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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In deze speciale editie van  

Mare Magazine wordt aandacht besteed 
aan het naderende afscheid van onze  

directeur, dhr. R. Eggens.  
Vele tientallen jaren heeft hij de Mare op 

zijn eigen karakteristieke wijze geleid.  
Ter gelegenheid van het heuglijke feit dat 

hij van zijn welverdiende pensioen kan 
gaan genieten, hebben leerlingen  
herinneringen opgehaald en deze  

opgetekend in deze unieke schoolkrant. 
We hopen dat u evenveel plezier zult 

beleven aan de schoolkrant als de 
kinderen die hem gemaakt hebben. 

Met vriendelijke groet, 
De redactie  

1978:  
Meester  

Eggens voor 
de klas 

1981:  
Meester  
Eggens  

directeur van  
de Mare 

2016: Meester Eggens gaat met pensioen 



Artikelen van de kinderen  

 

Inhoud 



Prijsvragen + Extra’s 

 
 
 
 

 
Vaste Rubrieken  

 
 

Wij wensen Meester Eggens . .  

Proost Meester Eggens ! 

 
De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen 
 
O1 Juffrouw Marjan   M1  Juffrouw Jowien & juffrouw Mariska  B1 Juffrouw Maaike & juffrouw Leonie 
O2 Juffrouw Willy & juffrouw Ludy   M2  Juffrouw Coco & meester Tom       B2 Juffrouw Daisy & juffrouw Evelien 
O3 Juffrouw Diana & juffrouw Christa   M3  Juffrouw Arianne       B3 Meester Jonathan 
O4 Juffrouw Anne Katrijn   M4  Juffrouw Désirée         B4 Meester Jim 
O5 Juffrouw Gezina   M5  Meester Jeroen     B5 Meester Daan 
O6 Juffrouw Joska   M6  Juffrouw Gerti     B6 Meester Martin 
O7 Juffrouw Annemarie   M7  Juffrouw Birgitta & juffrouw Fiona   B7 Meester Ben 
O8 Juffrouw Jacqueline & juffrouw Mariska M8  Juffrouw Kim & meester Tom    B8    Meester Roland 
O9 Juffrouw Eveline   M9  Juffrouw Astrid    B9 Meester Lammert 
    M10 Juffrouw Quirine    B10 Meester Patrick 
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Beste ouders, meisjes en jongens. 
De laatste schoolkrant van het jaar ligt weer voor ons.  
Voor mij is dit ook de laatste schoolkrant waarin ik u bericht over onze school. 
 
Na 37 jaar directeur van de Mare geweest te zijn, neem ik afscheid.  
In die afgelopen 37 jaar is er veel gebeurd op de Mare.  
We zijn gestart met ongeveer 150 leerlingen en werden van een klassikale school  
een montessorischool. Ook werden we een regioschool en geen wijkschool meer.  
Het leerlingaantal is inmiddels gegroeid tot 850 leerlingen. 
 

De Mare heeft ook een nieuw  
schoolgebouw gekregen.  
Eerst was de school gevestigd aan de 
Mare in een gebouw, wij deelden dat 
met het Johannes Calvijn.  
Daarna zijn we verhuisd naar de Grift, 
waar een prachtig schoolgebouw werd 
neergezet. Vervolgens kregen we ook 
de Fichtestraat erbij en tot slot werd 
de bibliotheek verbouwd en ook  
toegevoegd. Wij bezitten nu één van 
de mooiste schoolgebouwen van  
Nederland en onlangs hebben we ook 
een monumentenstatus gekregen. 

 
De kwaliteit van de Mare is goed op orde. De Rijksinspectie beoordeelde onze school 
als goed en wij kregen één van de hoogste beoordelingen. Dit is mede te danken aan 
de hoge kwaliteit van lesgeven van de leerkrachten.  
Ik ben trots op de leerkrachten en het overig personeel, wat op onze school werkt.  
Zij staan met enthousiasme voor de groep en hebben een enorme inzet.  
Mede dankzij hun kwaliteiten is de Mare zo’n successchool. 
 
