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Extra: Kleurenposter
van de 8e groepers

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 Jowien & Mariska
M2 Juffrouw Coco & meester Tom
M3 Meester Daan
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 en leerlingen van “De Mare”
De laatste schoolkrant van het jaar ligt weer voor ons.
Binnenkort begint de zomervakantie en nemen we afscheid van de achtste groepers.
Het komend schooljaar mogen wij weer veel nieuwe leerlingen verwelkomen.

Personeel
Juffrouw Yvette gaat na de meivakantie met
zwangerschapsverlof. Na haar zwangerschap zal
zij niet in haar groep terugkomen. Zij gaat IB
werkzaamheden verrichten.
Juffrouw Fatma is per 1 maart bij ons op
school begonnen in de vervanging.
Na de zomervakantie zal ze vooral in de
onderbouw werkzaam zijn.
Juffrouw Daisy is ook
zwanger en zal na de
zomervakantie met
verlof gaan. Haar
groep wordt na de
zomervakantie tijdelijk
overgenomen door
meester Daan.
Na haar zwangerschap
gaat zij samen met
juffrouw Evelien haar groep lesgeven.
Meester Hans Coppens gaat per 1 janauari
2016 gebruik maken van het keuzepensioen.
Zijn groep krijgt dan meester Daan als leerkracht.
Juffrouw Quirine gaat weer volledig werken.
Juffrouw Aeltsje is momenteel ziek.
Wij hopen dat ze snel zal herstellen.
Juffrouw Janny , onze conciërge van de
onderbouw, is nogmaals geopereerd aan haar
knie. Zij is momenteel druk bezig met
revalideren.
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Schoolgids
Na de zomervakantie
ontvangen alle ouders
de nieuwe schoolgids.
Hier staat veel informatie
over de school in.
Ook staan de vakanties
hierin vermeld.
Afscheid groep 8
Op vrijdag 3 juli neemt
groep 8 afscheid van onze school. In de ochtend
nemen ze afscheid van hun groep en ‘s middags
gaan ze bowlen.
‘s Avonds nemen de leerlingen met hun ouders
afscheid van de school. Onder het genot van een
hapje en drankje wordt afscheid genomen van
alle leerkrachten van de school.
Bij mooi weer buiten op het schoolplein,
bij slecht weer in het gymnastieklokaal.
Daarna nemen de leerlingen in hun eigen klas
afscheid van hun meester of juffrouw.

Het documentatiecentrum
Er is weer hard gewerkt in het documentatiecentrum het afgelopen jaar.
De boekenmarkt was een groot succes evenals
de voorleeswedstrijd. Ook zijn er weer vele
nieuwe boeken aangeschaft. Wij vinden het
lezen op onze school heel belangrijk en daarom
zijn we ook zeer blij met ons goedlopende
documentatiecentrum. De d.c. commissie en de
ouders, die werkzaam zijn in het d.c.,
danken wij voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Activiteiten
De afgelopen maanden zijn er weer veel
activiteiten op De Mare geweest.
De S.K.V.R. heeft weer vele activiteiten op
onze school georganiseerd.

Vakanties en vrije dagen in het
schooljaar 2015-2016
Voor de actuele vakantiedata en extra vrije
dagen verwijs ik u graag naar het jaarrooster op
de website van de Mare: www.obsdemare.nl
De data zijn ook te vinden in de schoolgids
2015-2016
Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening
houden met de vakantiedata.
De zomervakantie begint op
vrijdag 10 juli om 12:00 uur

De schoolreizen in de onderbouw en de
middenbouw bezorgden de leerlingen veel
plezier.
Ook de werkweken in Baarn, voor de
bovenbouw, waren een succes.
De diverse sportdagen waren goed
georganiseerd en er waren vele ouders
die hieraan hebben meegeholpen.
Leerlingen van groep 8 hebben een krans
gelegd bij het door onze school geadopteerde
Oorlogsmonument aan de Brink.
Groep 7 heeft met veel succes de
verkeersexamens gedaan.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen schooljaar voor onze
school heeft ingezet.
Ik wens iedereen mede namens het team, een goede zomervakantie en hoop
een ieder op maandag 24 augustus gezond en wel te mogen begroeten.
R. Eggens
Directeur OMBS “De Mare”
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Arda uit O9
tekent een trein
met een rondje

Melua uit O9
heeft een prinses
getekend

Venora uit O9
tekent mama
met de baby en
een paar kusjes

Nidal uit O9 tekent een tijgerauto van mijn moeder, mijn vader
zijn auto, de auto van iemand anders en een race-auto
Mikael uit O9 tekent een vrachtwagen,
twee auto’s en een Hummer

Eva uit O9 tekent zichzelf met haar
vader en moeder, Noah, haar vriend en
Myrthe, haar vriendinnen
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Muhammed uit O9 heeft een boom achter
de auto getekend een poppetje in de zon.

Safaa uit O9 tekent een poppetje in de zon.

Jouaiuria uit O9 heft haar grote zus
getekend en haar papa & mama.
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Wat is je naam?

-Mehmet

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O6

Wat is je lievelingsdier?

-Een Tijger

Wat is je leukste speelgoed?

-Auto’s

Wat is je lekkerste eten?

-Macaroni

Welk werkje doe je graag op school?

-Dubbelklankenboek

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Cars

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Spiderman

Mehmet wil
later politieagent
worden
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F

ilmfestival
Zebra was zijn strepen kwijt en als hij
springt of rent krijgt hij en andere vorm en
uiteindelijk wordt hij een sort van beroemd.
A single life gaat over een meisje dat pizza
bestelt en dan komt er een geheimzinnig
pakketje het is een plaat. Als die plaat naar
voren draat dan gaat ze in de toekomst en als
de plaat naar achteren draait dan gaat ze in
het verleden. Dat vond ik de leukste films. Ik
heb er ook iets over vertelt. Ik vond bij Zebra
het leukste hoe de hoofdpersonage beweegt.
En bij single vond ik de muziek en hoe de
personage eruit ziet het leukste.
Einde (Door Isabel B6)

Wat is je naam?

W

e gingen met de hele bovenbouw
naar het filmfestival. Daar hebben we 8 films gekeken. De leukste vond
ik Bitseller. Bitseller ging over een man
die een verhaal aan het schrijven was met
een typmachine, maar die ging stuk.
Toen deed de man het met de laptop van
zijn zoon, maar dat snapte hij niet zo
goed, want hij ging ook bijna stuk. Maar
dat kwam door een beestje dat in de laptop
werkt.

-Lizanne

In welke groep zit je?

-In O7

Wat is je lievelingsdier?

-Een Dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Klei

Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoeken

Welk werkje doe je graag op school?

-Sommetjes maken

Wat wil je later worden?

-Ballerina

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Kerst

Wat is je leukste boek?

-K3 boek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-De film van Frozen

Lizanne
wil later
ballerina
Worden.
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gemaakt door Demi uit B6

Meten en wegen in O3

Na een gesprekje over meten en wegen
zijn we aan de slag gegaan. Er liepen
kinderen door de gang met een grote
meetlat en meetlinten om de gang op
te meten. Ook werd het lokaal, de tafels en
natuurlijk de kinderen zelf, opgemeten.
Meten met je eigen voeten en handen is
erg interessant, daar moesten we dus ook
mee meten. Hoeveel voeten is een tafel
lang en hoeveel handen ???
Met een liniaal werden de kleine
voorwerpen zoals: potloden, sleutels,
scharen etc. etc. opgemeten en genoteerd
in een schriftje.
Tevens werden de kinderen gewogen op
een personenweegschaal. Ieder kind mocht
een gewicht inkleuren. Hierop werd hun
lengte en gewicht geschreven.
Op een echte
weegschaal met
gewichtjes van
alles wegen
was populair.
Ook wegen
(telspel) m.b.v.
het digibord
vonden ze
geweldig.

