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Personeel 
Juffrouw Magda, die jaren lang in de onderbouw 
heeft gewerkt, is afgekeurd. Wij danken haar voor 
haar inzet en wensen haar alle goeds voor de  
toekomst. 
 
Juffrouw Mariska is met zwangerschapsverlof en 
keert medio maart terug. Zij zal dan samen met  
juffrouw Jowien een middenbouw groep gaan doen. 
 
Meester Daan zal tot de zomervakantie de groep  
van juffrouw Mariska draaien. 
 
Juffrouw Esther zal medio maart afscheid nemen van 
de Mare. Zij werkt al 3 dagen op “De Recon”  en zal 
daar dan volledig werkzaam zijn. Zij heeft zich altijd 
enthousiast ingezet voor “De Mare” en we wensen 
haar veel succes op “De Recon”. 
 
Juffrouw Janny, onze conciërge, is al enige tijd ziek. 
Wij wensen haar veel sterkte toe. 
 
Nio-toets 
De leerlingen van groep 8 hebben in november de 
schoolvaardigheidstest gedaan.  
Deze toets onderzoekt de capaciteiten van de  
leerlingen met als doel een goede kansberekening te 
maken voor het slagen in het Voortgezet Onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakobaltoernooi 
Dit jaar organiseren onze vakleerkrachten gymnastiek 
weer het hakobaltoernooi. Het toernooi wordt  
gehouden in januari en februari.  
De finales (kwart, halve en grande) vinden plaats  
op   vrijdag 20 februari van 09:00 uur tot 11:00 uur 
in Sporthal “De Enk”.  
De ouders zijn dan van harte welkom. 
 
Active-borden en computers 
Alle groepen hebben een nieuwe computer  
ontvangen. Deze zijn inmiddels geïnstalleerd.  
Ook hebben de laatste bovenbouwgroepen een  
active-bord gekregen. 
 
Documentatiecentrum 
Onze D.C.-commissie heeft het afgelopen jaar weer 
veel georganiseerd. De boekenmarkt was een groot 
succes evenals de voorleeswedstrijden.                                                                 
Men is nu bezig om alle boeken van een nieuwe  
barcode te voorzien. Dit is nodig omdat er met een 
nieuwe computer wordt gewerkt. Ook worden alle 
oude boeken uit het D.C. verwijderd. 
 
Verkeersdrukte bij de school 
Zoals het u zal zijn opgevallen zijn er regelmatig  
problemen met het parkeren van auto’s bij de school. 
Mijn verzoek is dan ook, om als er geen  
parkeermogelijkheden bij de school zijn,  
iets verder weg een parkeerplaats te zoeken. 
Meestal is er binnen loopafstand wel een  
mogelijkheid om te parkeren. 
Daardoor zal de veiligheid rondom de school enorm 
verbeteren en komt het de veiligheid van onze  
leerlingen ten goede. 
En de veiligheid van de  
kinderen is natuurlijk  het  
allerbelangrijkste. Ook zal  
de politie regelmatig gaan  
controleren. 
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Beste ouders, meisjes en jongens 
 

De eerste schoolkrant van schooljaar 2014-2015  ligt al weer voor ons.  
2015 is net begonnen en wat betreft 2014 kunnen we zeggen dat “De Mare” een goed jaar heeft 

gehad. Dit mede dankzij de inzet van leerkrachten, ouders en leerlingen.  
Ik wens een ieder een gelukkig en gezond 2015. 



 

 

Belangrijke data: 
Het verkeersexamen in groep 7 zal op donderdag 
16 april zijn. 
 
De middenbouw gaat dinsdag 21 april naar  
Linnaeushof. 
 
De jaarlijkse kranslegging bij het oorlogsmonument 
op de Brink zal plaatsvinden op woensdag 22 april. 
 
De sportdagen vinden op de volgende data plaats. 
Onderbouw    3 juni 
Bovenbouw         17 juni 
Middenbouw 24 juni 
 
De oudste kleuters gaan op donderdag 11 juni 
naar Diergaarde Blijdorp. 
 
Vrije dagen  
In verband meteen aantal activiteiten zijn de  
volgende groepen vrij. 
 
Vrijdag 29 mei  is een teammiddag.  
Alle groepen zijn dan ‘s middags vrij. 
 
Donderdag 11 juni gaan de oudste kleuters op 
schoolreis De andere kleuters zijn die dag vrij. 
 
Vrijdag 3 juli is het afscheidsfeest van groep 8.  
De groepen 6 en 7 zijn dan ‘s middags vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkweken. 
Het thema van de werkweken is dit jaar  
Middeleeuwen. 
De werkweken vinden ook dit jaar weer plaats in  
“De Stulp” in Baarn 
 
De indeling is als volgt:  
02 maart t/m 06 maart  B3, B8 + B9 
09 maart t/m 13 maart  B6, B7 + B10 
16 maart t/m 20 maart  B2 + B5 
23 maart t/m 27 maart  B1 + B4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties en vrije dagen  
schooljaar 2014 - 2015 
Kerstvakantie*   18 december t/m 02 januari 
Voorjaarsvakantie* 20 februari t/m 27 februari 
Paasvakantie  02 april t/m 07 april 
Meivakantie  27 april t/m 08 mei 
Hemelvaart   14 + 15 mei 
Pinksteren   25 + 26 mei 
Extra dagen  18 + 19 juni 
Zomervakantie  10 juli t/m  21 augustus 
 
*Kinderen zijn vrij om 12.00 uur 
 
Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening 
houden met de bovenstaande data. 
 

 
Rest mij om u nogmaals een goed, gezond  

en leerzaam 2015 toe te wensen. 
 
 

 
 
         R. Eggens 
Directeur obs “De Mare” 
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In de schooltuin krijgen we les van 

meester gerit hij is een hele lieve en 

goeie leraar hij geeft heel leuk les en hij maakt 

heel vaak grapjes. Wij gaan met juffrouw Daisy’s 

klas en van meester Ben naar de schooltuin.  

En we planten daar ook heel veel groentes  

Bijvoorbeeld mais, snijbonen, paprika, soms ook 

bloemen , pompoen ,bonen, radijs, ui, rode biet, 

prei, peper ,aardappelen, echt bijna alle groentes! 

En het is niet zo gemakkelijk om alleen in de  

schooltuin te werken dus heb ik gelukkig nog een 

beetje hulp van mijn beste vriendin Yasemin! En als 

we klaar zijn met de schooltuin en groep 6 aan de 

beurt is gaan we nog hele lekkere pizza’s maken en 

je mag zelf weten wat je er op doet dus kaas, ui en 

paprika en nog veel meer! En de groentes die je 

gaat planten mag je ook mee naar huis nemen dus 

daar wordt je moeder wel blij mee! En soms ga ik 

met een hele zware tas naar huis dus dan kan je wel 

wat hulp gebruiken! 

Roumayssae uit B6 
In de schooltuin zaaien we van alles  

paprika, peper, mais en nog veel meer.  

We krijgen les van meester Gerrit ,  

hij geeft leuk maar toch serieus les.  

Wij doen het samen met de klas van 

meester Ben en juf Daisy.  

Het is heel leuk. De oogst smaakt heerlijk! 

Isabel B6 
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Met de schooltuin begin je ongeveer midden - eind groep 

6. De lessen worden leuk uitgelegd, en je leert ook heel 

veel. Je zorgt met je partner voor jullie eigen tuin. Er 

groeien veel dingen zoals : prei , peper , mais , snijbonen , 

uien , radijs , rode biet , aardappelen,  en nog veel meer 

maar je deelt alles met je partner! Je gaat met andere 

klassen samen, ik ben met drie klassen gegaan: Juf Daisy, 

meester Ben en met mijn eigen meester Meester Martin. 

De lessen worden gegeven door meester Gert, het is een 

grappige meester. Je gaat ook allemaal opdrachten doen. 

Na de vakantie gaan we oogsten, je krijgt dan heel veel 

spullen mee, dus moet je een goede bootschappen tas 

meenemen. Ik ben zelf op de fiets dus was het soms wel 

moeilijk om het te dragen op de fiets. Je moet extra 

schoenen meenemen ze worden niet zo vies, wel als het 

geregend heeft. En je moet ook niet in je nieuwste kleren 

komen. Je kleding heel soms wel eens vies word. 

 

Yasemin groep 7 B6 
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De Vader van Bram uit O5 

heeft van de pompoen uit 

de tuin soep gemaakt 

Coen, 4 jaar uit O5 geniet van 

de gemaakte pompoensoep 

Rasinya heeft zichzelf en Fay getekend. O5 

Fay & Michelle uit O5 genieten  

van de soep! 

Michelle, 5 jaar uit O5 geniet van de soep 
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Nuzuha  
wil later  
uitvinder 
worden 

Wat is je naam? 

-Nuzuha 
In welke groep zit je? 

-In groep 6 van B3 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Luipaard 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn Playstation 
Wat is je lekkerste eten? 

-Pizza 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen  
Wat wil je later worden? 

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

-Sinterklaas 
Wat is je leukste boek? 

-Dolfje Weerwolfje 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nickelodeon 

Toen we na 6 weken terug van de zomervakantie kwamen dachten 

wij dat we de hele grote zonnebloem hadden. Maar het bleek dat 

wij de zonnebloem daar naast hadden. Maar dat was wel een hele 

grote je zag eigenlijk niks maar als je naar achteren keek zag je 

een reusachtige bloem Tugba en ik geloofde onze ogen niet en 

meester Gerrit zei:  ,,WOH, dit is de grootste zonnebloem die ik 

ooit heb gezien op de school tuin.” Hij was 49 cm breed en de leng-

te was 38 cm dus hij was heel groot ! . En Tugba en ik waren super 

blij. En wij waren super trots en hij was heel lekker.  

Ik heb nog nooit zulke lekkere zonnebloempitten gegeten .  

En meester Martin maakte een hele leuke foto.   

GESCHREVEN DOOR JADE UIT B6 

Toen we na 6 weken terug kwamen van 

de zomervakantie dachten we eerst 

dat we een hele hoge bloem hadden. 

Maar toen bleek die van iemand anders 

te zijn. Maar toen zagen we de bloem 

die echt van ons was…en die bloem was 

GROOT!!! Een paar weken later moch-

ten we de zonnebloem meenemen voor 

de pitten. Hij moest door de helft 

want we waren met zijn tweeën. Toen 

meester Gerrit hem in zijn handen had 

zei hij dat het de grootste was die hij 

ooit had gezien. En hij ging ermee op 

de foto. P.S De pitten waren lekker. 