De ouders leveren ook een  
belangrijke bijdrage aan het 
succes van de school . 
Te denken valt aan de MR, 
leesouders, tuinouders,  
ouders die deelnemen aan de 
activiteiten op onze school, etc. 
Ik wil ze daarom bedanken 
voor hun bijdrage in de  
afgelopen jaren. 
 
 

1996: opening nieuw schoolgebouw 

2015: De Mare krijgt een hoge beoordeling  
bij de Rijksinspectie 
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En dan niet te  vergeten onze leerlingen. De leerlingen komen uit de wijde omgeving 
met diverse achtergronden. Dit geeft een goede mix. Onze leerlingen helpen en  
stimuleren elkaar volgens het Montessoriprincipe. Van het Voortgezet Onderwijs  
krijgen wij regelmatig complimenten over onze leerlingen. Zij zijn sociaal en hebben 

een goede invloed op hun  
medeleerlingen. Wanneer  
gasten of nieuwe ouders door 
onze school lopen, roemen zij 
de rust op onze school en  
vinden het opvallend dat de 
leerlingen een deur voor hen 
openhouden en open reageren 
op vragen. 
 
U begrijpt dat het na deze  
lofzang op de Mare moeilijk 
voor mij is, om afscheid te  
nemen van de school.  
Maar het is ook goed om de 
school over te dragen aan de  

volgende directeur, Zijn naam is Peter van de Waal. Hij is in het verleden ook  
directeur in Rotterdam geweest en was de afgelopen jaren directeur in Gorinchem.  
Ik heb er alle vertrouwen in dat hij een goede directeur voor onze school zal zijn en 
wens hem veel succes. 
 
Natuurlijk wens ik, ouders, onze leerlingen en de leerkrachten een  
goede toekomst.  
 
R. Eggens 
Directeur obs "De Mare" 

Eén van de vele hulpouders op de Mare. 
Hier tijdens de jaarlijkse sportdag 



 

Personeel 
Juffrouw Willy gaat met vervroegd  

pensioen. Zij zal vervangen worden door 
juffrouw Fatma. Wij wensen juffrouw  

Willy een goede toekomst en danken haar 
voor haar inzet. 

 
Meester Fred gaat echt met pensioen.  

Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet 
voor kinderen met leesproblemen en dit 

op een voortreffelijke wijze gedaan.  
Wij wensen hem alles goeds voor de  

toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meester Patrick is weer volledig hersteld 
en staat weer alle dagen voor de groep. 

 
Juffrouw Ludy heeft een hernia en kan 

haar werkzaamheden nog niet hervatten.  
 

Bij Juffrouw Eveline van de onderbouw is 
borstkanker geconstateerd.  

Zij wordt vervangen en komt als ze zich 
goed voelt naar school. Wij wensen haar 

een voorspoedig herstel. 
 
 
 
 
 

Juffrouw Quirine is in verwachting.  
Na de zomervakantie zal ze nog enige  

weken werken, voordat ze met  
zwangerschapsverlof gaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er komen nog enkele nieuwe leerkrachten 
op de Mare werken. U zult zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd worden,  
wie dit zijn. 

 

Het DocumentatieCentrum 
In ons documentatiecentrum is het  
afgelopen jaar weer veel gebeurd.  
De boekenmarkt werd door veel  

leerlingen en hun ouders bezocht en  
was een groot succes. Ook aan de  

voorleeswedstrijden in de bovenbouw 
werd enthousiast deelgenomen. 

Afgelopen jaar zijn weer veel nieuwe  
boeken in het d.c. aangeschaft.  
Wij danken het dc-team en de  

ouders, die zich het afgelopen jaar voor 
ons documentatiecentrum hebben  

ingezet. 
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Afscheid groep 8 
Op vrijdag 1 juli nemen de achtste  

groepers afscheid van de Mare.  
‘s Ochtends zullen zij dit in hun eigen 

groep doen en ‘s middags gaan ze  
bowlen met elkaar. ‘s Avonds is er een  

afscheidsfeest en wordt er afscheid  
genomen van de eigen meester of  

juffrouw en van de andere teamleden.  
We wensen de achtste groepers veel  

succes op hun nieuwe school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties & Vrije dagen 
  

Voor de actuele vakantiedata en extra 
vrije dagen verwijs ik u graag naar het 
jaarrooster op de website van de Mare: 

www.obsdemare.nl 
 

Wil u met  het regelen van uw vakantie 
rekening houden met de vakantiedata 

 
De data zijn ook te vinden in de  

schoolgids 20016~2017.  
Na de zomervakantie ontvangen alle  

ouders de nieuwe schoolgids met veel  
informatie over de school. 