Er werd een meetlat gemaakt met alle
lengtes van de kinderen erop.
De voeten hebben we omgetrokken en
ingekleurd. Het werd een heuse
voetendans.
Er werden allerlei vergelijkingen
gemaakt.
Zo kwamen de
kids erachter dat de
grootste niet het
zwaarst was en de
jongste niet het
kleinst
en ... dat meester Chris (conciërge)
de grootste voeten had.
En.... dat de 100
rol precies even
lang was als de
meetlat van
1 meter!!!
8

Pyjamadag Je zal zeker denken thuis maar nee. 19-12015;
vorige week vrijdag hebben de
meisjes een briefje geschreven
Waar de meester niks van
mocht horen. Dit stond er op:
maandag 19 jan iedereen
zijn pyjama/onesie
meenemen.

maandag 19 januari.
bijna iedereen was in zijn pyjama. De rede was bleu Monday.
Dat is de de deprimerentste dag
van het jaar.
Hallo allemaal
In B8 is er weer wat leuks gebeurd en daar
willen we jullie graag wat over vertellen. 2
kinderen uit onze klas verzonnen om op
maandag 19 januari onze pyjama’s in de
klas aan te trekken. Die dag was het BLUE
MONDAY (ze zeggen dat blue Monday de
meest deprimerende dag van het jaar is) Met
behulp van een briefje vertelde hun ons wat
we moesten doen. En op dat briefje stond:
Kom op maandag 19 januari in je pyjama/
onesie naar school zeg dit absoluut niet tegen de meester. En op maandag wachten de
kinderen op elkaar op het plein zodat ze met
zun alle de meester konden verrassen. Er
waren panda’s muizen katten varkens en
nog veel meer. Eindelijk gingen we naar
binnen en raad is wat de meester dacht toen
hij ons zag.
WAT EEN STELLETJE RARE
KINDEREN!!
EINDE VAN CHARLOTTE EN JEWEL B8
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Luuk wit B8

Hoi ik ben Philip en maandag de 19e
hadden we een pyjamadag super leuk de leukste pyjama`s vond ik van Amara , Yaz, Jill en
Boyd . Ik had zelf ook natuurlijk een pyjama aan we mochten zelfs met de pyjama buiten
spelen de meester had geen pyjama aan dat was wel jammer maar de meester mag doen wat
hij wil Erik en Frank hadden het verzonnen want het was gister bleu Monday dat betekent
dat je een beetje kibbelig bent en moe daarom hadden Erik en Frank het
bedacht. oja de meester deed zelfs een slaapliedje aan snurrrrrk ! oke het is echt super leuk
misschien doen de andere kinderen het ook van jou klas slaap zacht.

Philip uit B8
Hey allemaal ik ben yaz ik ben 9 jaar ik ga dit
verhaaltje over pyjamadag houden. het was een
maandag dat iedereen zij of haar pyjama aan had, ik
had zelf ook een pyjama aan!! nou ik had een onesie
aan een onesie is een pak een dicht pak lekker warm
hoor!!!!!!! ik vond het grappigste van allemaal dat
mijn meester heel erg verbaasd was we hadden het
geheim gehouden ohh ja de meester
zei: als ik het wist dan had ik mijn
Roy Donders pak aan gedaan
(dat vond ik het grappigste hihi)

Yaz uit B8
Pyjama/onesiedag
Het was 19-1-15 en bijna iedereen
kwam in zijn pyjama of onesie .dat
kwam door 2 meiden uit de klas die
hadden briefjes gemaakt op vrijdag
16-1-’15 en daar stond op : Onesie/
pyjamadag Kom maandag 19-1-‘’15
in je onesie of in je pyjama naar
school . De meester mag NIKS
weten !!!. En toen die maandag kwam
bijna iedereen in zijn onesie of
pyjama naar school .

Jill groep 6 uit B8

Wat is je naam?

-Tusem

In welke groep zit je?

-bij juf Jacqueline

Wat is je lievelingsdier?

-Een Pandabeer

Wat is je leukste speelgoed?

-kleurtjes

Wat is je lekkerste eten?

-appels

Welk werkje doe je graag op school?

-het bloemenwerkje

Wat wil je later worden?

-juffrouw

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Dora

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Ook Dora

Tusem wil
later
juffrouw
worden
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‘Beste schoolkrant lezers,
En toen was het winter en Disney kwam met de betoverende film FROZEN over ijs, vorst en sneeuw. Als het thema toch al ‘winter’ is in je onderbouwklas wordt dat natuurlijk snel aangepast tot FROZEN!
De figuren uit de film Frozen kwamen tot leven in
stempel en schrijfwerkjes, optel sommen met zelfgemaakte sneeuwvlokjes, geknutselde Olafjes en Elsa’s
schilderende de meest magische ijskristallen.
Op mijn verjaardag, je mocht verkleed komen,
stond ik plots oog in oog met wel 6 geweldige
Elsa’s…!
Met grote ijver werkten de kinderen aan
de onderstaande werkjes die op de foto’s te zien zijn. Binnen de zone van de naaste ontwikkeling, adaptief en geheel passend in hun
belevingswereld en interesse.
Disney bedankt, en de kou is voor
ons nooit een punt geweest en zoals in alle sprookjes
liep het goed af.

Wij kijken met elkaar uit naar het vervolg van
Frozen. Komt uit deze lente, weet u vast al wat
het volgende thema in 08 gaat worden…..
Magische wintergroeten uit 08.
Juf Jacqueline.’
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Wat is je naam?

-Jay

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O9

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond, mijn lievelingsdier Kaya.
Die dood is gegaan.
Wat is je leukste speelgoed?

-mijn grote Mario. Die kan zijn
armen bewegen en zijn voeten.
Wat is je lekkerste eten?

-Spinazie

Welk werkje doe je graag op school?

-Mijn min-sommen

Wat wil je later worden?

-Spelletjesmaker

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-moeder– en vaderdag
Wat is je leukste boek?

-Het verhalenboek, die moet je
draaien en dan komst er steeds een
ander verhaal
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nick Junior

Jay wil later
Spelletjesmaker
worden
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Viresh uit M7:
De poem expres is langs
gekomen en heeft een
elfgedicht met ons gedaan.
De mooiste is van Umut en
Luna. Zij waren ook de
winnaar. EN DIT IS MIJN
VERHAAL OVER
POEMEXPRESS

Wat is je naam?

-Suraya

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M6

Wat is je lievelingsdier?

-Dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoek

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

Jethro en Umut uit M7:
ik ben jethro en ik ben umut en in onze klas was de
poom expres. ik umut was de winaar en luna ook.
onze klas moest poosters maken. jethro en umut zijn
beste vrienden. umut hat een pooster over katen en jethro
over zwemmen en luna over tikertje en bahar over het
klimrek. en ik houw heel veel van mijn poes. zij is 0 jaar.
jethro is mijn beste vriend. jethro is de beste3 groeper en
umut de snelste 3 groeper. groep 3 is de beste groep. wij
vinden school heel leuk. ik vont de poom expres ook heel
leuk. dit was ons verhaal van de poom expres.

-Zangers

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag op 9 mei
Wat is je leukste boek?

-De juf is een heks

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Cartoon Network

Suraya wil later
zangeres
worden
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Luna en Bahar (groep 3 M7):
Ik ben luna en ik bahar. wij maaken een zon en bloem
en waater en een feestje en koonijnen en gras en bergen
en wolken en het klimrek en kleuren.
En een balk en turnen en baalet. En bahar en aleksija en
puk. Bahar haar teekening en blouwen lugt en groen
gras eb een witen konijn zijn klaar.