Geschreven door Tugba uit B6 
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Mijn stukje gaat over paarden 

Het gaat ovever paarden omdat 

Paarden mijn lievelings dier is 

Darom zit ik ook op paard 

rijden Als ik later groot ben 

Word ik paard rijds kampioen  

En dan win alemaal bekers  

En medarjers en mijn kinderen  

Gaan 

ook op 

paard-

rijden. 

 

Bebel 

M1 

Van Duncan uit M1 

er was een jongen  

genaamt eldar en hij had ook een broer en die 

hete eldin ik en eldin gingen op dance school  

ijsemonde en in de groep ws Maliek  

Eldar Eldin Dec Wesel 

Jefreij en ze 

gingen een podium ze 

vonden het leuk         

Eldar M1      



8 

Heb je een broertje of zusje gekregen?  

Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje 

hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te doen.  

Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer  namens Mare Magazine  

een knuffel aan je broertje of zusje geven.  Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 

Dit e-mailtje kwam bij Mare Magazine binnen: 

 

Noah, Valentijn & Olivier mogen namens Mare Magazine 

deze prachtige knuffel aan hun broertje geven. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=knuffelbeer&source=images&cd=&cad=rja&docid=Uf2sHVMhUnr9uM&tbnid=VLpforlrtu4FnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.outletwebstore.nl%2Fspeelgoed%2Fknuffels%2Fhappy-horse-knuffelbeer-bello-nr-6&ei=dfIDUfepLvOR0QXJ1IDI
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De actie van Daniel den Hoed  
Ik vind het leuk dat we de hoeden hebben  

gemaakt. En dat we op de foto gingen met de 

hoed op. Dat we hem hebben versierd. Dat we 

de sponsorloop gaan lopen en daarmee geld op 

halen voor het onderzoek van k. Dat vind ik 

heel leuk om aan mee te doen het leukste vind. 

Ik de foto’s 

en dat ze op 

een poster 

staan vind ik 

heel er leuk en 

we hebben de 

sponsorloop  

gedaan het 

was super leuk 

en ik heb veel  

rondjes  

gerend.   

Van Kevin B2. 

Ik vond het heel leuk dat we op de foto  

gingen met de hoed en ik hoop dat sponsorloop 

ook leuk is en daar voor moeten we ook geld 

voor op halen en het leukst vind ik de sponsor-

loop van en ik vond de sponsorloop heel leuk van  

Cheyenne B2   
Ik vont het heel leuk toen we  de foto,s   

gingen maken .En ik vont het ook leuk  toen we 

gingen oefenen voor de sponzerloop . en  

ik hoop dat kanker on moogeleik word Het  

rennen was erg vermoeient maar ik heb het 

geret maar op Het nipertje  

groetjes Storm van B2 
 

Ik vond de sponserloop vorral het rennen. Een 

ik  vind het ook  een hele goeie actie en leuk. 

En  ik  vond het leuk toen we gingen trenen. 

Echt leuk. En de foto was leuk. 

Simon B2 

De Roparun is met ruim 500 km de langste  
estafetteloop ter wereld, die loopt van Parijs en 

Hamburg naar Rotterdam. Hierbij halen teams geld 
op voor patiënten met kanker en hun familieleden. 
Het motto van de Roparun is “Leven toevoegen aan 

de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen  
worden toegevoegd aan het leven.”  

De Roparun is in 1992 begonnen als een  
weddenschap. Twee vrienden dachten dat zij na het 
lopen van de marathon nog wel van Rotterdam naar 
Parijs konden lopen. Ze wilden er een sponsorloop 
van maken en het goede doel waarvoor gelopen 

werd was de Daniel den Hoed kliniek. Aan de eerste 
Roparun deden 13 teams mee. Inmiddels is de  
Roparun uitgegroeid tot een groot evenement  

waaraan 375 team meedoen, en de opbrengst in 
2014 was ruim 5 miljoen euro. Dat geld wordt  

besteed aan verschillende projecten in Nederland die 
het leven van patiënten met kanker en hun naasten 
aangenamer maken. Zo gaat er geld naar hospices, 

familiehuizen, worden activiteiten gepland voor  
patiënten, zijn er Roparun vakantiehuisjes waar  

patiënten even tot rust kunnen komen, maar wel de 
zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben,  

hoofdhuidkoelers die haaruitval door chemotherapie 
moeten tegengaan en nog veel meer. Team 40,  

Daniel den Hoed kliniek is ooit opgezet door een  
patiënt. Hij vond dat het niet zo kon zijn dat er geld 
voor de Daniel den Hoed kliniek werd opgehaald, 

zonder dat wij daar zelf deel van uitmaakten.  
Inmiddels bestaat ons team al 20 jaar, afgelopen 
seizoen hebben we met dit team onze 10.000e km 

gelopen! Ieder jaar zetten hardlopers, fietsers, 
chauffeurs en verzorgers zich in om op verschillende 
manieren zo veel mogelijk geld op te halen voor de 
Stichting Roparun. De estafette-loop op basisschool 
De Mare is een van de manieren om ons hierbij te 

helpen. Kinderen rennen hierbij in estafetteverband 
rondjes om zo geld op te halen voor patiënten met 
kanker. Door uw kind, kleinkind, buurkind, neefje, 
nichtje of wie dan, ook te sponsoren helpt u ons 

mee om “leven toe te voegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer aan het leven kunnen wor-

den  
toegevoegd.” Meer informatie over Roparun team 40 

kunt u vinden op onze website 
www.roparunteam40.nl en informatie over de  

Stichting Roparun op www.roparun.nl.  
Hierop staan ook de doelen die in 2014 gesponsord 

werden door de Roparun. 
  

Heel veel dank! 

http://www.roparunteam40.nl/
http://www.roparun.nl/
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Said  
wil later  

profvoetballer 
worden 

Wat is je naam? 

-Said 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B4 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een tijger 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Playstation 3 
Wat is je lekkerste eten? 

-Patat 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Taal 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag  
Wat is je leukste boek? 

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

-Disney XD 

Het was een leuke actie De actie was voor het Daniel den 

Hoed ziekenhuis Ouarda en ik deden het als eerst Het luk-

te helemaal niet de puntjes van de hoed bleven steeds los  

zitten Uit eindelijk stopten we er mee  Een paar dagen la-

ter hoorden we dat de juf het voor ons had gedaan  Bij mij  

pasten hij niet zo goed Hij was te klein maar stond wel 

mooi. De sponsorloop  we gingen eerst oefenen met meester 

Mark eerst 6 toen 8 en toen 10 we moesten 12 minuten  

rennen of joggen we moesten proberen niet te lopen het 

was erg moeilijk maar ik heb het gehaald ik was daarna erg 

moe ik heb 2 kilometer gejogd en de sponsorloop was  

ook erg leuk. 

 

veel groetjes Puck uit B1 (9 jaar) .  
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Wij moesten een sponsorloop 

van  8 minuten lopen Voor de 

daniel  den hoed en we moesten 

Zo veel mogelijk  geld ophalen 

en ik  had 47euro we gingen Een 

rode hoed  

knutselen en Daar mee  

op de foto   

Tessa uit M9 

ik  ben  anna  hallo  ik  heb  een  

paar  dagen geleden gelopen  

voor   het   goede  doel  voor 

kanker en  ik  heb  geld  in   

gezamelden  ik  heb  het   

gehaald jeej Anna M9 

op  school  gingen  we   een  

hoed  knutselen. Daniel  de  

hoed. En  we  gingen  op  de   

foto.  Een  week   later. Gingen  

we  sponserlopen  op  het  veld.  

En  daarna  kregen   we  een  

diploma.  

Yasmine uit M9. 
 

De  school  ging  een   

sponsorloop  houden voor  het  

Daniel  den  hoed  ziekenhuis , 

voor Mensen  met  kanker.  

We   gingen  de  sponsorloop  8  

minuten  houden En  in  de   

bovenbouw  12  minuten  

Alba m9 
 

We gingen geld op zamelen voor 

een goed doel en we hebben ro-

de hoeden gemaakt en we zijn 

op de foto geweest en we moes-

ten 8 minuten rennen en het 

was heel leuk om het te doen         

Asya M9 
 

We hebben vorige week  

woensdag Een sponsorloop ge-

daan voor de Zieke kinderen en 

daar voor hebben Wij een rode 

hoed gemaakt het was Heel  

gezellig ik ging met alba Rennen. 

Rochania M9  
 

 

We hadden 8 menuuten gerent. 

En we hebben heel veel geld 

Verzaamelt het was leuk. 

En we hebben ook iets lekkers 

Gegeeten  

Nicolai M9  
 

 

best vermoeiend hoor 8 min 

rennen maar ja. Het is voor 

een goed doel . rennen je hoed 

maken. Toen ik 8 min had 

gerend was ik zooo moe dat ik 

neer viel. Maar het is gelukt. 

daarna hadden we een lekker 

appeltje gegeten.  

Julian uit M9. 
 

 

 

We moeste er heel hard voor 

trainen  het acht  minuten  ren-

nen  is toch gelukt  en we kre-

gen ook nog  een certificaat  

gekregen  en het was ook  een  

beetje vermoeizaam  en leuk            

Jesse  uit  M9 
 

Acht minuten  rene is hil   

Lang ik wou het niet       

Doen maar het moest    

 Van de juf 

Anthony uit M9 
 

He vermoeient 8 minuten  

rennen  ik was moe toen we 

klaar waren  toen aten we  

kookies en appels lekker  we 

gingen ook wat drinken appelsap 

het was leuk . 

 Gionathan uit M9   
 

We heben  geld  in gezaamelt   

Voor daniel den hoed En toen 

moesten we 8 minuten lopen en 

hoeden  Gemaakt en nog op de 

foto    Geweest dat was heel 

Leuk 

Wesley  uit  M9 
         

We gingen zoals  

gewoonlijk op woensdag naar de  

gymles. 

Meester mark was 

er en zei dat we in 

de rode cirkel  

moesten gaan zit-

ten. Hij vertelde 

dat de Daniel den 

hoed kliniek al 100 

jaar bestond.  

Hij bedacht een  

sponsorloop om 

geld in te  

zamelen voor de zieke mensen. 

De sponsorloop duurde 8  

minuten. Eerst moesten 1  

minuut oefenen. Die 1 minuut 

was best vermoeiend. Ik en 

Jesse deden dat samen. Nu 

moesten we een rode hoed 

knutselen voor de foto. 

De volgende woensdag  moesten 

we 4 minuten oefenen. Dat was 

al helemaal zwaar. De volgende 

woensdag moesten we wel 6  

minuten oefenen. Maar het leek 

4 minuten.  De volgende  

woensdag brak de grote dag 

aan. Ik stond bij mijn groep. 