 

De Zomervakantie begint op 
vrijdag 8 juli om 12.00 uur!! 

 
 

R. Eggens 
Directeur obs "De Mare" 
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1979 
1980 

Goede Voornemens 
In B8 mochten we van de meester goede voornemens  
opschrijven. Het was heel variërend van geen snoep  

kopen tot lachen om de grapjes van de meester.   
Goed spelen met hakobal was heel populair. 

Maar heel veel kinderen zeiden ook dat ze harder gingen. 
(Dat is voor mij niet nodig) Maar ik moet wel netter  
werken. Bij sommige  mensen duurde het heel lang  

voordat ze klaar waren. Maar uiteindelijk heeft iedereen 
het gedaan zoals je kan zien hieronder.  

Frank B8 

Daan: in 2016 ga ik meer buitenspelen en harder wer-
ken dan in 2015  
 
Ertugrul: in 2016 ga ik me best doen ik ga heel hard  
werken  en zo niet mag ik nooit  meer  achter de  
computer  
 
Farai: in2016ga ik beter mijn best doen en meer buiten 
spelen en meer met mijn broers om. En beter naar de 
meester luisteren en minder op de computer en leuker 
buiten spelen met Mijn vrienden  en mijn topo beter  
leren. 

 
Felix: in 2016 ga ik wat meer aan m’n tafels werken en 
wat meer buiten spelen.  
 
Gionathan: In 2016 . Ga ik hard werken en  meer  
huiswerk doen en word ik meer aanwezig en veel meer  
sporten. En dan ga  ik meer rekenen.   
 
Jelena: in 2016 ga ik mijn kamer op ruimen en harder 
werken voor die lieve meester  
 
Julian: ik ga proberen minder boos te worden op mijn 
broertje en proberen harder te werken en dat is het. 
 
Rochania :ik ga netter schrijven  

Adil: in 2015 deed ik niet goed mijn best maar 
nu ga ik beter mijn best doen in mijn werk 
En niet zo slecht doen dus ik ga beter luisteren 
en stoppen met gemeen doen. 
 
Amy: in 2015 ging ik de hele dag spellen spelen 
op de computer en nooit buiten spelen dus ik 
moet minder voor de computer en meer buiten 
spelen. 

Anna:  in 2016 ga ik goed werken goed naar de 
meester luisteren veel buiten spelen goed de  
tafels oefenen en nog veel meer 
 
Asya: in 2016 ga ik extra hard werken. mooier 
proberen te schrijven. en me weeklijst elke week 
af te krijgen. en nog veel meer. 
 
Wail: ik ga goeie cijfers halen op school, gouden 
divisie  halen bij Clash of clans, en de hakobal 
beker voor mijn 2de keer winnen. 



4 

Alaysha: niet boos worden op mijn broer                                                
 
Grace: Ik ga beter huiswerk maken 
 
Boyd: ik ga heel erg mijn best doen bij het hakobal 
en altijd proberen te winnen en nooit opgeven 
 
Charlotte:  gelukkig  zijn en winnen met hakolbal en naar een nieu-
we school  
 
Erik: Ik ga mijn best doen met hakobal en proberen in de Enk Te  
komen en proberen meer werk af te krijgen dan eerst. 
 
Jewel: ik heb niet echt een speciaal voornemen dus ga ik maar voor 
het gebruikelijke minder snoepen en harder mijn best doen op school 
enzovoorts. 
 
Joy: Ik hoop dat ik een leuke en goede school vind. 
 
Rowel: ik ga beter leren minder op tablet en hakobal me best doen 
 
Sander: Ik op school mijn uiterste best doen en ook veel mooier 
proberen te schrijven 
 
Jill : nog beter me best doen voor school om  nog hoger niveau te 
krijgen ! 
 
