 m1 
 
Wat ik het leukste vond was de 
knutel bij juf Esther. En lekkere 
koekjes eten. Dat was erg lekker 
MMMMM 
En ik wilde graag een trekpop 
maken. 
Van Nathan groep 4 M1 



 

Leila (6 jaar) uit O8 

Jordan (5 jaar) uit O8 

Presten (5 jaar) uit O8 

Colin (5 jaar) uit O8 
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Jayden (5 jaar) uit O8 
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We gingen met de bus naar de boederij. Ik vond het heel 
leuk. We mochten de kalfjes voeren en melk geven,de 

koeien melken Ik voelden iets aan me rug zitten en toen 
voelden ik kei hard het hoofd van de stier teren me aan 
komen. Ik schrok me dood. We mochten de kalfjes ook 

aaien. Ze waren heel schattig. Maar het leukste vond ik de 
koeien melken. Maar bij het begin liepen er heel veel 
koeien. Een daar van had poep op haar gezicht. Haha. 

Het was heel leuk. Sem B2. 

 
Wij zijn met de hele klas naar de boerderij geweest  en 
mochten daar allemaal leuke dingen doen bijv.  Kalfjes 

drinken geven en aaien.Koeien melken in de wei laten en 
er was ook een stier en die was heel gemeen Vorig jaar 

zijn wij ook naar de zelfde  boerderij geweest en toen was 
de stier ook heel gemeen maar het was welk heel leuk  

Maria B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met de klas naar de boerderij  geweest.  
We hadden hele leuke dingen gedaan. We mochten de 
kalfjes melk en eten geven. We mochten ook een koe 

melken en daarna gelijk op drinken. Er was ook een stier 
We mochten ook de koeien naar de wei brengen. 

Nikki   B2 
 

Wij zijn met de klas naar de boerderij geweest het was 
heel leuk. Als eerst keken we naar ongeveer 300 koeien 

en een stier. En daarna mochten  we de kalfjes  eten geven 
en onze hand in de bek doen van het kalfje. We mochten 
ook de koe melken en we ook mochten helpen het hooi 
aan de kant te zetten . En tot slot namen we afscheid van 

de boerderij   Ensar B2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn met de klas naar de boerderij geweest  het was 

heel leuk er was een stier en er was  We mochten een koe 
melken en de kalfjes gingen aan je hand zuigen. 

Groetjes madelief uit B2 
 

Halo ik ben met de hele klas naar de boerderij geweest  
We mochten koeien melken  en ik heb ook ferse melk 
gedronke Het was niet zo lekker als melk uit een pak 

En er was ook een hond als je hem  aaide 
Stonken je handen wel. Jesper B2 

  
Wij zijn met de klas naar de boerderij geweest het  leuke 

was vooral  door de stro rennen, de kalfjes voeren,de 
kalfjes drinken geven en zien. Hoe de koeien werden 

gemolken en zelf mochten melken. Er was een hond die 
stonk wel. Dat was de boerderij trip 

Milan B2 
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Nieuws van het DC 

Het afgelopen halfjaar was wederom zeer succesvol voor Documentatie Centrum. We begonnen al heel snel met het  
organiseren van de festiviteiten rond de Kinderboekenweek,  die dit jaar in het teken stond van het thema “Klaar voor de start.” 

Eén van die festiviteiten was de inmiddels tot een ware traditie uitgegroeide voorleeswedstrijd voor de bovenbouw van onze 
school. Allereerst worden er in iedere bovenbouwgroep voorrondes gehouden en uit die voorrondes komt één winnaar per 

groep naar voren. Deze winnaar leest dan in de finale voor aan de eigen klas, 
aan een andere bovenbouwgroep én aan een zeer deskundige jury  
(meester Fred, meester Jan, meester Eggens, juffrouw Jet en onze  

“special guest” meester Aad).   
Na een heel spannende finale koos deze jury uiteindelijk Benthe Kroon uit 

de klas van meester Jim tot winnaar! Zij zal in maart onze school gaan  
vertegenwoordigen in de vervolgronde van de deelgemeente Feyenoord. 
Naast de voorleeswedstrijd was er natuurlijk ook de jaarlijks  terugkerende  

boekenmarkt, mede georganiseerd door onze leverancier Post Scriptum uit 
Schiedam. Ook deze boekenmarkt was een ongekend succes: de omzet was 

dit jaar € 2860, zodat wij voor ons toch al uitgebreide DC € 420 aan nieuwe 
boeken mogen bestellen. Bovendien heeft mevrouw Gumus, de moeder van 

Betul uit de klas van juf Désirée, het DC nog € 400,- geschonken en dit  
bedrag zullen we gaan gebruiken om boeken speciaal voor kinderen met 

leesproblemen aan te schaffen.   
Ook onze oproep om extra hulp was succesvol.  

 
 

Er is nu een team van zeer  enthousiaste ouders / grootouders, dat 
er voor zorgt, dat de kinderen een keus kunnen maken uit de 3851 

(!)boeken, die ons DC rijk is. 



 

 



 

Facebook: 
Montessorischool 

de Mare 

Twitter: 
@obsdemare 

Website: 
www.obsdemare.nl 

 