Thijs (groep 5) en Zerus (groep 4) uit M7 :
Thijs: Hallo allemaal ik ben Thijs en mijn beste vriend is Zerus
Zerus: Dit verhaal gaat over poem expres ik heb mijn verhaal over mijn computer
gedaan Thijs: En ik over voetbal en het was een leuk verhaal Zerus: Ik hou heel veel
van mijn tablet Thijs: En ik hou veel van voetbal dus ik heb het over voetbal gedaan
Zerus: Ik heb een lievenlinks en dat spel heet clash of clans en mijn 2de lievenlinks spel is fifa 15 ultemat team en ik heb van mijn vader een x box360 gekregen
Thijs: Ik hou ook heel erg van gamen en ik heb ook een tablet waar ik clash of clans
op speel en ik heb geen x box maar weel een play staision Zerus: En ik hou ook veel
van voetballen Thijs: En wij zitten op de zelfde voetbal club die heet charlois
Thijs: Doei Zerus: Doei
Quint (groep 5, M7):
Dit is de klas m7 en ik ben quint en dit verhaal
gaat over de poem express :
Dat betekent gedigtjes pooster Mijn
verhaal ging over voetbal En op die dag
was ik heel nieuwsgirig naar de
anderen tekeningen Luna en Umut gingen naar
de volgende ronde en nu stemde ik op luna maar
die van umut was ook mooi. Maar nog even terug
naar het begin : ik had ook een mooie
tekening! en dit was mijn verhaal.
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De poezie was best makkelijk. Eerst moesten
we de tekst schrijven daarna over schrijven op
een groot vel papier daarna moesten we met
waterverf iets tekenen wat bij je tekst hoort.

Van Egemen en Daniel M2
We heb en een verhaal geschreven over wat je leuk
vond en we hebben een tekening er van ge maakt
en we hebben er over heen gevervt en het was een
wedstrijd

Van Beyza m2

Op dinsdag 17.03.2015 kwam er
een mevrouw naar de Mare van
poem express. Zij leerde ons een
gedicht te schrijven. Ook een
tekeningen met wasco krijt
moesten we maken. En toen
moesten we met waterverf alles
inkleuren. Zij koos twee
tekeningen uit en toen gingen die
tekeningen naar een jury. Die jury
kiest uit heel veel tekeningen ook
uit het buitenland. De mooiste
komen in een museum te hangen.
Wij mogen naar het museum met
onze ouders.

Van Jelena en Senna en m6
Op een dag bij ons in de klas, was
het heel leuk. Want er was een
museum in de klas en alle
kinderen mochten iets meenemen
van vroeger. Zoals oude boeken of
guldens. Ook de juf had iets
meegenomen een oude melkfles en
een heel oude typmachine dat was
heel leuk en ook een oude theedoek
en ook nog oude knijpers en toen
gingen we naar huis

Groetjes van Destiny en Devin m6
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Het was heel leuk . en we hadden een hele lieve juf.
We hadden een leuk actieviteit. Ik hat een verhaal
over buiten spelen En we gingen met waterverf. En
wat heb jij gedaan?

Van Svetlana m2

Poem Express
Schrijver Florian Ik vond het leuk en
iedereen maakte mooie posters en gedichten .
Maar ik vind het wel jammer dat ik niet
gewonnen heb. Maar dat maakt niet uit als
het maar leuk is en dat was het zeker .
En het verven was leuk ik maakte een poster
van dansen . Ik heb 3 jongens en 30 meisjes.
En Colin en Merve hebben gewonnen.
Het was echt leuk

We kregen een blaadje met vragen er stonden
vakjes op het blaadje. Toen gingen we naar
buiten en daarna gingen we tekenen met
krijt. We gingen verven met water verf.
Het was heel mooi.

Getekend Florian Groep 4 M4
De
opdracht
was heel
leuk.
We
gingen
eerst een
gedicht
schrijven
en daarna
verven.
Jammer
dat ik
niet heb
gewonnen. Maar leuk voor Merve van groep
4 en Colin van groep 3.
Leuk, de opdracht was echt heel en heel leuk.

Sara groep 3 M4

Ik zat op school en toen kwam de poem express We kregen een blaad je met een gedicht op de voorkant. En een soort kerst
boom op de achterkant. En
dit is mijn gedicht.

ik

tennis
tennisracket
tennisballen
rennen
slaan
kijken
sla
de
uhhhh

bal

Schrijver Kas groep5 M4

De juf gaf ons een blaadje en toen moesten
we met krijt een tekening maken.
We gingen naar buiten en dan naar
binnen . En inkleuren.
En Merve en Colin hadden gewonnen .
Het is wel leuk voor ze . En ik was blij voor
ze . En mij tekening ging over ballet en ik
heb drie spaanse danseressen getekend.

Kristina groep 4 M4 einde poem express
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Pluk is een jongetje wat heel veel vrienden maakt zoals
meneer pen en dolie de duif en aagje en de stampertjes
en Karel met de houten poot Nou, pluk wou zo graag
een huisje maar hij kon geen huisje vinden en het
komt allemaal weer goed

Nicolai groep 4 M9
Er was een jongetje die heet pluk hij zocht naar een
huisje waar hij in kan wonen hij heeft een rood
kraanwagentje zijn vrienden heten dollie de duif
karel met het houte poot en aagje zaza meneer pen
pluk beleeft een heel leuk avontuur

Sami groep 4 M9
Pluk en dolie en meer pen zijn dikke vrienden
Tuulek en aagje ook Pluk hep ook een kraanwaage
Pluk en als vrietje Een mevrou loop heele dag
met een spuit bus

groet jes Marissa van M9
Wat is je naam?

-Jethro

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M7

Wat is je lievelingsdier?

-Een konijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Pokémon

Wat is je lekkerste eten?

-Patat met Frikandel

Welk werkje doe je graag op school?

-Autosommen

Wat wil je later worden?

-Astronaut

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Het meermonster

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Cartoon Network

Jethro
wil later
Astronaut
worden
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Pluk is bij de kluiselaar Pluk heeft heel veel
Vrienden Dat is meneer pen en kaarel En dollie en
saasa en het konijn En de muizen en de stampers
en Langhorst en de bijen en het egeltje en Het einde

Anthony groep 4

In de bos sliep pluk maar hij moest opschieten om de
tortel tuin gaat weg Dolie gaat met meneer pen naar
de Tortel tuin maar pluk moest daar al zijn

Nicolaas groep4
Pluk is een lieve jongen hij helpt heel veel
mensen en diere. Hij heeft een kakkerlak
gered die heet Zaza en een paard, Die heet
Langehorse en Pluk heeft een rode kraanwagen.

Gionathan Groep 5 M9

Pluk is een lief jongentje hij heeft
veel vrienden Zoals meneer pen en
dikke dolie de duif en aagje En
Karel met de houtenpoot en de familie stamper Pluk heeft een rode
wagen en woont in een Toren daar
leeft hij heeft het daar fijn

Asya groep 5 M9
Ik ga een verhaal schrijven Over
pluk van de petteflet Pluk woont
in een toren kamertje er is ook een
enge heks mevrouw heldere.

Hoi ik ben Yassina En ik ga een verhaal schrijven
Over pluk Het begint nu: Pluk is een jongetje dat
alle dieren helpt en er is een noodgeval Dus meneer
pen zei tegen pluk ga naar de kluizelaar en laater
werd meneer pen ongerust
En dit was het verhaal.

Yassina M9
Ik wil jullie vertellen over het boek Pluk van de
petteflet Pluk had geen huis toen kwam een duif
tegen En hij heet dollie Dollie had idee waar hij kon
wonen De petteflet Gelijk had hij een hoop vrienden
En een gestoorde mevrouw met een spuitbus Toen
ging de torteltuin weg en de kluizelaar Was de
enige die de torteltuin kon redden

Wesley M9

Fee groep 4 M9
Ik ga een verhaal van pluk van
de petteflet vertellen Pluk woont
booven in het torenkamertje Zijn
vriend, meneer pen, Karel met de
houten poot en dan had hij veel
vrienden en een gestoorde
mevrouw met een spuitbus

Beau groep 4
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Naam:
Leeftijd
Waarom heeft u dit
beroep gekozen?

Meester Ben
Daar mag je naar raden!
Dat is zo lang gelden,
dat weet ik niet meer.

Wat vindt u het
belangrijkste in uw
beroep?

Een gezellige werksfeer.

Kunt u een leuke
belevenis uit uw beroep
noemen?

Op 1 april had een meisje haar tweelingzus van
klas geruild zonder dat
ik het door had.
Bossche Bollen

Wat is uw lievelingseten?

Meester Ben

Juf Wilma
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Meester Hans

Juf Yvette

Juf Margriet

Heeft u een huisdier?