Tristan: Ik ga mijn best 
doen met hakobal zodat we 
in de Enk komen. 
 
 
Zelda: in 2016 ga ik elke 
dag in de lach schieten 
En ik hoop dat ik een leuke 
school vind. 
 
Luuk :   lui doen gamen en 
aardig tegen vrienden 
doen!!! 
 
Philip;  ik ga sparen voor een  
mac book pro en wil naar codarts 
hogeschool voor dans en kunst. 
 
Frank:  Ik ga lachen om alle  
grapjes van de meester.  
Ik ga ook mijn best doen met 
hakobal  
 

Yaz: ik ga mijn kamer heel 2016 netjes 
houden en veel leuke dingen doen met 
mij vrindinnen  
 
Yassine:in 2016  ga ik mijn best doen 
met hakobal zodat we kunnen winnen. 
 
Selin;in 2016 ga ik meer gezond eten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayoub: in 2016 ga ik  groeien  



5 

Wij hebben met de klas (O4) het ridders en 
jonkvrouwenthema gedaan en op vrijdag afgesloten  

met een riddermaaltijd in de ridderzaal.  
Alle ridders moesten hun wapens inleveren en naast  

een jonkvrouw plaatsnemen.  
Er werd gegeten (patat )en gedanst. In de middag  

hebben we draken gemaakt, digibordridderspelletjes 
gedaan, Kastelen gemaakt, In een groot kartonnen 

kasteel gespeeld, Kastelen gebouwd met de blokken, 
Voorgelezen en het spelletje prinses op de erwt gedaan. 
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1981 
1982 
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Lieve  

meester  

Eggens,  

jammer dat u 

weg gaat.  

Maar leuk dat 

u een nieuw  

leven begint! 

Jusilandia uit 

M10 

Meester, ik 
vind het niet 

leuk dat u weg 
gaat! 

Isha uit M10 













Heel erg bedankt voor de vele jaren op OBS De Mare  
Bradley uit B10 

Ik ga het niet leuk vinden als u 
weggaat. U was de liefste direc-

teur van de wereld. Ik vind het 
niet leuk dat u met pensioen 

gaat, maar ja:  
Wat moet, dat moet !! 
Liefs Wesley uit M9 






Lieve meester Eggens, 
U was een goede directeur 

en bedankt voor alles.  
Je was heel aardig.  

Succes bij je thuis! 
 

Van Jenaely uit M7 

1978  

Meester Eggens tijdens  werkweek in Baarn 

1981 

Meester Eggens voor de klas 
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Lieve meester  Eggens. 
Kunt u nog even blijven? 

Waarom gaat u weg, dat is 
een grote pech. Jammer dat 

u weggaat, want u gaat met 
 pensioen. Met u erbij is  

iedereen blij! 

Liefs Lana uit B2 

Veel geluk nog meester Eggens, Kus Skye uit M5 

Je bent héél lief, maar ook een 
beetje streng! 

Ik, Quinty (O4) zal je gaan 
missen. 

Fijne  

vakantie ! 

Ivo uit O8 



















Bedankt voor al die fijne jaren op deze 
school. Meester Eggens, veel succes,  

we wensen je een goed jaar. Je was een 
goede directeur. Fijne jaren en veel  

succes. Veel liefs Julia en de hele school 
kusjes van Julia uit M7 

Meester Eggens, u bent aardig geweest al die jaren. En al die jaren heeft u 
goed werk gedaan op deze school, bedankt! Groetjes Lisa uit B9 

1985 

Meester Eggens tijdens schoolreis groep 2 

Lieve meester Eggens 

Bedankt dat u zoveel 

voor onze school hebt 

gedaan. We zullen u 

missen! 

 

Van Luna  

uit M7 
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1983 
1984 

Mmm chocoladetaart  
ik ben een echte snoeper 
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Meester Eggens getekend door Boyd uit B8 

Meester Eggens getekend door Waïl uit B8 

Gezien in Geschiedenisschrift uit M7 

Meester Eggens 
getekend door 
Isha uit M10 

Meester Eggens 
getekend door 
Yego uit O4 
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Het  13e HaKobaltoernooi 2016 heeft een 
winnaar. Na 60 poulewedstrijden in onze  
eigen gymzaal en 6 finalewedstrijden in 

sporthal de Enk met een uitzinnig publiek 
mag B7 zich een jaar lang  

kampioen van de Mare noemen!   
Bekijk op de pagina het verloop van het  

toernoooi! 