Meester mark telde af 3 2 1 

START!!!! 

Voor het begin van 8 minuten 

ging het al best snel. Ik had al 

pijn in mijn buik en nu nog meer. 

Het was best leuk De sponsor-

loop liep ten einde.  Het leek of 

mijn benen  

automatisch renden. 

Het aftellen begon 10 9 8 

7 6 5 4 3 2 1 LOPEN!!!!!!! 

Het was heel leuk   

Julius uit M9 
 

 

 

             

We gine    un    root   hoet    

makr   We gine   ren    agt      

mnuite We gine     geld    op-

haalu      root  hoet    voot     

gemaakt       

marissa  M9  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik  en  anderen  jongens  en  

meisjes  hebben  8  minuten  

gerend  toen  het  Afgelopen   

was  was  ik  heel  moe  en  we  

gingen  iets  eten  En  iets   

drinken  en  toen  gingen  we  

weer  terug  naar  de  Klas.    

M9  Ilaisa 
 

Ik heb mee ge daan aan de  

sponser loop het was heel leuk  

ik was heellemaal kaapot    

gelukig hebben we een appel  

gegeet en en een pakje  

Gekreege en ik ging 8  

Minuuten renen ik had heel veel  

lol met amaany en naz   

  groetjes  mare  m9  ***  

Yassina 
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Wij moesten een sponsorloop 

van  8 minuten lopen Voor de 

daniel  den hoed en we moesten 

Zo veel mogelijk  geld ophalen 

en ik  had 47euro we gingen Een 

rode hoed  

knutselen en Daar mee  

op de foto   

Tessa uit M9 

ik  ben  anna  hallo  ik  heb  een  

paar  dagen geleden gelopen  

voor   het   goede  doel  voor 

kanker en  ik  heb  geld  in   

gezamelden  ik  heb  het   

gehaald jeej Anna M9 

op  school  gingen  we   een  

hoed  knutselen. Daniel  de  

hoed. En  we  gingen  op  de   

foto.  Een  week   later. Gingen  

we  sponserlopen  op  het  veld.  

En  daarna  kregen   we  een  

diploma.  

Yasmine uit M9. 
 

De  school  ging  een   

sponsorloop  houden voor  het  

Daniel  den  hoed  ziekenhuis , 

voor Mensen  met  kanker.  

We   gingen  de  sponsorloop  8  

minuten  houden En  in  de   

bovenbouw  12  minuten  

Alba m9 
 

We gingen geld op zamelen voor 

een goed doel en we hebben ro-

de hoeden gemaakt en we zijn 

op de foto geweest en we moes-

ten 8 minuten rennen en het 

was heel leuk om het te doen         

Asya M9 
 

We hebben vorige week  

woensdag Een sponsorloop ge-

daan voor de Zieke kinderen en 

daar voor hebben Wij een rode 

hoed gemaakt het was Heel  

gezellig ik ging met alba Rennen. 

Rochania M9  
 

 

We hadden 8 menuuten gerent. 

En we hebben heel veel geld 

Verzaamelt het was leuk. 

En we hebben ook iets lekkers 

Gegeeten  

Nicolai M9  
 

 

best vermoeiend hoor 8 min 

rennen maar ja. Het is voor 

een goed doel . rennen je hoed 

maken. Toen ik 8 min had 

gerend was ik zooo moe dat ik 

neer viel. Maar het is gelukt. 

daarna hadden we een lekker 

appeltje gegeten.  

Julian uit M9. 
 

 

 

We moeste er heel hard voor 

trainen  het acht  minuten  ren-

nen  is toch gelukt  en we kre-

gen ook nog  een certificaat  

gekregen  en het was ook  een  

beetje vermoeizaam  en leuk            

Jesse  uit  M9 
 

Acht minuten  rene is hil   

Lang ik wou het niet       

Doen maar het moest    

 Van de juf 

Anthony uit M9 
 

He vermoeient 8 minuten  

rennen  ik was moe toen we 

klaar waren  toen aten we  

kookies en appels lekker  we 

gingen ook wat drinken appelsap 

het was leuk . 

 Gionathan uit M9   
 

We heben  geld  in gezaamelt   

Voor daniel den hoed En toen 

moesten we 8 minuten lopen en 

hoeden  Gemaakt en nog op de 

foto    Geweest dat was heel 

Leuk 

Wesley  uit  M9 
         

We gingen zoals  

gewoonlijk op woensdag naar de  

gymles. 

Meester mark was 

er en zei dat we in 

de rode cirkel  

moesten gaan zit-

ten. Hij vertelde 

dat de Daniel den 

hoed kliniek al 100 

jaar bestond.  

Hij bedacht een  

sponsorloop om 

geld in te  

zamelen voor de zieke mensen. 

De sponsorloop duurde 8  

minuten. Eerst moesten 1  

minuut oefenen. Die 1 minuut 

was best vermoeiend. Ik en 

Jesse deden dat samen. Nu 

moesten we een rode hoed 

knutselen voor de foto. 

De volgende woensdag  moesten 

we 4 minuten oefenen. Dat was 

al helemaal zwaar. De volgende 

woensdag moesten we wel 6  

minuten oefenen. Maar het leek 

4 minuten.  De volgende  

woensdag brak de grote dag 

aan. Ik stond bij mijn groep. 

Meester mark telde af 3 2 1 

START!!!! 

Voor het begin van 8 minuten 

ging het al best snel. Ik had al 

pijn in mijn buik en nu nog meer. 

Het was best leuk De sponsor-

loop liep ten einde.  Het leek of 

mijn benen  

automatisch renden. 

Het aftellen begon 10 9 8 

7 6 5 4 3 2 1 LOPEN!!!!!!! 

Het was heel leuk   

Julius uit M9 
 

 

 

             

We gine    un    root   hoet    

makr   We gine   ren    agt      

mnuite We gine     geld    op-

haalu      root  hoet    voot     

gemaakt       

marissa  M9  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik  en  anderen  jongens  en  

meisjes  hebben  8  minuten  

gerend  toen  het  Afgelopen   

was  was  ik  heel  moe  en  we  

gingen  iets  eten  En  iets   

drinken  en  toen  gingen  we  

weer  terug  naar  de  Klas.    

M9  Ilaisa 
 

Ik heb mee ge daan aan de  

sponser loop het was heel leuk  

ik was heellemaal kaapot    

gelukig hebben we een appel  

gegeet en en een pakje  

Gekreege en ik ging 8  

Minuuten renen ik had heel veel  

lol met amaany en naz   

  groetjes  mare  m9  ***  

Yassina 
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Doris wil  
later  

actrice  
worden 

Wat is je naam? 

-Doris 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B2 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Dolfijn 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn mobiel 
Wat is je lekkerste eten? 

-Spaghetti 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Spelling 
Wat wil je later worden? 

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

-Kerst 
Wat is je leukste boek? 

-Lena Lijstje 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-GTST 
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De sponsorloop van de Mare van Imran en Matthijs uit M2 
Het was leuk Om de  sponserloop te doen En het leukste was 

de loop En het fijnste was de loop te doen en het eten was het 

lekkerst het was een koekje en we dronken appelsap 

en het geld is voor mensen met kanker!!!! 

 

De sponsorloop van Quincy uit M2,  

Ik vond de sponsorloop leuk Ik vond het rennen ook heel leuk 

Het eten was ook heel lekker  En ik was moe En de koekjes 

waren lekker  En ik zweette heel erg  En ik heb meer dan 

100 euro opgehaald!!!! En ik vind het heel leuk als iedereen 

de schoolkrant  leest en dat ik echt meer dan 100 euro 

heb opgehaald. Echt waar!!!!! En het geld is voor mensen 

met kanker!!!!!!!!! 

 

Het maken van de hoed van Daniel Het maken van de 

hoed was moeilijk, maar het is gelukt en dat is het beste 

en het was leuk. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Op de foto met de hoed  
Het was heel leuk en we moesten met een witten blouse op 

de foto. Ook gingen we rennen voor Daniel den hoed 

We moesten 8 minuten rennen en gelukkig hield  

bijna iederen het vol, het was een groot sucses en ik wil niet 

opscheppen maar ik kon nog wel vier minuten extra. 

 

De sponsorloop van Jayden uit M2 
Het  was  leuk  om een hoed te  maken.  We hebben 8  

minuten gerend. Het was  erg leuk  En de bovenbouw heeft  

12 minuten gelopen. 
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het is vandaag 24-9-2014 ik stont op 

en ik  verheugten me op het hard  

lopen ik ging ombeiten ik kleeden me 

aan en ging naar school mijn moeder 

ging snel botschappen de juf legte nog 

wat uit legen en we gingen naar het 

sport veld we gingen 8 minuten rennen 

ik was een van de weinigen die geen 

pausen om te lopen en ik heb denk ik 

meer dan 10 rontjes  

gelopen. 

Van Gina uit M6 

Van Gina uit M6 

Van Presja uit M6 

Van Sofia uit M6 
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Van Kane uit M6 

De actie van Daniel den Hoed  

Ik vind het leuk dat we de hoeden hebben gemaakt.  

En dat we op de foto gingen met de hoed op. Dat we hem  

hebben versierd. Dat we de sponsorloop gaan lopen en daarmee 

geld op halen voor het onderzoek van k. Dat vind ik heel leuk om 

aan mee te doen het leukste vind. Ik de foto’s en dat ze op een 

poster staan vind ik heel er leuk en we hebben de sponsorloop 

gedaan het was super leuk en ik heb veel rondjes gerend. 

Van Kevin B2. 
 

Ik vond het heel leuk dat we op de foto gingen met de hoed en 

ik hoop dat sponsorloop ook leuk is en daar voor moeten we ook 

geld voor op halen en het leukst vind ik 

de sponsorloop van en ik vond de spon-

sorloop heel leuk.  Cheyenne B2   
 

Ik vont het heel leuk toen we  de foto,s  

gingen maken .En ik vond het ook leuk  

toen we gingen oefenen voor de sponsor-

loop . en ik hoop dat kanker onmogelijk 

word. Het rennen was erg vermoeient 

maar ik heb het geret maar op net 

nipertje  groetjes Storm van B2 
 

Ik vond de sponserloop vorral het ren-

nen. Een ik  vind het ook  een hele goeie 

actie en leuk. En  ik  vond het leuk toen 

we gingen trenen. Echt leuk. En de foto 

was leuk.  Simon B2 

 

Van Shivan uit M6 



19 

Dit e-mailtje kwam bij  
Mare Magazine binnen: 
Ik ben Chelsea uit B4.  

Ik heb een peetbroertje gekregen. 
Hij heet Xano Lyam.  