Nee

Wat is uw lievelings
zanger/zangeres?

Thom York van
Radiohead

Uw beste vriend of
vriendin van de juffen
en meesters?

Er zijn zoveel leuke
juffen en meesters, daar
kan ik niet tussen
kiezen.

Wat is uw lievelingssport?

Basketbal

Bent u ooit erg
geschrokken op uw
werk?

Ja, er zitten van die
vervelende kinderen in
de klas, die stiekem om
een hoekje gaan staan
en je laten struikelen
Zwemmen

Wat is uw grootste
angst?
Waar kunt u erg boos
om worden?

Oneerlijke mensen

Lievelings kleur

Grijs

Wou u vroeger ook
meester/juf worden?

Nee, iets met sport leek
me leuker.

Hoelang werkt u hier al?

23 jaar

Meester Hans
62
Omdat ik het leuk vind
om met kinderen om te
gaan.

Juf Wilma
60
Omdat het leuk werk is.

Dat kinderen met plezier
naar school gaan.

Dat alles goed en netjes
gaat.

Moeilijk, want er zijn
zoveel leuke momenten.

O.a. de werkweken.

Juf Yvette
34
Eigenlijk wilde ik in de
jeugdgevangenis werken, maar dat was te
zwaar, dus koos ik voor
de Pabo
Dat de kinderen aan het
eind van de dag met
een goed en voldaan
gevoel naar huis gaan.
Elke dag is een feestje!

Juf Margriet
63
Omdat ik van kinderen
en muziek hou

Indonesisch

Thais

Tapas

Ik lust alles

Nee

Vissen

Een hond een kat een
konijn en vissen

Nee

The Beatles

Mick Jagger

Walk of the earth en
Katie Melua

Kinderen van de Mare

Meester Roland

Teveel om op te
noemen.

Juf Mariska &
Juf Jacqueline

Juf Aeltsje

Atletiek

Geen

Hardlopen

Fitness

Nee

Ik schrik niet zo snel

Toen een kleuter was
weggelopen.

Nee

Dat er iets erg gebeurt
met mijn kleinkinderen.

Die heb ik niet.

Dat er iets vervelends
gebeurt met één van de
kinderen.

Ik wil niet ziek worden.

oneerlijkheid

Oneerlijk zijn.

onrecht

Als kinderen heel
vervelend doen in de les

Blauw

Rood

Rood

Blauw

Nee, brandweerman,
politieagent of
trambestuurder
25 jaar

Nee, boerin wilde ik
worden.

Nee

Ja

24 jaar

16 jaar

Al meer dan 20 jaar

Dat ik goede lessen
geef.

Ik word blij als er weer
blokfluiters naar het
orkest gaan.
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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

Deze brief kwam bij Mare Magazine binnen:

Jill mag namens Mare Magazine deze prachtige knuffel aan
haar zusjes geven.
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Ik vond het erg
jammer dat juf Esther weg gaat.
maar die andere kinderen gaan
haar denk ik er lief vinden omdat
ze lief is. en ik gaa haar heel er
missen en meschin juli ook en
meschien voor juli een juf maar
voor mij meer dan een juf.

e

B
Van

1
bel M

p5

groe

Jah-Liyah groep 4 M1

Van Danique M1 groep 4

Van Kylie M1 groep 5
oep

Juffrouw Esther ik ga u missen.
Met Frits op bezoek kommen en
met u moeder zou leuk zijn.
groetjes voor u en frits en u
moeder en heel veel plezier op u
andere school. xx voor juf Esther

S
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gr
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3

Van Eldar M1 groep 5

van Lina groep 4 M1
Van Marcus M1 groep 3
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a
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oep
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M1

3

Van Romaisa M1 groep 5
Van özer M1 groep 3
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Wat is je naam?

1g

roe

p5

-Caithlin

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M8

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Ipad

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

Juf Esther nam afscheid en we hadden een groot feest.
de juf had een kans die krijg je maar 1 keer in je leven.
de juf werd heel verwend met sado's en chocola.
maar we hebben nu een nieuwe juf juf Mariska.
We kennen haar al lang dus het is geen probleem.
ik en mijn vrienden huilden veel maar juf Esther komt wel
op bezoek.

Romaisa groep 5 M1

-Dokter & zangeres

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

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

-Spongebob

Caithlin
wil later
dokter
worden
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Van A
jani M
1

Van Hushendrick M1 groep 3

groep 3

Van Keano M1 groep 3
Van
S

Van Jaya M1 groep 3

oep
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M1
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1 gr

oep 3
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Afschijd van juf Esther.
Afschijd is altijd moeilijk en blijft moeilijk voor
iedereen. Het is niet leuk. juf Esther blijft altijd in ons hart en
iedereen die bij haar in de klas heeft gezeten die blijft bij haar in
haar hart. Je vergeet haar nooit en zij vergeet ons nooit.
Duncan groep 5 M1
Lieve juffrouw Esther ik ga je heel erg missen maar je komt hopelijk op bezoek met Frits. Heel veel plezier op je nieuwe school.
Groetjes van Erwin groep 5 M1

Van Hannah M1 groep 3

oep

K
Van

ean

o

gr
M1

5

Kennen juli juf Esther? ze is donderdag 19 maart
weggegaan. Ze is naar een andere school bij allemaal zieke kinderen. Dus schrijf ik dit nu voor de
schoolkrant. en weet je wat we gedaan hebben? we hebben waves
gegeten en lekker gedronken en als middag eten pannenkoeken.
Groetjes van Olivier groep 4 M1
Het is wel heel jammer want ze was een lieve juf. we missen haar
heel erg en ze maakte veel grapjes. we
deden soms wel spelletjes maar we krijgen gelukkig een lieve andere juf. juf Esther was wel vaker sirius en ze gaat naar een
school waar zieke kinderen meer steun nodig hennen. dit was
niet een makkelijke keus en dat snappen we wel.
Anes, groep 4 M1
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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. 62

Welke Juffrouw is dit ??
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !

CSG Calvijn
Groene Hart

Montessori Lyceum
Maurice Doornhein
Anne Kniepstra
Yasemin van Bruggen
Raissa van den Heuvel
Dylan de Bruyn
Bertie van Baarle
Rosita Bieze
Thierry Satoor de Rootas
Amir el Hadaoui
Ozgür Borekci
Noah Verburg

Amaan Radja
Fleur Boon
Liesje Bal
Chayenne de Wolff
Jens Poot

Focus
Beroeps Academie
Melissa Snijders
Naomi de Vries
Chelsea Overbeeke
Keshley Razenberg
Giovanni Ghazi

Zuiderpark College
Tayfun Balkaya

Dalton Lyceum
Robin Vermeulen
Tara Schanzleh
Kayleigh van der Laan
Olaf Wiraszko
Finn Ridderbroek
Kaan Gokduman
Jimi van Pelt
Naomi Lisken
Mathijs Smeitink
Tim Miltenburg

Carl Ludwig Klaassen
Benthe Kroon
Chabeli Wiegmann

Jessica de Ruiter
Ashutosh Hathie
Giovanni van der Stokker
Nyssa Saeri

Wolfert van Borselen
Daan Sluimer
Ben-Zé van Immerzeel
Ersin Borst
Özlem Kaya

CSG Calvijn
Juliana Mavo
Beyza Saglam
Justin Margaret
David Zovko

Jayden Oedit
Ouarda Boukil
Tycho Kok
Milan van Trigt
Liam Tzoumas
Alper Sonmez
Edna Dzafic
Elodie Termeer
Wen-Ye Chen

Valerie Kuijpers

Rudolf Steiner

CSG Calvijn
Lombardijen

CSG Calvijn
Vreewijk

Grafisch Lyceum

Edudelta College
Kevin Ceelen
M’Lynn King
Melody Diaz

Scheepvaart en
Transport College
Noah Huiberts
Dion Eekhof
Amran Emerenciana
Faris de Witte