Kijk ook op www.obsdemare.nl voor alle  

uitslagen en heel veel foto’s 

Kwartfinale I B8-B6  3-5 Kwartfinale II B5-B4  3-3~ 3-4* 

Halve finale I B6-B4  8-5 

Finale B6– B7  4-4 ~ 5-5* ~ 5-6** 

*   Na verlenging 
**  Golden Goal 

Deze Teams hebben zich geplaatst voor de Finalewedstrijden in de Enk; v.l.n.r.:  winnaars van de poule, B1a, B5b, B7b, B8a, B10b & beste tweede van de poule, B4b, B6a, B9b 
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Kwartfinale III B10-B7  1-5 Kwartfinale VI B1-B9  3-5 

Halve finale II B7-B9  5-2  

Finale B6– B7  4-4 ~ 5-5* ~ 5-6** 

Deze Teams hebben zich geplaatst voor de Finalewedstrijden in de Enk; v.l.n.r.:  winnaars van de poule, B1a, B5b, B7b, B8a, B10b & beste tweede van de poule, B4b, B6a, B9b 
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Op woensdag 30 maart 

j.l. heeft onze  

bhv-ploeg een  

opfriscursus gevolgd 

teneinde het  

bhv-certificaat geldig te 

houden. Er is op deze 

middag lesgegeven 

naar aanleiding van de 

nieuwste inzichten op 

het gebied van levensreddend handelen en  

brandbestrijding. Vooral de onderwerpen AED, stabiele zijligging 

en verstikking hebben veel aandacht gekregen, omdat dit de 

meest voorkomende situaties zijn.  

 

Vooral bij het laatste onderwerp 

zijn nogal wat veranderingen  

doorgevoerd.  

Met veel enthousiasme hebben de 

cursisten van de Mare de cursus tot 

een goed einde gebracht en de  

certificaten worden weer verlengd. 

1985 
1986 
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Vandaag gingen we naar het  
Internationaal Film Festival  

Rotterdam We gingen er heen met  
de bus en we hadden heel erg veel 
bussen wel 6 bussen. Toen we er 
waren werden we naar de zaal  
gestuurd en er waren nog meer 

scholen die er naar toe gingen toen 
ging een vrouw eerst alle scholen 
oproepen en toen moest je hard  

gillen als je school genoemd werd. 
Toen werden er kleine filmpjes 

getoond en die kwamen uit allemaal 
verschillende landen. Er waren het 

meeste filmpjes zonder tekst maar je 
kon het toch begrijpen maar er 

waren  maar twee met tekst maar die 
waren Engels gesproken 

maar er was  
Nederlandse ondertiteling.  
Toen vroeg ze of je wilde 
zeggen welk filmpje je het 

leukste vond en toen zeiden er 
heel veel kinderen  

Die over de sandwich want er was 
toen een slager en die had  
allemaal ballen en die was  

bijvoorbeeld een honkbal en daar 

maakte hij ham van. 
Toen het afgelopen was vroeg de 

vrouw of je het leuk vonden en toen 
zei iedereen ja! We gingen weer  
terug met de bus en dat was erg 

gezellig toen kwamen we op  
school en toen moesten we ons 

brood pakken.   
Nora B9       
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1987 
1988 

Donderdag  3 maart is de klas bezocht door een kunstenaar. Zij heeft de kinderen kennis laten 
maken met het  kunstwerk “Paar met hoofd vol wolken” van Salvadore Dali. Daarna mochten de 

kinderen als echte schilders aan het werk om een kunstwerk te maken van hun eigen droomwereld.  
Met aquarelpotlood en een nat kwastje toverde iedereen zijn eigen tekening om tot een heus  

schilderij. Aan het eind van de les lag de klas vol met prachtige schilderijen en zagen een aantal 
kinderen er uit als echte kunstenaars.  