Je denkt misschien wat is een 
peetbroertje?  

Mijn tante heeft een baby  
gekregen, maar als haar iets  

overkomt, dan gaat mijn moeder 
voor het kindje zorgen.  
Ik ben heel blij met mijn  

peetbroertje. 

Groetjes Chelsea. 
  

Chelsea mag namens Mare Magazine deze prachtige knuffel aan haar peetbroertje geven. 

Heb je een broertje of zusje gekregen?  

Laat het aan 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 

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

hondentrainer  
worden 

Wat is je naam? 

-Jade 
In welke groep zit je? 

-In groep 5  van M5 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Paard 
Wat is je leukste speelgoed? 
-Een hondje dat beweegt 

Wat is je lekkerste eten? 
-Patat 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Taal 

Wat wil je later worden? 

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

-Sinterklaas 
Wat is je leukste boek? 

-Paardenboeken 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Sponge Bob 

Tijdens de les Studerend lezen hebben we geleerd over 
Pictogrammen en Rebussen. 

We hebben zelf ook een rebus gemaakt. Kun jij ze oplossen?? 
De school is uit! 

Ik hou van honden en konijnen 

Als je niets te doen hebt 
Doe het dan niet hier! 
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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 Zina en Annalynn de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

Zina en 

Annalynn  

mogen lekker  

samen naar  

de bios 

Zina en ik zijn al sinds 
groep 1 vriendinn en en 
zitten bij elkaar in de 
klas Helaas nu niet 

meer. Ik ben in groep 5 
naar een andere juf  

gegaan , nu hebben we 
ook geen pauze meer  
samen . Zina is mijn 

beste vriendin omdat ik 
alles kan zeggen tegen 
haar en we doen ook 
leuke dingen samen . 

 
Groetjes Annalynn m10 
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Kinderpostzegels: 

Ik heb ze alle achttien vol. Mijn vader die ging naar zijn 

werk voor de kinderpostzegels. Daar verkocht mijn vader 

er zeven. Ik ging naar mijn vriendin daar verkocht ik ook 

iets. En mijn moeder en vader kochten ook iets.  

Dat  waren er al totaal: negen. Ik ging naar een  

familieweekend; daar wou iedereen kinderpostzegels  

kopen. Alleen, ik had niet genoeg vakjes over; ik had er 

nog negen over. Ik verkocht het aan mijn achteroom en 

achtertante. Ik verkocht aan mijn tante en oom en aan 

mijn opa en oma. Dat is in totaal: twaalf. Nog zes te gaan. 

Ik verkocht ook aan mijn oma’s zussen; dat waren in totaal 

4 zussen. Ik had er al zestien verkocht. Ik verkocht de 

laatste twee aan mijn achte oom en mijn oma’s moeder. 

Dat waren er achttien. Toen ik er geen over had wilde er 

nog één iemand kopen, maar dat kon helaas niet meer.  

En dat had ik ook tegen hem gezegd. Hij zei ‘geeft niet, 

volgende keer koop ik wel van jouw zusje of van jou’. Ik 

vond  het leuk om kinderpostzegels te verkopen allen het 

is wel zo dat we die kinderpostzegels  moeten brengen, 

maar we kunnen ze ook opsturen, zei mijn moeder.  

En dat moet naar België, Limburg, Amsterdam en Zwolle. 

Mijn moeder zegt dat ik het goed heb gedaan met de  

kinderpostzegels en dat vind ik ook. Eerst dacht ik dat ik 

ze niet alle achttien vol zou krijgen maar dat blijkt wel zo 

te kunnen. Ik ben blij dat ik het goede doel goed heb  

geholpen.    Megan B9 

 

Olivier wil  
later  

Meester 
worden 

Wat is je naam? 

-Olivier 
In welke groep zit je? 

-In groep 4 van M1 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Tijger 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego Chima 
Wat is je lekkerste eten? 

-Pizza 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Lidwoorden 
Wat wil je later worden? 

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

-Kerst 
Wat is je leukste boek? 

-Suske & Wiske 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Ben 10 

Kinderpostzegels 

Eerst vond ik het stom om de kinderpostzegels te 

verkopen .Maar toen ik in de regen stond te verkopen 

wilde iedereen de kinderpostzegels van het duurste 

bedrag en een man wilde 3 euro nog geven. Wat een 

aardige man! Toen ging ik verder ik had 9 mensen op 

mijn lijst. Ik was de hele buurt voorbij. En toen ging de 

meester alle brieven naar de 

post brengen .  

Einde geschreven  

door Ronny B6 



Ik heb mee gedaan aan de  

voorleeswedstrijd. Ik vond het wel spannend.  

Ik las het boek, hoera voor Floor. 

Gelukkig ben ik met dat boek door naar de  

volgende ronde. Vandaag /vrijdag moet ik weer 

voorlezen ik ga denk ik weer het zelfde boek  

lezen. Ik ben samen met Amara , Erik en Kaan 

doorgegaan ik hoop dat ik ga winnen. Bij de  

tweede ronde mogen we een kopje thee tijdens 

het voorlezen. De andere kinderen mogen  

stemmen wie ze het beste vonden. 

Elodie B8  
 

Ik heb meegedaan aan de voorlees wedstrijd ik 

heb uit het boek gelezen “het leven van een 

loser gedumpt” .En heel de klas ging stemmen 

wie doorging naar de finale en dat waren Erik, 

Elodie, Amara, en ik,  Kaan.  Ik vond het heel 

leuk om voor te lezen voor mijn vrienden en de 

klas en ik ben met pure geluk doorgegaan ook al 

win ik niet ik doe dit met plezier  

Groetjes Kaan uit b8 

Ik doe mee aan de  

voorleeswedstrijd .   

In de eerste ronde vond ik 

wel heel spannend de andere 

kinderen Waren ook goed, 

maar gelukkig was ik wel 

door. Vandaag op vrijdag ga 

ik nog een keer lezen in de 

finale. Het lijkt me leuk om 

te winnen maar ik doe mee 

dat ik het leuk vind,  

Maar het maakt niet uit 

voor mij of ik win.  

Erik uit B8  
 

 

 

 

 

Voorlees wedstrijd B8 
Ik heb meegedaan aan de voorlees wedstrijd. 

Ik heb het boek meester kikker voor gelezen. 

Het was super leuk en gelukkig mag ik nog een 

keer lezen in de finale van de klas. 

Ik mag vandaag/vrijdag lezen samen met Elo-

die, Kaan en Erik.  Ik heb er super veel zin in. 

 

(eén week later) 

 

Het was super spannend om te horen wie er 

door is naar de finale van de school, Ik was erg 

blij toen de meester de kroon op mijn hoofd 

zette, want dat betekent dat ik naar de finale 

van de school mag. Het 

was super leuk om te 

doen en ik heb ook super 

veel zin in de finale van 

de school. 

Amara uit B8 
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Wil jij je huisdier in het zonnetje zetten, wacht dan niet langer 
en stuur  een berichtje. Stuur een foto van jou met je huisdier 

en vertel waarom jij zo van je huisdier houdt. We willen van alles van je huisdier weten.   
Bijvoorbeeld: Hoe heet hij of zij, hoe oud is hij /zij, waarom is hij/zij zo lief enz.   

En als jouw huisdier in Mare Magazine wordt geplaatst,  
krijgt jouw huisdier iets lekkers en of iets leuks.  

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 

Hoi ik ben Rochania, 

Ik zit in M9 bij juf Astrid. Mijn konijn Snuffie 

is 5 jaar oud, Hij is heel lief en schattig.  

Ik aai hem graag. Hij is zacht en luistert goed 

naar mij. Er zit graag op mijn schoot.  

Hij weegt bijna 2 kg. Hij is bruin-wit van 

kleur. Verder heb ik een kip en een haan.  

Mijn kip is erg verwend en zit vaak tv te  

kijken. Jullie mogen haar ook bewonderen op 

You Tube. Maar zij is niet veilig bij mijn pa.  

Hij denkt vaak om er soep van te maken,  

dat is heel vervelend, dat hij mijn kip lust. 

Toch houdt mijn vader heel veel van  

de kippen. 

 

Groetjes Rochania 

Voor het konijn  

heerlijke  

knabbelstangen!! 
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Egemen wil  
later  
Piloot 

worden 

Wat is je naam? 

-Egemen 
In welke groep zit je? 

-In groep 5 van M2 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Tijger 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn X box 
Wat is je lekkerste eten? 

-Pizza 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Rekenen 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Dolfje Weerwolfje 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Sponge Bob 
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De kinderen van O6  hebben 

getekend naar aanleiding van 

het boek: “Het boekenfeest”. 

(Kinderboekenweektip 2014) 
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Boekenmarkt 

Ik ging naar de Kinderboekenmarkt. 

Ik ging naar de leven van een loser 

afdeling. Daar kocht ik JOU LEVEN 

ALS EEN LOSER. Toen kwam mijn 

moeder aanzetten met DE WAAN-

ZINIGE BOOMHUT, die kocht ik 

toen ook. En toen ik thuis kwam was 

dook ik meteen in JOU LEVEN ALS 

EEN LOSER en toen zag ik dat het 

echt jou leven als een loser was. 

En dat was het.   Kas M4  

Mijn lievelingsboek is EEN LEVEN 

VAN EEN LOSER en thuis heb ik er 

ook cd’s van. Het is een mooi boek en 

er zitten ook strips in en dat vind ik 

leuk.    Aleyna M4 

Ik heb een Arjen Robben boek 

gekocht. Het was wel leuk.  

Dit is mijn eerste jaar op  

De Mare en gelijk is het leuk. 

Vooral met de Kinderboeken-

week. Er is geen een school  

beter dan deze.  Lucas M4 
 

Ik heb DE VAMPIERENZUS-

JES van de bibliotheek geleend 

en het was heel spannend. Het 

voorlezen was heel spannend de 

ene heette Maya en de andere 

weet ik niet meer.  Zina M4 

De Kinderboekenweek 

was leuk. Mijn favoriete 

boek is EEN LEVEN 

VAN EEN LOSER GE-

DUMPT, dat boek heb ik 

gelezen voor de hele 

klas. De klas had ook 

hele leuke boeken.  

Aleyna had 100% gele-

zen en Zina DE  

VAMPIERENZUSJES. 

Het voorlezen was super 

en daarom hou ik van  

De Mare en van de  

Kinderboekenweek.  

Ahsen M4 xxx 

De bruine beer van 

Katsjatka vind ik een 

leuk boek, omdat er 

beren instaan en een 

steller-zeearend. 