En hier gaan de 8e groepers naar toe !
Marnix Gymnasium

Shieneey Harinandansingh
Jovana Milenic
Jim Verhoeven
Rohan Poeran

Hugo de Groot
Rauf Ibrahim
Tycho Kranenburg
Onur Saglam
Emir Saglam
Amara van Nijnatten
Twinke Fikkers
Devano Nagesar

Erasmiaans Gymnasium
Furkan Mandan
Bakis Demir

Palmentuin
Ilyana Lourens
Saïd Abas
Dylan Kapper

Farel College
Larissa Pelk
Timo Couweleers
Marijn Meyer
Burhan Yazir

Theater HAVO/VWO
Maria Bus
Amber Haagsma
Nora el Hadaoui

De Passie

Abigail Doheny
Remy Etonge

Johan de WittGymnasium
Jasmijn Wierda

Het Lyceum Rotterdam
Maxim van de Wilk

Cosmicus College
Beyza Polatli
Nuri Ari

‘t Rijks

Doris Kroon

Sint-Montfortcollege
Eldin Agic
Mees van Lent
Timur Sarkun

Avicenna College
Said Gucuklu

Horeca Vakschool
Youri Verburg
Killian van Ballegoie

Deze lijst is samengesteld op
basis van de ons bekende
gegevens in juni 2015.
Het is mogelijk dat er
wisselingen hebben
plaatsgevonden c.q.
nog zullen plaatsvinden.

De vragen van de kruiswoordpuzzel
Horizontaal
1.
Niet nat maar ?
3.
Niet er in maar er ?
4.
Gereedschap dat iets kan vast pakken , buigen ,knijpen , knippen enz.
8.
Het is heel pittig.
9.
Je kan het om je broek doen.
11.
Je gebruikt het bij het vissen.
13. Verledentijd van lezen.
14. Een ander woord voor af.
15. Je kan er in koken.
17. Het zit onder een hoge schoen.
19. 0 + 1 = ?
Vertikaal
1. Het staat op de kermis en draait rond.
2. Het zit aan alle twee de kanten van je hoofd.
5. De afkorting van proffesioneel.
6. Ik heb mijn kleren niet uit maar ?
8. Je kan er mee schrijven.
10. Een ander woord voor wat je wel en niet mag doen.
12Het zit soms in een kast en je kan het open trekken.
14. Een dier die groote uiers heeft en melk geeft.
15. Enkelvoud van gaan.
16. Een springend buideldier.
18. De kleur van een banaan.
1

2

18

17

Wat is je naam?

-Alejandro

In welke groep zit je?

16

-In groep 6 van B10

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond
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Wat is je leukste speelgoed?

-Lego City

15

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

14

-Geldwerkje - Rekenen
Wat wil je later worden?

-Machinist in de trein

3

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?
8

-Elke zaterdag

10

Wat is je leukste boek?

-De redding van de
zwemmende oma.

9

Waar kijk je op de tv altijd naar?
4

6

-Nickelodeon

5
11

7

12
13

Alejandro wil
later
machinist
worden
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Kindertheater 'Kijk haar nou' speelt het stuk
"Spook onder je bed" voor alle
Middenbouwkinderen.
het verhaal:
Als Joris 's avonds naar bed gaat ontdekt hij tot zijn schrik een echt spook
onder z'n bed: Flook het Spook. Flook is gevlucht voor de grimmige
Spokenjager die alle spoken najaagt om ze in het Eeuwige Niets te werpen.
Voor Joris het goed en wel beseft is hij Flook gevolgd, onder z'n bed door,
naar Dromenland. Flook denkt dat Joris die Spokenjager wel even zal
verslaan, maar Joris heeft geen idee hoe. Hij heeft zelfs nog nooit van een
Spokenjager gehoord. Daar zit hij dan, midden in Dromenland.
Wat kan hij doen en spreekt Flook eigenlijk wel de waarheid?
Wat wil die Spokenjager nu eigenlijk echt? Veel tijd heeft Joris niet,
want de Spokenjager komt steeds dichter bij en Flook is nergens
meer te bekennen.
Een verhaal over het overwinnen van je eigen angsten.
Te

ke

ni
N ng g
oo e
rtj ma
e u ak
it t d
M oo
8
r:

Wat is je naam?

-Nicolai

In welke groep zit je?

-in groep 4 van M9

Wat is je lievelingsdier?

-Een kat

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego Star Wars

Wat is je lekkerste eten?

-Poffertjes

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Weet ik niet!

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

r:
doo
t
k
aa
em
g g it M8
n
i
lu
en
Tek Haza

-Oud en Nieuw

Wat is je leukste boek?

-Donald Duck

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickleodeon

Nicolai weet nog
niet wat hij later
wil
worden.
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verhaal gemaakt door: Ia

ve

rh
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Tekening gemaakt door:
Joann uit M8

Te

ke

nin
g
Ka gem
an
uit aakt
M doo
8
r:

Wat is je naam?

-Jaylee

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M10

Wat is je lievelingsdier?

-Paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Playmobil

Wat is je lekkerste eten?

-Komkommer

Welk werkje doe je graag op school?

-Groot vermenigvuldigbord
Wat wil je later worden?

Tekening gemaakt door:
Selen uit M8

-Dierendokter

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-kerst

Wat is je leukste boek?

-´Een cap en laarzen´

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Penny Shadow

Jaylee wil later
dierendokter
worden

an uit M8
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Het 12e HaKobaltoernooi 2015 heeft een winnaar.
Na 60 poulewedstrijden in onze eigen gymzaal en
6 finalewedstrijden in sporthal de Enk met een uitzinnig
publiek mag B8 zich een jaar lang
kampioen van de Mare noemen!
Bekijk op de pagina het verloop van het toernoooi!

Kwartfinale I B4-B9 1-2*

Geplaatste team

Kwartfinale II B3-B7 2-3

Halve finale I B9-B7 2-4
Finale B7– B8 2-2
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ms: B2 - B3 - B4 - B5 - B7 - B8 - B9 - B10
Kwartfinale IIII B10-B8 0-4

Kwartfinale VI B3-B2* 3-4

Halve finale II B8-B2 2-1
~ 3-3* ~ 3-4**

* Na verlenging
** Golden Goal
34

Het werd wel eens tijd om de orkestkinderen te verwennen.
Ze doen altijd zo goed hun best, en ze komen altijd trouw elke
maandagmiddag om te oefenen.
Daarom zijn we samen op stap gegaan
en hadden een mooie muzikale ochtend in De Doelen.
Het was een succes, en we hebben er van genoten. Een aantal
kinderen hebben een verslagje geschreven over dit uitstapje.
Juffrouw Margriet

We zijn met het schoolorkest naar de doelen geweest. Daar hadden
we een les over slagwerk. En daarna hadden we nog een concert.
De les ging over verschillende instrumenten. We gingen op een
muziekbox spelen met onze handen maar ook met stokjes.
We werden ook in groepjes verdeelt ik en Jill zaten samen wij
moesten steets het deksel laten vallen. En de andere kinderen
werden ook verdeeld. Die deden wat anders met de muziekbox.
We moesten ook een liedje leren, maar dat lukte niet erg goed.
Het concert was ook echt heel leuk er waren twee mannen en twee
vrouwen ze gingen eerst allemaal samen een liedje spelen en daarna
gingen er twee weg en de andere gingen samen een lied spelen op het
drumstel en op een ander instrument en daarna gingen we weer
naar school.

Van Benthe uit B7

We gingen met de tram naar het
concertgebouw de Doelen.
Daar deden we een workshop
slagwerk. We kregen een
muziekbox, dat 2as een houten
doos met een kleiner en groot gat
erin. Daar gingen we op
trommelen. Daarna moesten
we luisteren naar een concert,
ze trommelden en speelden op een
xylofoon.

Gemaakt door Puck en Linsey
uit B1
Op vrijdag 10 april zijn we met het
schoolorkest naar de Doelen geweest
in de stad. Daar hebben we een
workshop music box gehad.
Een music box is een kistje waar je
op moet trommelen. We hebben
samen een liedje gemaakt.
De meester was erg aardig. Daarna
zijn we naar een concert gegaan.
Daar werd mooie muziek gespeeld.
Het was erg leuk.