Bedankt kunstenaar  Anne Keereweer voor een geslaagde ochtend.   
 Juf Astrid 

Jill uit M9
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nou dag   Kiona uit M9

VAN  SOPHIE UIT M9 

Nicolai uit M9 

Mirthe uit M9  
   

Van Naz  uit M9 



Meester Eggens, ik weet dat ik soms probleempjes had, maar ik vond dat 

u er goed aan gedaan heeft en u bent een goeie directeur van de Mare. 

 Ik hoop dat u een andere directeur vindt en ik wens u een fijn leven! 

Groetjes Gilliano uit B9 

Directeur, ik vind het jammer dat u met pensioen 
gaat. Want ik was zo blij dat u hier was! 

Mirthe uit M9 

U bent lief en 
doet veel werk.  
Ik kom met u  

spelen. 
 

Nikola uit O1 

Ik ga u heel erg 

missen.   

Het was heel 

leuk met u op 

school te zitten.  

Van Jade uit B6 

Beste meester  Eggens.  
U bent tof! Ik vind het jammer dat u weggaat. 

U bent de beste. Ik zeg dit nooit,  
maar ik heb een band met u .  

Ik vind dat leuk en kijk uit met je schoen!  
Van Binc uit B7 






Wat als we u nooit meer zien??De school gaat u missen! 
Van Jay uit M2 

Hallo 

Lieve  

meester  

Eggens 

Ik had de 

leukste 

schooljaren. 

Groetjes van 

David uit M2 

1987   

Meester Eggens met de geslaagden verkeersexamen. 

1991 

Meester Eggens tijdens excursie kasteel 
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Meester Eggens, ik weet dat ik soms probleempjes had, maar ik vond dat 

u er goed aan gedaan heeft en u bent een goeie directeur van de Mare. 

 Ik hoop dat u een andere directeur vindt en ik wens u een fijn leven! 

Groetjes Gilliano uit B9 

Hallo meester  

Eggens.  

Ik vind dat u het 

heel goed heeft  

gedaan op deze 

school en ik hoop 

dat u hierna nog 

een leuke tijd  

tegemoet komt.  

Het was heel erg  

gezellig! 

Bonita uit B3 






Lieve  

meester  

Eggens.  

U houdt wel 

van lekkere 

gebakjes, 

maar ook 

van  

kinderen. 

We gaan u 

erg missen 

als  u met 

pensioen 

gaat.  

Van Duha 

uit B7 

Wat als we u nooit meer zien??De school gaat u missen! 
Van Jay uit M2 







Lieve meester Eggens, ik zag u 
heel vaak in de gangen lopen 

met een blij gezicht. Misschien 
kent u mij nog. Ik gaf u vaak 
zelfgemaakte boterkoek. Uw 

grapjes en lach waren heel leuk 
en hoe u binnen kwam lopen, 

dan lachtte de hele klas.  
Van Caithlin uit B4 

1991 

Meester Eggens tijdens excursie kasteel 

1993 

Meester Eggens tijdens schoolreis Middenbouw 
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Maandag: We gingen met de hele familie naar de Veluwe. 

Die maandag gaan we ook nog naar Burgers zoo.  

Dinsdag: We gingen een grote route fietsen door het  

Nationaal Park De Hoge Veluwe. Daar in het Park gingen we 

naar het Jachthuis Sint-Hubertus. Ook gingen we naar  

museum KrÖller–Müller waar de kunst hangt van hun.  

Woensdag: Vandaag bleven we de hele dag op het park.  

Donderdag: Donderdag gingen we naar Paleis het Loo. Het 

werd gebouwd in 1684. Willem III wou een groot paleis.  

De architect was Daniël Marot. De bouwstijl was Hollandse 

classicisme. Het werd gebruikt als jachthuis. Willem III 

was verliefd op de Engelse Princes Mary. Het duurde twee 

jaar voordat het paleis af was. Mary ging al vroeg dood al 

voordat het paleis af was. Willem III had een nieuwe vrouw 

gevonden. Koningin Emma. Ze kregen één dochter  

Wilhelmina. Zij groeide op in het paleis. Haar vader ging 

dood toen Wilhelmina acht was. Wilhelmina moest over tien 

jaar koningin worden. Zo iets hadden ze nog nooit  

meegemaakt. Ook staan daar nog de paarden van de  

koninklijke familie. Vrijdag: gingen we nog naar Nijmegen 

naar museum het Valkenhof. Waar een expositie staat van 

foto’s die in scene zijn gezet. Ook gingen we nog naar Den 

Haag voor de opening van de strandbeesten.  Die 

strandbeesten worden gemaakt van plastic stokken.  