Dolfje weerwolfje valt 

ook onder de categorie 

beste boeken, omdat 

er toverplaatjes in 

staan. Boeken over di-

no’s vind ik ook leuk, 

omdat ik van dino’s hou. 

Justin M4 
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Tijdens de Kinderboekenweek hebben ouders de kinderen voorgelezen 

Ik ging een boek kopen over DE HEKS VAN 

WEER EN WIND en hij is leuk.  

Ik ben al bij de 29e bladzijde, maar dat is 

niet mijn lievelingsboek.  

Mijn lievelingsboek is DE DIKKE  

MEESTER JAAP. Dat boek lees ik altijd 

voordat ik naar bed ga. 

Aysenur M4 

Mijn lievelingsboek is DE KLEINE  

RUBBEREENDJES, omdat het over eendjes.  

Die eendjes komen uit een fabriek en dan gaan ze 

in een doos, maar toen vielen ze bij verschillende 

landen en het waren tien rubbereendjes en  

sommige vielen zelfs in het water. 

Ilyana M4 
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Wat is je naam? 

-Aaron 
In welke groep zit je? 

-In groep 4 van M3 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Hond 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Angry Birds 
Wat is je lekkerste eten? 

-Spaghetti 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Sommen 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag op 9 mei 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-How to Rock 

Aaron wil  
later  

Voetballer 
worden 

Rasinya, 5 jaar uit O5 koopt samen met 

Fay een ijsje bij de ijscocar 

Coen, 4 jaar uit O5 tekent de  

rijdende ijscocar 

Fay, 5 jaar uit O5 eet met 

vriendinnen een ijsje 
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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’ 

3 

4 

5 

33 
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Flo wil  
later  

Politie 
worden 

Wat is je naam? 

-Flo Diaz 
In welke groep zit je? 

-In groep 1 van O5 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Dinosaurus 
Wat is je leukste speelgoed? 

-mijn auto’s 
Wat is je lekkerste eten? 

-Poffertjes 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Puzzelen 
Wat wil je later worden? 

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

-Kerst 
Wat is je leukste boek? 

-Borre 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 
-Simpsons of Mickey Mouse 

Sky, 4 jaar uit 

O5 heeft  

Maxima in de 

Gouden Koets 

getekend met 1 

paard van de 8 
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Vlinder zijn mooi en leuk en heel leuk om                                                                                                              

Zelf te kweken ze geven de klas een helen                                                                                                

Leuken sveer en Er zijn verschilende .                                                                                                      

Kleuren en verschilende sorten vlinders.                                                                                                      

Maar eerst is het een eitje dan een.                                                                                                               

rups en dan een kokon en dan een                                                                                                                                        

Vlinder en het is heel leuk om los te laaten 

Dan groeien de voor de rest  

op in de natuur.                                                    

Caithlin M8 
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Noeha wil  
later  

Juffrouw 
worden 

Wat is je naam? 

-Noeha 
In welke groep zit je? 

-In groep  O2 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Konijn 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego van Hello Kitty 
Wat is je lekkerste eten? 

-Spaghetti 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Domino 
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? 

-Baby TV 
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De reus van Fidel groep 3 

De Draak van Drakesteijn groep 6 
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Jayden wil  
later  

Architect 
worden 

Wat is je naam? 

-Jayden 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B1 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Beer 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Playstation 3 
Wat is je lekkerste eten? 

-Roti 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Handvaardigheid 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Leven van een Loser 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nickelodeon 

Het egeltje groep 4 & 5 

Calypso groep 7 & 8 
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Naam: Meester Martin 
Leerkracht B6 

Meester Roland 
Leerkracht B8 

Meester Eggens 
Directeur 

Juffrouw Jet 
medewerkster D.C. 

Juffrouw Quirine 
Leerkracht M10 

Leeftijd 53 46 61 50 28 

Waarom heeft u dit  
beroep gekozen? 

Ik kan niets anders Ik vind het leuk om  
kinderen iets te leren 

Ik vond het een leuk  
beroep 

Omdat ik van boeken en 
kinderen hou 

Omdat ik het leuk vind 
om met kinderen te 

werken 

Wat vindt u het  
belangrijkste  in uw  

beroep? 

Kinderen straf geven 
(nee hoor!) 

Een klas met aardige 
kinderen 

Het omgaan met  
kinderen, ouders  

Leerkrachten 

Tijdelijkheid en  
ordelijkheid 

Dat ik kinderen iets leer 

Kunt u een leuke  
belevenis uit uw beroep 

noemen? 

Als kinderen met een 
interview komen 

Sinterklaastijd Problemen oplossen Iedere dag wel iets, 
vooral traktaties! 

Met alle kinderen naar 
de bioscoop lopen 

Wat is uw lievelings-
eten? 

Gebakken vis Italiaans Stamppot boerenkool Peen en uien anders pizza 

Heeft u een huisdier? Ja, vissen maar niet  
gebakken! 

Nee, alleen  
schildpadden in de klas 

nee nee Alleen vissen in de klas 

Wat is uw lievelings  
zanger/zangeres? 

Coldplay, Pink Floyd, 
Genesis 

Julio Iglesias The Supremes The Doors Micheal Jackson 

Uw  beste vriend of  
vriendin van de juffen 

en meesters? 

Meester Ben Meester Mark Ik kan met alle juffen en 
meesters goed overweg 

Meester Patrick Juf Evelien, Juf Kim en 
Juf Daisy 

Wat is uw lievelings-
sport? 

Voetbal en wielrennen voetbal hockey darten Hardlopen en hockey 

Bent u ooit erg  
geschrokken op uw 

werk? 

Ja, toen Rosita en  
Chayenne in de klas 

kwamen 

Ja, ik hoorde dat er een 
vleermuis in school was. 

Er is een keer een grote 
overstroming op school 

geweest 

Ja, toen alles dicht was, 
en ik dacht dat iedereen 

weg was 

Dat ik dacht dat een 
kind was weggelopen 

Wat is uw grootste 
angst? 

Dat ze blijven zitten 
(nog een jaar!) 

Vleermuizen! Wanneer een leerling op 
school een ongeluk 

krijgt 

Wanneer er iets met 
mijn zoon of vriend ge-

beurt 

hoogtes 

Waar kunt u erg boos 
om worden? 

Om stiekeme kinderen liegen Als mensen niet  
eerlijk zijn 

pesten Pesten en uitlachen 

Lievelings kleur blauw blauw groen blauw rood 

Wou u vroeger ook  
meester/juf worden? 

Heel vroeger niet Nee, pas na mijn  
achttiende 

Al toen ik op de  
basisschool zat 

ja nee 

Hoelang werkt u hier al? Al veel te lang! 17 jaar 23 jaar 36 jaar 9 jaar 7 jaar 
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Naam: Meester Martin 
Leerkracht B6 
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Meester Patrick Juf Evelien, Juf Kim en 
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Bent u ooit erg  
geschrokken op uw 

werk? 

Ja, toen Rosita en  
Chayenne in de klas 

kwamen 

Ja, ik hoorde dat er een 
vleermuis in school was. 

Er is een keer een grote 
overstroming op school 

geweest 

Ja, toen alles dicht was, 
en ik dacht dat iedereen 

weg was 

Dat ik dacht dat een 
kind was weggelopen 

Wat is uw grootste 
angst? 

Dat ze blijven zitten 
(nog een jaar!) 

Vleermuizen! Wanneer een leerling op 
school een ongeluk 

krijgt 

Wanneer er iets met 
mijn zoon of vriend ge-

beurt 

hoogtes 

Waar kunt u erg boos 
om worden? 

Om stiekeme kinderen liegen Als mensen niet  
eerlijk zijn 

pesten Pesten en uitlachen 

Lievelings kleur blauw blauw groen blauw rood 

Wou u vroeger ook  
meester/juf worden? 

Heel vroeger niet Nee, pas na mijn  
achttiende 

Al toen ik op de  
basisschool zat 

ja nee 

Hoelang werkt u hier al? Al veel te lang! 17 jaar 23 jaar 36 jaar 9 jaar 7 jaar 
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H a l l o w e e n ! !   

H a l l o  i k  b e n  K a y l e i g h   

g r o e p  8   b 6  W i j  h a d d e n  

3 1  o k t o b e r  h a l l o w e e n  i n  

d e  k l a s  E n  g r o e p 8  m o c h t  

h e t  o r g a n i s e r e n  I n  d e  

o c h t e n d  m o e s t e n  w e  w e l  

w e r k e n  h o o r  E n  i k  w a s  

v e r k l e e d  a l s  k a t  A l s  

e e r s t  d e d e n  w i j  h e t  

k r a n t e n  s l a a n  s p e l  

G r o e p 6  d e e d  h e t  v o o r  

h e t  e e r s t  D a a r n a   

m u m m i e  i n p a k k e n  

C h a y e n n e  J e s s i c a    

D y l a n  e n  A s h u t o s h   

w e r d e n  i n g e p a k . t  T o e n  

d e d e n  w e  h e t  m o o r d s p e l  

i k  w e r d  o o k  v e r m o o r d  

T o e n  g i n g e n  w e  d e  q u i z  

d o e n   R o s i t a  e n  i k   

z a t e n  b i j  g r o e p  4   

C h a y e n n e  e n  J e s s i c a   

l a z e n  d e  v r a g e n  

v o o r  D a a r n a  d e  

m o d e s h o w  i e d e r e e n  w a s  

h e t  e r  n i e t  m e e  e e n s  

o v e r  d e  s t e l l e t j e s  m a a r  

t o c h  w a s  h e t  l e u k  R o m y  

w a s  d e  k o n i n g i n  E n  t o e n  

e e n  l e u k   t u s s e n s p e l   

C l u e d o   i k  m o e s t  o o k  e e n  

k e e r  u i t b e e l d e n  i k  m o e s t  

d e  k u i p  v u u r w e r k  e n   

E d d i e  d e  c l o w n   

u i t b e e l d e n  e n  d e   

m e e s t e r  h a d  o o k   

i e m a n d  v e r m o o r d  h a d  i k   

v e r z o n n e n  t o e n  e n  t o e n  

d e  d i s c o  e n  i k  m o c h t  d e  

l i e d j e s  k i e z e n  i e d e r e e n  

g i n g  l o s  o p  s h o u w e r  e n  

b r e a k  f r e e  e n .  
K a y l e i g h   g r o e p  8   B 6  

Vrijdag 31 Oktober: De presentatie 

werd gedaan door Dylan, Olaf , 

Ashutosh . Het eerste spel was: 

krantenmeppen. Het tweede spel 

was: mummiespel, het team van 

Ashutosh had gewonnen. Het derde 

spel was modeshow en de winnaars 

waren Jasemin en Noah. Het vierde 

spel was: Cluedo toen mochten,  

Bertie, Berkant, Demi, Arwa, Aurora 

en Rick naar de gang om te raden 

wat er dalijk gebeurden. En Berkant 

was de enige die ze allemaal wis te 

weten en hij had gewonnen. Het 

vijfde spel was: Quiz groep 2 had 

gewonnen En toen kwam het waar 

iedereen op heeft gewacht DISCO 

voetjes van de vloer.   