Groetjes van Mirte uit B2
Het uitstapje was echt
hardstikke leuk we
vertrokken om half 9 met
juf Margriet, juf Mariska en
juf Aeltsje met de trem en
kwamen aan in de doelen.
We aten ons pauzehapje en
kregen een workshop slagwerk
met een music-box en leerden
allemaal ritmes. Daarna
gingen we naar een orkest dat
heel leuk was, net zo leuk als
slagwerk. En toen vertrokken
we weer naar school met het
schoolorkest. En ik vond het
erg leuk.

Daan, B7
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Het was echt heel leuk we
kregen trommelles het was
niet egt moeilek we gingen
ook nog naar het concert het
was echt leuken ook nog
knap ik weet echt niet hoe ze
dat deden ze gingen met vier
klankstaven. Met vier!!!
Gingen ze op een micxefoon
ik weet echt niet meer hoe het
heet. Gingen ze spelen. Ik
vond het heel erg knap en ze
ging met twee mensen op de
trommel met 13 trommels
gingen ze spelen het was echt
leuk. En we gingen ook
zingen en met zingen
gingen we ook trommelen en
we gingen ook door elkaar
drummen en ik moest het
3+2 lied spelen ook met
andere kinderen en ja het was
echt heel heel heel erg leuk.

Kayra, B7

Het was erg leuk de kinderen
van het orkest gingen naar de
Doelen en ik ging ook mee we
gingen als eerst met de tram er
naar toe toen we daar aan
kwamen toen kregen we een
workshop van slagwerk en het
waren houten kistjes waar je op
kunt trommelen zoals hem
hard dicht te laten vallen en
ook op de zijkant trommelen
enz. En toen dat klaar was
gingen we naar een soort
concert luisteren als eerst
gingen we een soort lied
zingen daarna ging een man
en een vrouw een mooi stuk
spelen op een instrument en
daarna gingen ze op 13
trommels spelen samen en
daarna gingen wij weer met de
tram naar school toe.

We gingen met het schoolorkest een
ochtend naar de doelen. We gingen
weg om 9.15 en kwamen terug om
12.30 uur. We gingen met de tram en
2 begeleiders, juf Margriet en juf
Mariska. Maar tot onze verrassing
stond juf Aeltsje op ons te wachten bij
de Doelen. We gingen naar binnen en
ons pauzehapje opeten. En daarna
volgden we een workshop slagwerk op
een muziekdoos dat is een soort
trommel. Er was een meneer bij die het
ons een beetje ging leren. Zelf kon hij
het heel goed. We gingen solo spelen
dat was leuk. Toen we met het
slagwerk klaar waren mochten we ook
nog naar een concertje luisteren.
Dat was ook heel leuk ze gingen
trommelen en zingen. Toen dat klaar
was gingen we weer terug met de
tram. En ik vond het heel erg leuk.

Jill groep 6 uit B7

Van Grace uit B9
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Op woensdag 18 maart hebben de kinderen van de Fichtestraat ter gelegenheid van Nationale
juffrouw op de Fichtestraat, is geplant voor het raam van de klas, zodat de kinderen goe

37

Boomfeestdag prachtige appelbomen geplant. Iedere boom, die vernoemd is naar een
ed kunnen zien, wanneer de boom in bloei gaat en wanneer er heerlijke appeltjes aanzitten.

Ø
Wat is je naam?

-JØrdis

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B6

Wat is je lievelingsdier?

-Een Aap

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn telefoon

Wat is je lekkerste eten?

-Roti

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Weet ik nog niet

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Anne Frank

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Zapp

JØrdis
Weet nog niet wat
ze wil worden.
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b2 en b5 gingen 0p werkweek. Daar hebben we
leuke spellen gedaan, maar we hebben eerst de
koffers uitgepakt en toen hebben we gelijk de
bedden opgemaakt. Het eten was lekker en we
hebben leuke dingen gedaan, het was heel erg
leuk.

Het was te gek op werkweek!!! we gingen als eerst
een enge boswandeling maken.
jij hat er ook bij moeten zijn.
Er kregen ook kinderen pijn, nou ja.

Tim B2

Het was heel leuk op de werkweek met B5.
We hebben veel leuken dingen gedaan zoals;
busje trap, spons, water en vuur,
kennismaking spel, boswandeling,
dierengeluiden spel, filmavond en bonte avond.
Het leukste was dat we busje trap gingen spelen.
Het was een mega leuke en
te gekke werkweek.

Wij gingen op 16 maart op werkweek.
We hebben daar veel gespeeld en leuke spellen
gedaan. Het was heel gezellig maar ook heel
vermoeiend! Toen we naar huis gingen was ik
heel erg moe.

Mirte uit B2

Simon uit B2

Milan B2
Ik vond de werkweek er leuk. vanwege de klas
waar mee we op werkweek gingen.
B5 en het thema was er leuk middel eeuwen.
Het leukste vond ik het toneel stuk de
ont voorde prinsen.

Patrick B2

De werkweek was echt super leuk, ik heb echt heel
veel gelachen. De eerste dag was al gelijk heel
leuk in de avond was ik wel heel moe van de dag
daar de dag daar na was ik al weer helemaal fit.
Voor de rest hebben we alleen maar plezier gehad
en veel gespeeld. Dat was mijn ervaring van de
werkweek, (heel leuk dus).

Fleur B2
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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

Deze brief kwam bij Mare Magazine binnen:
Hallo,
Ik ben de moeder van Rafaella en vrijwillig hulp leesmoeder van groep
3 ( Groep 3, M2). Wij willen de geboorte van onze zoon , het broertje
van Rafaella doorgeven. Geboren op 16 april 2015, 6:38u met gewicht
van 4110gr en 55 cm lang.
Ik stuur u het geboortekaartje en een foto.
Groetjes van Jonathan, Eden, Rafaella & Joshua.

Rafaella mag namens Mare Magazine deze prachtige knuffel
aan haar broertje geven.
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“Wat zeggie nou ??” is een nieuwe rubriek in Mare Magazine.
In deze rubriek staan leuke, grappige, aandoenlijke uitspraken van kinderen.
U begrijpt natuurlijk wel, dat wij van u graag leuke uitspraken willen
ontvangen. Hebt u een “Wat zeggie nou??” stuur deze dan naar
mm@obsdemare.nl De leukste wordt beloond met een aardigheidje !!
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Naar de haven .
Aan het begin gingen we naar de bus voor een
bustocht. We waren een kwartier te vroeg dus we reden uitgebreid langs de havens. We zagen containers, binnenvaartschepen en groote schepen. Toen
kwamen we aan bij het EIC. Als eerst mochten we
naar binnen maar we moesten stil zijn niet gillen of
rennen. We moesten onze jassen en tassen ophangen
en in 2 groepen gaan staan. De ene groep ging met
de juf mee en de andere met de meester. Ik ging met
de juf mee. We gingen naar een lab daar moesten we
witte jasjes aantrekken. Toen mochten we gaan
zitten. Voor ons op tafel lag een potje zout daarin
moest je kleurstof en een geurtje in zetten. Toen we
daarmee klaar waren moest je het in een zakje doen.
En dan had je een zakje met badzout. Toen we
daarmee klaar waren mochten we spelletjes doen hele
leuke simulatie spellen. We hadden drie kwartier de
tijd om de vragen te maken e n spelletjes te doen. Ik
vond de politieboot en de hijskraan het leukst. Toen
mochten we naar buiten. Het waaide hard. Ons
blaadje was gescheurd door de wind en mijn haar
was ook helemaal verkeerd gaan zitten. Toen gingen
we onder een dakje zitten want we konden niks doen
in de wind. Later stapte we in de bus voor een rondreis op de landtong van Rozenburg. We zagen de
Maasland kering en een heel groot schip. En daarna
gingen we naar huis. In de bus kon ik alles zien wat
ik niet kon zien op de heenreis.