De bedenker van die beesten heet Theo Janssen. Ze lopen 

op de kracht van de wind.   

-Benthe B7 

VAKANTIE 2016 

In de vakantie ging ik naar de 

verjaardag van mijn oma en we 

hadden daar veel spelletjes 

gespeeld. Daarna ging ik nog 

naar opa en oma en hadden we 

een nieuwe computer ingesteld. 

Daarna had ik nog  

computerspellen gespeeld met 

mijn vrienden. 

-Ricardo B7 
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Vakantie 2016 

We gingen erg goed de 

vakantie in, we hadden namelijk het  

hakobaltoernooi gewonnen en kregen een 

slagroomtaart van meester Ben.  

Vlak daarna ben ik gevallen en had ik een 

blauwe plek van 5cm, maar ja daarna heb ik 

gewoon thuis Avatar gekeken. 3 Dagen  

later ging ik logeren bij mijn opa en oma en 

toen had ik daar Paddington gekeken.  

1 Dag daarna heb ik gebowld.  

En gezwommen bij de Fakkel.  

En zaterdagavond heb ik de verjaardag  

van mijn moeder gevierd.  Einde, oja en  

ik ben ook nog naar de sushibar geweest. 

-Daan B7       

 

Vakantie 2016 

In mijn vakantie ben ik naar de bioscoop geweest 

naar de film Alvin en de chipmunks roadtrip,  

ik vondt hem wel leuk. En ik ben nog naar de Jamin 

geweest. En voor het avond eten naar de  

Mc Donalds op 1 dag. Bij de Jamin had ik maar 2 

dingen gekocht. En toen de volgende dag was er  

iemand aan de deur, Het was Kayra, ze was bij  

haar neefje. En toen die avond kwam mijn  

vader nog langs.     

-Amber B7 
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1989 
1990 
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1991 
1992 

Met mijn raket vlieg ik naar:  
Samet met: 
Wij gaan daar: 
 
Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met: 
Wij gaan daar:   
 
Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met: 
Wij gaan daar:
 
Met mijn raket vlieg ik naar:
Samet met:
Wij gaan daar:

Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met:
Wij gaan daar:
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Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met:  
Wij gaan daar: 
 
Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met: 
Wij gaan daar: 
 
Met mijn raket vlieg ik naar:
Samet met: 
Wij gaan daar:   
 
Met mijn raket vlieg ik naar:
Samet met: 
Wij gaan daar: 

 
Met mijn raket vlieg ik naar:
Samet met: 
Wij gaan daar: 
 
Met mijn raket vlieg ik naar: 
Samet met: 
Wij gaan daar: 
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U was heel aardig 

en was goed voor 

de school.  

U was een hele 

goede directeur. 

Demi uit B6 

Lieve meester Eggens, ik hoop dat u 

nog een leuk pensioen krijgt. Ik weet 

nog wel dat ik u tegen kwam in de 

gang. Toen zei u, dat u soms  

paardrijdt. Daar moest ik een beetje 

om lachen. Mijn moeder gaat u ook 

missen. En ze gaat ook het kopje  

koffie missen op vrijdag.  

Van Mare uit B4 

Lieve  
meester  

Eggens u was 
de liefste  

directeur van 
de hele 
school.  

Ik vind u 
echt heel 
grappig! 
Van Jesse  

uit M8 

Meester Eggens,  
Zo aardig, maar ja het 

pensioen is in zicht.  
Veel plezier in  

uw vrije tijd. 
Groetjes Kathlene uit B1 

 

Meester Eggens, u bent de beste 
meester die ik ken. Zat ik nog maar in 

groep 3, dan zou u niet weggaan. 
Maar helaas kan ik de tijd niet weer 

op 2012 zetten. Maar u moet het wel 
weten. U bent de beste, leukste en 

grappigste meester die ik ken.  