Dylan B6 
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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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Timo wil  
later  

Dierenarts 
worden 

Wat is je naam? 

-Timo 
In welke groep zit je? 

-In groep 8 van B5 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een Tijger 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Tablet 
Wat is je lekkerste eten? 

-Sushi 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Topografie 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Hasse Simonsdochter 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-National Geographic 

Ontruimingsoefening 
Op dinsdag 28 oktober j.l. hebben wij onze jaarlijkse 
ontruimingsoefening gehouden. Ons gebouw aan de 
Grift 50 was binnen drie minuten geheel leeg.  
 
Ondanks wat kleine leermomenten tijdens deze  
ontruiming kunnen we tevreden zijn over wat we 
gezien hebben. De leerpunten zullen worden  
meegenomen tijdens de evaluatie.  
 
In navolging van deze oefening, die aangekondigd 
was, zullen we nog een niet-aangekondigde  
ontruiming organiseren. 
 

Werkzaamheden aan de Enk 

Zoals u wellicht niet zal zijn ontgaan vinden er 
werkzaamheden plaats aan de Enk.  
Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd in  
combinatie met een versmalde rijbaan.  
De gemeente is ervan overtuigd dat dit een veiliger 
klimaat zal geven tijdens het aangaan en uitgaan  
van de school. 
 

Na wat startproblemen qua veiligheid, de hekken aan 

de achterkant stonden te lang open, de shovel reed 

heen en weer, etc. kunnen we nu tevreden zijn over 

de maatregelen  

die we in  

gezamenlijkheid 

met de uitvoerder 

hebben getroffen. 
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Xena wil  
later  

Dierenarts 
worden 

Wat is je naam? 

-Xena 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O4 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een konijn 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Drakenvoeten 
Wat is je lekkerste eten? 

-Vlees met sperciebonen 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Letterkaart  
Wat wil je later worden? 

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

-Sinterkaas 
Wat is je leukste boek? 

-Prinsessenboek 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Nicklelodeon 
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Ik vond het erg leuk en er was een heleboel eten 

uit verschillende culturen en ik had het over  

Aruba en het lekkerst vond ik de donuts uit 

Amerika en jongens uit  Spanje hadden  rode  

peper het was erg heet  de taart uit Aruba was 

ook erg lekker de juf kreeg een heleboel cadeaus 

de juf was ook heel blij 

van Zara B2 
 

Het culturenfeest was erg leuk ik was samen met 

Patrick België, ik had wafels met slagroom en 

kersen mee en hij had chocolaatjes mee van k3. 

We hadden ook spullen mee zoals stripboeken en 

Belgische franken(munten uit België). We gingen 

naar 15 landen en daar was allenmaal lekkers en 

leuke dingen om te bekijken in de grote pauze gin-

gen een paar kinderen Turks dansen en ik deed ook 

mee dat vond ik erg leuk. De juf kreeg veel 

cadeautjes en ik vond het feest heel leuk 

Van Doris uit B2 
 

Het culturenfeest was hee vlees en nog veel meer 

en ik was samen met. Tim wij gaan allebei met 

vakantie naar Spanje en er l erg leuk en gezellig er 

waren verschillende landen en ik was Spanje.  

Ik had mee: tortilla-crackertjes met vlees. er 

waren wel een paar kleine ongelukjes. de Juf had 

veel cadeaus gekregen en meester Eggens kwam 

ook eten proeven en toen. En ik heb meester  

Eggens voor de eerste keer zien dansen. Op het 

laatst ging heel de klas op een paar Turkse liedjes 

dansen zelfs de juf!!!. En er kwamen ook meesters 

en juffen al het eten proeven en ze vonden het 

heerlijk  en de klas stond vol met allemaal tafels 

en die tafels waren 

allemaal  heel mooi 

versierd en de juf 

vond het heel erg 

gezellig en leuk op 

haar feestje en ik 

vond het ook leuk en 

gezellig. 

Van Jesper uit B2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het culturen feest was heel gezellig en leuk en 

iedereen had lekkere happjes mee genomen en de 

juf hat het heel gezellig en meester Eggens en 

meester mark en meester Roland kwamen ook  

lekker smullen en  de juf had heel veel cadeaus 

gekregen en ik denk dat de juf heel blij is  

geworden.  van Jefden uit B2 
 
 

 

 

 

 

 

We hadden culturenfeest in B2 het was heel leuk. 

Je kon overal proeven wat ze hadden ik had  

Engeland als cultuur ik had scone`s bacon en   

engelse drop. Ik deed Engeland met Jim. Het was 

heel gezellig want we vertelden ook over onze   

culturen. De lekkerste hapje`s waren uit Aruba 

die had taart!  

Van Julia uit B2 
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We hadden culturenfeest het was heel leuk.  

Ik had als land Hongarije. Er was veel eten maar ik had bijna 

niks op. We hebben ook gedanst dat was ook leuk. IK had als 

eten salami bij me maar helaas geen Hongaarse. Uiteindelijk 

was alles toch bij mij op. Ik vond zelf de wafels het lekkerst bij 

België met slagroom en kersen. Ik had ook wat woorden gezegd 

zoals goedendag. Ik heb ons huisje in  

Hongarije laten zien op een foto. Want ik ben er zelf ook 

geweest. Het is heel erg mooi. 

Groetjes Nikki uit B2 
 
 

Meagan wil 
later  

Moeder 
worden 

Wat is je naam? 

-Meagan 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O3 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een paard 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Mijn knuffels vooral Ernie 
Wat is je lekkerste eten? 
-Patat met mayonaise 

Welk werkje doe je graag op school? 
-Sommenboekje en ik speel graag 

in de grote blokken 
Wat wil je later worden? 

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

-Als we naar de Efteling gaan 
Wat is je leukste boek? 

-Een dierenboek 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-naar Sponge Bob 

Het culturenfeest was erg gezellig.  

Ik was Nederland samen met Storm, 

Kevin en Tycho. Er waren pannen-

koeken, dropjes, jonge kaas en oude 

kaas en nog veel meer. Het land wat ik 

het leukste vond was Engeland, want 

die hadden bacon! yam. En Aruba als 

2e want die hadden taart! Yeah! We 

gingen ook was heel leuk maar dit is 

wat ik wilde typen dus dit was het 

doei!!!  Van Sem uit Nederland (B2) 



49 

De workshop was heel leuk. Ze vertelde over 1D, 

2D,  3D en 4D. Dat vond ik heel interessant.                          

We moesten ook staan op volgorde van lengte,  

leeftijd en schoenmaat, maar zoiets had ik al een 

keer gedaan, want ik zit op toneel. We moesten ook 

lichaamsverhoudingen zoeken. Wij hadden er zes.                                                                                                              

Ook gingen we tweetallen maken en dan vrienden, 

vijand en vriend zijn. Ik was met mijn beste  

vriendin Fleur, we waren vriend en vijand.  

Zij was de vriend en ik de vijand. Het was heel 

grappig. Groetjes Jim uit B2. 
 

We hebben een workshop gehad en het was heel 

leuk. Want we gingen toneelspelen en we gingen een 

soort wedstrijd spelen. Dan moest je tot drie tellen 

en dan moest je je vingers opsteken en dat moest je 

bij elkaar optellen en wie dat als eerste zei won en 

van nul d moest je naar vier d gaan. Ik en mijn 

vriend hadden een heel leuk toneelstukje gespeeld. 

ik en mijn vriend hebben opgemeten dat je been 

even groot is met je bovenlichaam en het was heel 

leuk. Tim B2 

 

De theater-workshop 

Ik vond het heel leuk. We begonnen met een les 

over 3d. Ik vond het heel geinig. Daarna gingen we 

verder met kleine doe-opdrachten. Eerst een rij op 

leeftijd, dat ging best goed. Toen een rij op  

schoenmaat, ik moest voorop in mijn rij. En als  

laatste een rij op lengte. Daarna gingen we kleine 

optredens uitvoeren. Ik was samen met Jefden.  

Ik vond het heel erg leuk. 

Tycho B2  
Er kwam een vrouw langs om een les te geven aan 

ons over 3D en het theater stuk waar we naar toe 

gaan .Het was erg leuk en ik heb veel dingen geleerd 

zoals een stipje is 0D en een streepje 1D en ik wist 

ook niet dat een mens maar 3D is ik dacht eigenlijk 

dacht ik dat een mens iets van 6D is . 

Groetjes Ilyana uit B2  

http://www.maastd.nl/over-maas/contact/moniek-merkx/


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).  
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Gezonde fruit traktatie 

Als basis voor een gezonde traktatie kun je natuurlijk fruit nemen.  
Een gezonde appel of een mandarijn is altijd goed om te geven.  

Met nog wat extra aandacht, kun je van fruit ook nog een bijzondere traktatie 
maken. Een paar foto's ter inspiratie voor een gezonde fruittraktatie: 

   

Ook leuk, het fruit in een bijzondere vorm uitsteken, zoals bloemen, sterren 
of hartjes. Kijk voor de benodigdheden om je gezonde traktatie te pimpen 

op: COOK&Co - uitstekers voor traktatie en  
bij Jamin - uitstekers voor traktatie 

Snelle en gezonde traktaties 

Wil je een gezonde traktatie maken maar breekt het zweet je al uit bij het 
idee dat je uren in de keuken moet staan? Kijk dan naar deze leuke labels 
van Gezinnig. Hang, plak, prik of strik ze vast aan een appel of bakje pop-
corn, en klaar ben je. De traktatielabels zijn er voor twee leeftijdsgroepen. 

Traktatielabels van 3-6 jaar en van 6-12 jaar. 

http://ds1.nl/c/?wi=173885&si=5609&li=1258779&ws=fruittraktatie&dl=assortiment%2FKookgerei%2Fbakbenodigdheden.aspx%3FPageNum%3D2%26Prijs%3D0-200%26subsubcategorie%3DUitsteekvormen
http://ds1.nl/c/?wi=173885&si=1605&li=97483&ws=fruittraktatie&dl=online_bestellen_c6336%2Fuitstekers.html
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Wij hadden met heel de klas op maandag karate 

gedaan, in de gymzaal. En toen gaven 4 mensen ons 

les. We moesten oefeningen doen die goed zijn 

voor je buikspieren en we moesten ook oefenen om 

recht te schoppen. En om eerlijk te zijn was het 

best wel moeilijk. En we moesten ook kijken wie 

het hardst kon rennen. en ik ben daar echt niet 

goed in .dus ze gingen naar de langzaamste vijf 

kijken en ik moest er als 4e af en toen moest je op 

je rug beginnen en die man zei hadji of zo. En een 

van die mannen trapte iemand anders in zijn buik 

en hij ging bijna kotsen. Dat was best wel raar. 