Bertie Manuel uit B6

We gingen 31 maart met de bus naar de E.I.C.
onze gids was meneer slijkhuis we zijn
verdeeld in twee groepen als eerst gingen we
naar het labratorium daar gingen we badzout
maken je moest een kleur kiezen er waren
groen,blauw ,oranje ,paars en roze ik nam
groen . je moest ook een geur kiezen .je kon
kiezen uit bloem appel aardbei en viool ik nam
bloem . we waren te vroeg klaar dus gingen we
eten ,daarna gingen we binnen een speurtocht
doen toen moest je vragen maken ,er was ook
een boot het was een spel als je naar links ging
ging de boot dat ook . we gingen ook buiten
een speurtocht doen ik zat met jayden en sem
alleen we konden niet alles doen omdat het te
hard waaide . toen gingen we weer terug.

Mitchell uit B6
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We gingen 31 maart naar de haven. We hebben heel veel
gedaan in het EIC. We warden in 2 groepen verdeeld. Juf Jet
ging ook mee. Ik zat in de groep van juf Jet. We gingen om
kwart voor twaalf naar de bus. In de bus kwam een gids
( meneer Slijkhuis ). Die ging dingen vertellen over de haven.
Eerst ging mijn groep naar het laboratorium. We gingen badzout maken. Ik had de kleur groen, maar dat werd turquoise.
Je mocht ook een geurtjekiezen er was appel, aardbei, viooltjes
en een soort bloem. Ik had viooltjes. Daarna gingen we pauze
houden. Toen we dat gedaan hadden gingen we vragen maken
over beroepen in de haven. Daarna gingen we buiten opdrachten
doen. Toen gingen we weer naar school.

Isabel B6

31 maart gingen we om kwart voor twaalf naar de bus lopen
en kregen we vanuit de bus een rondleiding in de Rotterdamse
haven door meneer Slijkhuis. Over de SS Rotterdam, over de
Waalhaven, over de schepen en over de containers. Na een
uurtje waren we bij het E.I.C , en toen ging mijn groep, groep 1
scrub maken. We kregen een bakje met zout en mochten een
kleur kiezen; er was paars, blauw, roze, groen, rood en oranje.
En toen werden er zes druppeltjes kleurstof in het bakje
gedaan en gingen we in het bakje roeren en toen werd het bij
mij lichtpaars, en daarna mochten we een geur uitkiezen, er
was; viooltjes, appel, aardbei en bloemen. Ik had aardbei
gekozen, maar het rook eigenlijk meer naar kauwgom. We
gingen daarna een koekje eten en wat drinken. Daarna
gingen we een speurtocht doen en mochten we daarna allemaal
spelletjes doen over de haven, en vragen beantwoorden, dat
gingen we daarna ook buiten doen. Toen gingen we weer naar
de bus en kregen we weer een rondleiding, over de
Maaslandkering, over allemaal gaten in een dijk voor vogels,
en we zagen wilde paarden en Schotse Hooglanders.
Toen gingen we weer naar school.

31 maart gingen we met de
bus naar het E.I.C. In de bus
vertelde een gids van alles
over de haven. Toen we
aankwamen gingen we
binnen in twee groepen allemaal dingen doen. De groep
waar ik in zat ging eerst
allemaal opdrachten doen je
had ook allemaal spelletjes op
computers. Ik vond de
graafmachine simulator erg leuk.
Daarna gingen we badzout maken.
Dat maak je van: zeezout, kleurstof
en een geurtje dat deet je in een
zakje en dan was het klaar.
Toen iedereen klaar was gingen we
naar buiten. Je moest dan opschrijven wat je rook en wat je
hoorde. Door de harde wind konden
we niet alles doen dus gingen we
eerder weg. Onderweg zagen we:
schotsehooglanders, wilde paarden
en veel grote en kleinere schepen.
We waren in plaats van half vijf al
om vier uur terug.

EINDE Rosita B6 groep 8

Willemien uit B6

44

Ook dit jaar hebben de 8e groepers van de Mare stilgestaan bij de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog.
Zij deden dit door gedichten voor te dragen bij het monument aan de Brink, te Vreewijk,
in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het comité 4 mei Vreewijk. Uit de ingetogen
sfeer was duidelijk te merken dat de kinderen de lessen over de oorlog goed begrepen
hebben en dat de herdenking een grote indruk op de kinderen maakte.
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Een behoorlijke strijd
Het is 1940 10 mei, het is een rustige dag. Maar dan vallen de Duitsers binnen. Er zijn veel joodse
vluchtelingen naar Nederland gekomen. Als je opgepakt wordt, ga je naar een concentratiekamp.
Maar dat wil niemand natuurlijk. 4 Dagen later… Het is 14 mei 1940. De Duitsers zijn pas 4 dagen hier
in Nederland. Ik moet de afgelopen dagen erg huilen, want ik wil geen oorlog. En dan gebeurt het! Het is
half twee ’s middags, het alarm gaat af. Ik ga snel naar de kelder om te schuilen. Ik wist dat dit ging
gebeuren. Ik ben zo bang, bang dat ik het niet ga overleven. Ik hoor de bommen vallen BOEM BOEM!!
Het bombardement duurt 13 minuten lang. Ik voel de grond helemaal trillen. En toen was het klaar.
Gelukkig heb ik het overleefd. Ik hoor mensen hard huilen, want niet iedereen heeft het overleefd. Er zijn veel
mensen omgekomen. De volgende dag geeft
Nederland zich over aan de Duitsers. Heel Rotterdam is plat
gebombardeerd. Maar iedere dag word het steeds erger. Veel joden worden opgepakt. Ik zelf en me ouders hebben een gezin ondergedoken bij ons thuis. Het is een heftige strijd. Want aan de overkant van ons huis
woont een NSB’er. Als die het ziet moeten we naar een concentratiekamp. Maar twee dagen later gebeurde
het. We zijn verraden!! We worden meegenomen. De Duitser zei : ‘’mund dicht halten und schnell einschteigen.’’ We moeten overstappen naar de trein. Ik hoor geschreeuw het is verschrikkelijk. We zijn nu bij het
concentratiekamp. Ik heb geen idee waar ik ben . Me moeder en me vader en ik worden
gescheiden. Ik moet hard werken. Ik word gedwongen, de Duitser zei gewoon : ‘’schies auf weil sontz schiesse
ich dir unter.’’ Maar ik heb geen idee wat dat betekent. Maar een kindje zei : ‘’Als je niet opschiet, schiet ik je
neer.’’ Ik ben echt bang. Een paar dagen later werd ik erg ziek ,maar toen viel ik neer………

Dit verhaal is geschreven door
Larissa uit B4
naar aanleiding van het project Tweede Wereldoorlog
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Engelse les
Engelse les vind ik de leukste les want
we krijgen een boekje waar opdrachten in staan
en een leesboek waarin je moet lezen en daarin
kan je antwoorden vinden van de opdrachten en
er staan liedjes in die we op het eind zingen.
En daarna gaan we het met groep 7 b8 en b9
Het bespreken en als we klaar zijn, gaan we een
liedje zingen dat vind ik heel erg leuk en als we
nog tijd over hebben mogen we zelf een opdracht
doen uit je boekje.
Boyd, Erik, Frank, Sander en Waïl uit B8
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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).

Deze gezonde
traktatie heeft een
jarige uit de klas
van O4 uitgedeeld.
Een prachtig
‘bananen’ hondje

Wat is je naam?

-Arman

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B7

Wat is je lievelingsdier?

-Parkiet

Wat is je leukste speelgoed?