Roumaysse B6 

Schoolkarate is heel leuk. En ze zijn grappig. We 

moesten 1 minuut stil staan en het was moeilijk. 

Maar het was leuk. We moesten ook nog rondjes 

rennen. We kregen allemaal een diploma. En karate 

les krijgen op school is leuk. 

Einde geschreven door Rick uit B6 

We hadden maandag karate bij gym. Toen we bin-

nen kwamen moesten we in rijen op de grond zit-

ten. En toen ging hij beetje vertellen wat karate 

is. En toen moesten we op staan en we moesten 1 

minuut lang stil staan als je bewoog dan moest je 

op de bank zitten en toen we klaar waren met dat 

ging de meester bij een andere man laten zien hoe 

je moet slaan en toen moesten we in het japans 

tellen en schreeuwen terwijl we slaan. Toen kwam 

er een andere meneer die buikspier oefeningen 

deed en dat deed een beetje pijn en toen gingen 

we racen. Eerst was 

het makkelijk maar 

toen moesten we op 

onze buik liggen en 

zo starten.                                                                      

Alper B6  
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Schoolwise 
Zoals de meeste kinderen op de Mare wel gemerkt zullen hebben, wordt er in het  

documentatiecentrum hard gewerkt. We zijn namelijk druk bezig met het invoeren van een  
nieuw programma, genaamd Schoolwise. Met dit programma wordt het makkelijker om boeken te  
lenen. Ook wordt het voor de hulpouders in het dc en de leerkrachten duidelijker welke boeken de 

kinderen gelezen hebben en welke boeken qua leeftijds- en belevingsniveau bij de kinderen passen. 
Bovendien zullen de boeken die de kinderen lenen gescand gaan worden, net zoals in een echte  

bibliotheek! Een hele verandering dus, die de nodige tijd kost. Hopelijk werkt alles gauw zoals het 
hoort en kan iedereen weer genieten van de prachtige boeken die in ons dc staan. 

 
Voorleesontbijt 

In de middenbouwgroepen hebben de kinderen zoals ieder 
jaar weer kunnen genieten van een heerlijk voorleesontbijt. 

Onder het genot van broodjes, ontbijtkoek, eitjes en  
mandarijntjes lazen de kinderen elkaar voor uit hun  

favoriete boeken over het thema van dit jaar: “Feest!”  
 

Aansluitend aan het voorleesontbijt vond de  
boekenmarkt plaats, die ook dit jaar weer een daverend 
succes was. Voor maar liefst  € 3780,- is er aan boeken 
verkocht, waarvan een deel van de opbrengst, namelijk  

€ 567,- door onze school  besteed mag worden aan nieuwe lees- en informatieboeken voor het dc. 
We houden jullie op de hoogte over de aangeschafte titels! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorleeswedstrijd 
Na een superspannende finale op vrijdag 10 oktober 2014  
is de jury van de voorleeswedstrijd, bestaande uit meester  
Eggens, meester Fred, meester Aad en juffrouw Jet, tot het  

volgende besluit gekomen: Shieneey uit B1 is de nieuwe  
voorleeskampioen van de Mare!  

 
Alle aanwezigen hebben dan ook ademloos geluisterd naar haar  
verhaal uit het spannende boek “De heks van de bibliotheek”. 

We bedanken alle kandidaten voor hun inzet en wensen Shieneey 
heel veel succes bij de volgende ronde! 
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Van Violet uit O9 

Van Liano uit O9 

Aiman uit O9 tekent pepernoten 

Van Kristy uit O9 

Van Madelief uit O9 

Van Yasmina uit O9 

Van Jet uit O9 

Van Nisa uit O9 



Van Kristijan uit O9 

Van Kane uit O9 

Van Jay uit O9 

Van Dinand uit O9 

Van Rayan uit O9 

Van Bobbi uit O9 

Van Aya uit O9 

Van Brayden uit O9 

Van Desteny uit O9 
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Beste sinterklaas Wij van B8 hebben heel veel dingen in 

onze klas gedaan. Waar zullen we eens mee beginnen.  

JA ik weet het. Als eerst deden we het kruidnoot dam 

spel. We speelden met pepernoten en 1 met bolle kant en 

de ander met de platte kant. Dat was heel erg gezellig, 

de meester draaide aan het rad en zo bepaalde hij tegen 

wie je moest. Ten tweede mochten sommige kinderen hun 

slof zetten met daar iets lekkers in. Als eerste kregen 

we een film, en die film heette: sinterklaas en de  

pietenschool En het tweede cadeau waren 3 pakken  

stiften, en die kregen wij vandaag! En niet te vergeten 

het: het grote niet te vermijden traditionele sinterklaas 

dictee. Wij zal even uitleggen hoe je dat speelt: je krijgt 

een megagroot blad voor je en daarop staan 9 liedjes 

waarvan 1 zin weg is een de missende zin moet je  

invullen. En degene die de meeste missende zinnen goed 

had kreeg een chocoladeletter. 1 meisje van groep zes 

kreeg een chocoladeletter 1 jongen van groep zes 1  

meisje van groep zeven enzovoort. Maar de meester die 

was zo dom om de chocoladeletters op het bankje te bij 

de schoorsteen te laten staan, en dus sinterklaas dacht 

dat die 6 chocoladeletters voor hem waren dus heeft hij 

ze mee genomen en een brief achter gelaten. En daarop 

stond: 

 

Nou dag hoor 

van Charlotte  

en  

Jewel  

uit B8 

Giovanni en Kaan willen graag een brief naar u  

schrijven het gaat over sinterklaas in B8. Heel de klas 

mocht van Sintroland Kruidnooddammen iemand  speelt 

bol en de andere plat en als je er eentje hebt eet je 

hem op. En dat deden we ongeveer een week . 

Op woensdag 3 december deden we  een dictee maar 

het was niet zomaar een dictee het was de…  grote 

niet te vermijden traditionele sinterklaas dictee.  

De prijs was een chocolade letter winnen maar nu 

blijkt het dat de chocoladeletters door een van uw  

Pieten zijn meegenomen omdat de Sintroland de  

chocoladeletters naast de schoen van Jasmijn had ge-

legd .En toen zijn gepakt door uw Pieten want die 

dachten dat die voor u was. Maar Sintroland had die 

daar gewoon gezet voor de Prijsuitreiking. En  

natuurlijk vrijdag 5 december is het tijd voor de …… 

Suprise iedereen uit de klas moet een suprise maken 

voor iemand die je trekt. Sintroland gaat met een doos 

vol allemaal namen en omstebeurt trekken  wij in die 

doos van Sintroland en wie je trekt voor haar of hem 

moet je een suprise maken. Wij allebei vinden het heel 

leuk dat u die mooie stiften heeft gebracht en dat u 

morgen even langs komt.  

Groetjes: uit heel B8 en Giovanni en Kaan  

Beste kinderen van B8  Wat een  

verwennerij! Ik heb vaak lekkers 

bij de schoen gezien, maar 6 

chocoladeletters is wel heel  

bijzonder!! Mijn dank is daar-

om ook heel groot!!! Want jullie 

weten de sint is dol op chocola!!!! 

Oh ja, jullie wilden graag mooie 

stiften!!!!!  Nou, ik hoop maar 

dat jullie mooie tekeningen 

gaan maken met de stiften!!!!!! 

Groetjes en tot vrijdag.  

En dit zijn dE winnaars van dE “Groot niEt tE vErmijdEn sintErklaasdictEE” 
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Sinterklaas in B8 

Het was 24 november toen we de klas binnen kwamen. 

De meester had de klas versierd. Er hingen slingers en er was 

een openhaard. Hij had er hout blokken in gelegd en er was en 

nep vuurtje. En daar onder gingen we pepernotendammen. dat 

is dammen met  kruitnoten   als je iemands kruidnoot sloeg dan 

mocht je hem opeten. Toen iedereen was geweest was de 

meester was van plan om een verlanglijstje te maken daar 

stond op: lieve sinterklaas wij willen en leuke sinterklaas film.  

De volgende dag kregen we een Sinterklaas film. En de film 

heette de pietenschool. Daarna gingen we knutselen.  

We knutselden de boot van sinterklaas. Woensdag nog hadden 

we Sinterklaas dictee maar geen woordjes, nee het  groot niet 

te vermijden sinterkleesdictee. Dat is een liedjesdictee.  

Daarna hadden we onze schoengezet. Een weet je wat we  

kregen, we kregen viltstiften.   
Van Waïl & Yessin uit B8 

In B8 word Sinterklaas altijd groot gevierd. Dit jaar ging de 

klas kruidnootdammen. Dat was erg  lekker, Want als je een 

kruidnoot geslagen had mocht je die op eten!! Hij had dit 

jaar ook weer de klas versierd. Met een mooie openhaard, 

en hij had prachtige slingers opgehangen. 3 December was 

het grote niet te vermijden Sinterklaas dictee, dat was 

erg leuk. De gene die zou winnen zou een Grote chocolade 

letter krijgen Maar achter die chocolade letters had  

Jasmijn haar slofje gezet met tekening en al er in. En de dag 

er na waren alle 6 de chocolade letter weg, er lag wel een 

briefje en een groot cadeau voor de haard. Op het briefje 

stond: 
Beste kinderen van B8, Wat een verwennerij! Ik heb vaak  

lekkers bij de schoen gezien, Maar 6 chocoladeletters is wel 

bijzonder!! Mijn dank is dan ook heel groot. Want jullie weten 

de Sint is dol op chocola!! 

 zo dat was het gedicht van de Sint 

het cadeau was 3 pakken met stiften 

Zelda B8  

En dit zijn dE winnaars van dE “Groot niEt tE vErmijdEn sintErklaasdictEE” 
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Van Alkesija uit M7 

Van Umut uit M7 

Van Alkesija uit M7 

Van Denim uit M7 

Van Jethro uit M7 Van Luna uit M7 

Van Melisa uit M7 
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Van Bahar uit M7 

Van Gwen uit M7 
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Van Caitlin uit M10 

Van Nienke uit M10 

Van Jayden uit M10 
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Van Jusilandia uit M10 

Van Leila uit M10 

Van Hanza uit M10 

Beste Sinterklaas en de Pieten. 
Het was een heele leuke pakjesavond. Geniet in 
Spanje. Ik hoop dat het zo leuk word net als 
dit jaar. Ik en de andere klasgenoten vonden 

het grapig toen je op de fiets kwam! 
 

Siyona, Selin & Iva  
uit M10 
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De leukste tijd op school zijn de uurtjes, waarin wij filosoferen 

met elkaar. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun persoonlijkheid 

en verbeteren ze hun redeneervaardigheid. Ze leren helder hun 

gedachten te verwoorden en actief te luisteren naar elkaar.  

Hun woordenschat verbetert en ze krijgen meer respect voor 

elkaars mening en worden toleranter. Iedere mening is mogelijk, 

maar de kinderen moeten wel argumenten geven waarom ze zo 

denken. Voor mij als leerkracht, is het best moeilijk mijn mening en 

“kennis” achterwege te laten en alleen maar te luisteren.  

 

Ik moet de Socratische houding van “niet weten” aannemen. Ik mag hen absoluut niet beïnvloeden met 

mijn visie. Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen, volledig op hun gemak, met zichtbaar plezier en 

steeds minder geremd, hun mening durven te geven en de andere kant van de zaak te leren zien.  

Vele onderwerpen zijn al aan de orde geweest, zoals: “wie ben ik”, 

“wat is tijd”, maar de kinderen komen steeds vaker met eigen  

vragen.Hieronder hebben Ben Zé en Jayden hun  ervaringen  

opgeschreven. 

 

Sarah wil 
later  

Brandweer 
worden 

Wat is je naam? 

-Sarah 
In welke groep zit je? 

-In groep 2 van O1 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een paard 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Lego 
Wat is je lekkerste eten? 

-Taart & Spinazie 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Puzzels & Mozaïek 
Wat wil je later worden? 

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

-Oud en Nieuw 
Wat is je leukste boek? 

-Roodkapje 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Peter het Konijn 

We filosoferen over verschillende onderwerpen: pesten, 

wat was er eerst?: de kip of het ei, hoe lang zal  de zon 

nog blijven, hoe ontstaat de wereld en nog veel meer 

onderwerpen. Hoe filosoferen we?? 

We praten altijd uitgebreid  over een bepaald 

onderwerp.En des te meer vragen we stellen des te 

moeilijker het wordt, omdat er steeds nieuwe vragen 

komen. En er komt eigenlijk nooit een einde aan het  

vragen stellen.  Als je iets wilt zeggen ,steek je je vinger 

op en dan moet je op je tafel zitten. Je mag alles zeggen 

wat je wilt,maar je moet wel goed kunnen uitleggen. 

Je mag ook zwijgen .We lachen niet om andere kinderen 

hun mening. 

Gemaakt door Ben-Zé ,Gayden En Juf Leonie  B1 
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De foto van vroeger was  

juffrouw Marjan uit O1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Jullie zagen het vast wel!  De nieuwe juffrouw 
bestond uit, van boven naar beneden: 

Juffrouw Eveline uit O9 
Juffrouw Gezina uit O5 

Juffrouw Gerti uit M6 
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Daniel den Hoed + RoPaRun actie.  

Hoeden maken: 
We vonden het allemaal leuk,  

gezellig en een beetje moeilijk om 

de hoeden te maken omdat het 

een leuk knutselwerkje is. Je kon 

je  hoed versieren. Met die hoed 

en een wit shirt gingen we op de 

foto. Van die foto’s werden  

campagneposters gemaakt die je 

ook in de stad ziet hangen aan 

borden en trams met beroemde 

Nederlanders. Die posters kun je 

thuis voor het raam hangen. Dat 

is om de strijd tegen kanker te 

steunen, en om te laten zien dat 

De Mare kanker kansloos wil  

maken. 

De sponsorloop: 
We hebben een sponsorloop  

gehouden om geld in te 

zamelen voor Daniel 

den Hoed. Het was  

vermoeiend om de 

sponsorloop uit te  

lopen. De bovenbouw 

heeft 12 minuten  

gerend, de middenbouw 

heeft 8 minuten ge-

rend en de kleuters 

hebben een spelletjes 

middag gehad. Onze 

school heeft in totaal 10.740,- euro 

opgehaald. Het geld wordt verdeeld, 

de ene helft gaat naar Daniel den 

Hoed en de andere helft gaat naar 

het RoPaRun team. 

Naar Erasmus MC: 
Uit elke bovenbouw mocht één 8e 

groeper mee naar het Erasmus MC 

om het geld te overhandigen. We 

gingen een klein stukje met de tram 

en daarna nog een paar minuten  

lopen, totdat we bij het Erasmus MC 

waren. Het eind bedrag dat ongeveer 

15 scholen hebben ingezameld is  
57.746,78,- We zijn er allemaal heel 

erg trots op. We vonden het allemaal 

een leuke dag. Gemaakt door:  

Chelsea, Edna, Kaan, Melissa, 
Melody, Mourice, Timo,  
Twinke.       

Vrijdag 31 oktober was de grote inzameldag in het Erasmus MC. Daar 

mochten alle scholen die mee hadden gedaan aan de scholenactie, “100 

jaar Daniel den Hoed”, een feestelijk programma bijwonen. Juf  Wil-

ma, meester Roland en  

meester  Mark gingen daar, samen met een delegatie van 10 achtste 

groepers, de cheque van 10.740 euro overhandigen aan stichting Dani-

el den Hoed. 

Voor onze school betekende dit de afsluiting van een zeer geslaagde 

actie voor het goede doel. 

Aan het eind van de actie willen wij de volgende mensen van harte be-

danken voor de inzet: 

*De kinderen van onze school voor het lopen van de  

  sponsorloop en  het spelen van de spelletjesdag.  

*De zone-parc kinderen voor het begeleiden van de  

  kleuters tijdens de spelletjesmiddag.                   

*De ouders van onze kinderen voor het sponsoren en het    

  aanmoedigen tijdens de sponsorloop.        

*De lopers van het RoPaRun-team voor het helpen tijdens  

  de sponsorloop.                                          

*Alle sponsoren voor het zo genereus doneren. 

*Alle juffen en meesters voor het zo enthousiast  

  meedoen.             

*De vereniging OZC voor het schenken van de huur voor het  

  gebruik van de kantine en de muziekinstallatie.                         

*De fotografen van Canon, die zich vrijwillig ingezet hebben  

  voor het project 



Ilyana wil 
later  
Juf 

worden 

Wat is je naam? 

-Ilyana 
In welke groep zit je? 

-In groep 5 van M4 
Wat is je lievelingsdier? 

-Een poes 
Wat is je leukste speelgoed? 

-Een barbie 
Wat is je lekkerste eten? 

-Soutosoep-bami 
Welk werkje doe je graag op school? 

-Breuken 
Wat wil je later worden? 

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

-Mijn verjaardag 
Wat is je leukste boek? 

-Pinkeltje in Madurodam 
Waar kijk je op de tv altijd naar? 

-Sam en Cat 

100 jaar Daniel den Hoed 

Er is uit elke bovenbouwklas een achtstegroeper mee geweest 

naar de uitreiking van het geld dat we met de sponsorloop  

hebben opgehaald. Er waren ook andere scholen in het  

ziekenhuis, die ook door middel van een actie geld hebben  

opgehaald. Dat geld gaat naar het kankerfonds Daniël Den 

Hoed. Met dat geld maken wij kanker kans loos. Wij hebben 

met de school 10.740 euro opgehaald. Het was heel erg leuk om 

daar bij te zijn.  Twinke uit B9 

Hallo ik ben Milan en ik mocht mee naar  

het Erasmus MC om het geld wat onze 

school had op gehaald aan het Daniel den 

Hoed ziekenhuis over te dragen.  We 

kregen daar eten, drinken en er was een 

concert. Na het concert kwam een  

meneer met een beroemde Nederlandse 

hockeyer om het geld wat alle scholen 

hebben opgehaald in ontvangst te nemen 

en toen kwam het concert nog een keer  

terug en toen lieten ze zien wat alle 

scholen bij elkaar hadden verdiend dat 

was wel 57.486,78 euro!!! En toen gingen 

we weer naar  school.  

Groetjes Milan B2 
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http://www.derietpluim.nl/assets/images/Sandra/juf.gif
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Van Jia Yi uit M5 

Van Jessey uit M5 

Van Helin uit M5 

Van Kiomi uit M5 

Van Lotte uit M5 

bij het kinderoorkest heb ik een viool gezien. En een blok-

fluit gezien. En er waren liedjes die ik kende. Er was één 

liedjes van de Efteling van het spookslot. En een liedje van 

Harrij Potter. En een liedje van MERRY X-MAS. En ik heb 

één keer op een viool gespeeld En één keer op één Pikalo ge-

speeld En op een trompet Gespeeld. Dat is leuk! En wat een 

mooie Grote mensen oorkest is. Van Vivaldi   

xxx Linde Klijn M5 

Wij waren naar een orkest. En we luisterden naar mooie mu-

ziek. En aan het einde mochten we mee zingen. En ik vond het 

leukomdat we mee mochten zingen. En het was ook mooi ver-

sierd. En er waren drie klasen B7 B10 en  M5 toen ik er was. 

Er was ook één kerstboom bij het orkest.  

Vedran M5 

Wij waren bij een orkest. De waren blokfluiters en 

twee iemande die fiejol speelden. Het leukste von ik 

dat de kinderen met de blokfluit. Dat von ik niet zo 

omdat ze me mirderen vooren maar ik von het ietsie 

mooier. Maar de kinderen met de fiol waren ook 

goed. Bijelkaar was het nog mooier! Ik von het ook 

leuk. Het zal ook leuk zijn als er een trompet bij 

was.  B7 en B10 warren er ook bij. Het was leuk  

versiert. Er was ook één kerstboom met leuken  

meziekinsrenmenten er in. Loïs M5 



 

Voorleeskampioen 

Kinderboekenmarkt 

Pizza’s bakken (. . .en eten!) 

Sinterklaas 

KerstCrea 

Karate Clinic 



 

Facebook: 
Montessorischool 

de Mare 

Twitter: 
@obsdemare 

Website: 
www.obsdemare.nl 

De Mare wil alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven,  
nichten, buren en verder iedereen die de kinderen  

van de Mare hebben gesponsord voor de sponsorloop  
“Daniel den Hoed & RoPaRun” hartelijk danken.  
Zonder jullie was deze actie nooit zo’n geweldig  

succes geworden !! 

Instagram 
@obsdemare 