-PC & Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Handballer & Astronoom

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Oorlog zonder vader

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-The Simpsons

Arman wil later
Handballer &
Astronoom
worden
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Ik heb mijn spreekbeurt gehouden over Suriname.
Hoi ik ga mijn verhaal houden over mijn
Ik had het onderwerp gekozen Omdat ik elk jaar
spreekbeurt omdat ik graag wil vertellen hoe het
naar suriname ga en het een mooi en warm land was mijn onderwerp ging over Chihuahua`s super
vind. Toen iedereen het briefje kreeg van waneer je
leuke dieren vind je niet? Zo ja ik vind dat dus
je spreekbeurt had wist ik meteen dat ik het over
ook zo klein schattig ondeugend maar ik zou
suriname zou gaan houden. 14 april had ik mijn
spreekbeurt. Ik was super zenuwachtig en ik was beginnen met vertellen hoe het was. en hoe ik het
bang dat ik zou gaan stotteren. Maar gelukkig heb gemaakt ik begon met naar mijn hondje storm
was het goed gegaaan. Mijn cijfer was een 7.
te kijken en er mee te spelen toen dacht ik leuk idee
Het was wel kort maar dat maakt niet uit .
om over te doen eigenlijk. Toen riep ik MAMA! Ik
weet waar ik het over ga houden over
Amisha gr. 7 B3
chihuahua`s.net als onze hond daarna heb ik veel
informatie gezocht. En heb het op de laptop getypt.
Hallo ik heb mijn spreekbeurt gehouden over
En heb gelijk mijn powerpoint gemaakt heb een
Marokko, Ik heb Marokkaans thee meegenomen en
koekjes ik heb ook Kleding meegenomen . Ik was
stickey gekocht en het erop gezet. daarna nam ik
heel zenuwachtig maar ik had het gewoon gedaan mijn hondje storm mee naar school heb alles klaar
Ik had een 7,2 goed toch? Ik vond het zelf
gezet en ben begonnen als jij een spreekbeurt heb
SUPPER leuk ik vind het wel jammer dat Het
gehad hoe was het om te doen? Als je hem nog moet
maar een keer per jaar was ik wou dat het 2 of 3
veel succes.
keer per jaar was . Ik hoop dat iedereen het leuk ven
en de thee en koekjes lekker vonden

-XOXO-

Naomi B3

Groetjes Hajar B3

Hallo allemaal,
Ik heb mijn spreekbeurt
over schapen drijven
gehouden. Ik heb ook
schapen en lammetjes
meegenomen. Mijn oom
is een schaapherder en
heeft dus een
demonstratie met de
schapen gedaan. Ik heb
ook een border collie
meegenomen dat is een
soort herders hond. Ik
had een 8 voor mijn
spreekbeurt.

Groetjes Mijntje
B3 groep 7
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Zoek de 6 verschillen
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Luna & Michelle dragen
hun gedicht voor.

Julius draagt zijn gedicht voor.
Op de achtergrond hangt zijn gedichtenposter

De drie genomineerden met hun poster! En rechts: Luna, winnares van Poem Express 010
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Gisteren ging ik op schoolreis. we gingen met de bus.
wat was het lang rijden. toen ging de teevee aan we
moesten een uur en drie kwartier in de bus zitten.
eindelijk waren we er pfff nou moeten we ook nog
lopen toen gingen we spelen aan het eind van de
dag gingen we weer verzamelen iedereen was moe
toen we in de bus zaten mocht de teevee weer aan
toen we weer bij school was het al laat mamas
en papas opas omas iedereen stond te wachten. toen
mama en ik waren thuis gekomen was ik moe

Mirthe M9 groep 3

Wat is je naam?

-Ayoub

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B8

Wat is je lievelingsdier?

-Een Hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn PSP

Wat is je lekkerste eten?

-Spaghetti

Welk werkje doe je graag op school?

-Gymnastiek

Wat wil je later worden?

-Profvoetballer

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-De ruiters van glas.

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Spanga’s

Ayoub
wil later
profvoetbaler
worden
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Op schoolreisje
We gingen naar Linnaeushof daar was het heel leuk. We mochten
spelen we gingen rennen en we gingen in het bootje. We gingen ook
in de kabelbaan. naar het springkussen. ook kochten we snoep en we
zaten in het hamster rad. in de bus verstoppen voor onze moeders en
vaders. Kane heeft in de bus geslapen we hebben een foto gemaakt en
Annalucie was jarig en we hebben snoep gekregen in de bus en we
hebben liedjes gezongen met de juf Gerti

Berkay en Presja M6
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Wat is je naam?

-Alyssa

In welke groep zit je?

-In 7 van B9

Wat is je lievelingsdier?

-Een leeuw

Wat is je leukste speelgoed?

-mijn telefoon

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Dokter

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Mijn bijzonder rare week met Tess
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Alles vind ik leuk

Alyssa
wil later
dokter
worden.
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Ik ga
VO Ik ben zelf naar veel open dagen
volgend jaar geweest. Ze vertellen je over de school.
naar
Maar de scholen maken alles mooier
Wolfert
dan het is,ze huren en kopen planten.
Tweetalig
En alle leerlingen zijn dan aardig en
omdat ik
heel vrolijk, en ze geven je een
het een
rondleiding door de school maar de
leuke school
meeste leerlingen zijn anders ook
vind en ik aardig. Het is moeilijk om een school te
krijg een
kiezen die goed bij je past, het moet
Macbook en gezzelig zijn een goede sfeer hebben en
dat is cool
er moeten aardige docenten zijn. De
Ik ga er met meeste scholen hebben een open lesdag
de fiets naar
dan kan je er dingen doen zoals
toe en als
Nederlands en Experimenten en ook
het hard
lessen volgen waar ze dingen uitlegregent dan gen en laten zien. Je hebt voor de meeste
scholen een bepaald niveau nodig zoals
met de metro. Er gaat niemand van mijn klas naar toe want de
HAVO. Op een school is er dan ook een
school is tweetalig is dus ook Engels dat word er 70% gesproken.
wenmiddag Dan doe je een middag
Toen ik er naar toe wou gaan moest ik een test doen.
mee met het programma van de school
Het lijkt me leuk om naar de brug te gaan omdat ik dan op de
Je krijgt veel meer huiswerk en het is
MacBook huiswerk kan maken.
ook moeilijker . Je krijgt nieuwe
Ersin B3
vakken zoals wiskunde scheikunde
natuurkunde frans en duits En soms
Volgend jaar, ga ik naar de middelbare school. De naam van de
chinees en spans Ik ga zelf naar het
school is: Calvijn Vreewijk of Calvijn Paus johannes. Ik denk dat
Wolfert V Borselen Ik heb de school
het daar heel anders wordt dan op de basisschool. Ik denk ook en
gekozen omdat er een geode sfeer was
weet zeker dat het daar moeilijker word dan op de basisschool.
en de docenten heel aardig waren en ik
Maar ik ga wel heel erg mijn best doen op het Calvijn. En ik ga de
vond het een goede school voor mij. Ik
kinderen hier en de meester ook heel erg misse. Maar ik ga het
vind het zelf heel spannend wat ik ben
daar leuk hebben hoop ik. En nu tijdens dit schooljaar ga ik op
nu weer de kleinste.
donderdag naar het Calvijn, en daar heb ik het heel leuk.
Einde

Gemaakt door Liam B3

Hallo allemaal mijn naam is Onur. Ik ga volgend jaar naar
Hugo de Groot. Ik ga volgend jaar met de fiets naar school.
Gelukkig gaan er ook andere kinderen van de klas naar Hugo de
Groot zoals : Rauf en Tycho. Ik ga denk ik ook mee doen met
challenge 010. ik heb Hugo de Groot uitgekozen omdat het mij
een leuke school lijkt. Ik vind het wel jammer dat ik weg moet.
ik had een leuke klas ik denk dat het bestwel moeilijk gaat
worden. Ik ga mijn klasgenoten heelerg missen vooral Ersin en
Liam maar dat moest toch wel een keer . Hierbij bedank ik ook
meester Jonathan voor de drie leuke jaren, dag mare.

Onur uit B3
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Ben-Zé B1

Workshop in de Doelen
Schoolreis Middenbouw
Luna, winnares
Poem Express 010

Kranslegging
oorlogsmonument

Juffenfeest

Kijk op www.obsdemare.nl voor alle activiteiten op de Mare

De foto van vroeger was:
juffrouw Lisette (Intern Begeleidster=IB)

Jullie zagen het vast wel! De nieuwe meester
bestond uit, van boven naar beneden:
Meester Tom uit M2 & M5
Meester Daan uit M3
Meester Patrick uit B10

Facebook:
Montessorischool
de Mare

Twitter:
@obsdemare

Instagram
@obsdemare

Website:
www.obsdemare.nl