Ik hoop dat het goed met u gaat.  
Ik ga u echt missen. 

Groetjes Sumeyye uit B4 







Beste meester Eggens. Na al die lange jaren bent u al bijna met pensioen.  
U heeft heel erg veel voor de school gedaan. En ik hoop dat u nog veel dingen in uw leven meemaakt. 

Liefs Nora uit B9 

1997   

Meester Eggens bij de opening van de nieuwe school 

1999 

Meester Eggens bij kampioenswedstrijd van Feyenoord met de bovenbouwkinderen 
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Ik vind het heel  

jammer dat u met 

pensioen gaat, want u 

was een hele leuke  

directeur. Iedereen zal 

u heel erg missen.  

Ik weet het zeker, 

vooral ik vind het heel 

erg. Ik wens u een  

fijne pensioen. U was 

een voorbeeld voor  

iedereen! 

 

Groetjes Lucas uit B6 




Beste meester Eggens,  

De Mare gaat u missen.  

U was een hele goeie en 

aardige directeur.  

Jammer dat u weggaat. 

Veel plezier met  

uw pensioen! 

Ela uit B5 







Beste meester Eggens. Na al die lange jaren bent u al bijna met pensioen.  
U heeft heel erg veel voor de school gedaan. En ik hoop dat u nog veel dingen in uw leven meemaakt. 

Liefs Nora uit B9 

 

1999 

Meester Eggens bij kampioenswedstrijd van Feyenoord met de bovenbouwkinderen 

2006 

Meester Eggens bij Hakobaltoernooi 

Beste meester Eggens,  

Het is heel jammer dat u weggaat. 

Maar u heeft heel lang en goed 

voor onze school gezorgd.  

U maakt altijd een praatje met 

ons. Ook al bent er niet meer,  

u bent altijd welkom! 

Marisha uit B7 

Dag meester  Eggens, 
Bedankt voor alle leuke en  

gezellige Jaren. Nog heel veel  
geluk en gezondheid. 

Ella uit B3 
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1993 
1994 
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !  

Montessori Lyceum 
Chris de Jong 

Ella van der Kust 
Direnç Lafci 

Iziza Lumassa 
Danny Sanderson 

Stan Lute 
Jewel Margaret 

Emre Demir 
Marguerite Kniepstra 
Wasim El  Ouagmiri 

 
CSG Calvijn  
Lombardijen 

Eren Imik 
Deniz Bayram 
Achraf Afkir 

Bonita Monteiro 
Amisha Bhajan  

Aurora Cardenas Lorenzo 
Elisa Croes 
Jade Spoel 

Binc Huijkman 
Chenillie Nunez 
Megan Marcelis 

 
CSG Calvijn  

Juliana Mavo 
Ilse van Driel 
Alisha Somai 

 
 
 

 
CSG Calvijn  

Vreewijk 
Kathlene Mustert 

Eray Topalakli 
Tineke Khatojeva 

Mohamed el Majouti 
Isabel Burg 

Marisha Bholanath 
Oltisa Lamers 

Willemien Oosthoek 
 

CSG Calvijn  
Groene Hart 

Mounir El Hadaoui 
Jonas Siemann 
Esmee Vroegop 

Sammy-Jo Wolbersen 
Hajar Nejmi 

Lente-Sophie Timal 
Jeany Strang 
Boyd Penning 

Luuk Wit 
Rowèl Schravesande 

Sander Versteeg 
Waïl El Kotour 

Lis Poot 
Nora van Raaij 
Lars Jongeneel 

Jorik Meijer 
Jessie Riethoff 

Jan Usi-Schaaper 
 

Focus  
Beroeps Academie 

Daniel Debrock 
Isa Dorchain 

Donny Esveldt 
Charlotte Isendoorn 
Damian van Zeele 

 

 

Edudelta College 
Mindy Breur 
Donya Sassi 

Alicia Hoogesteger 
Kim de Jong 

 

Grafisch Lyceum 
Jørdis Monsels 

Arman Mirzajani 
Noah Tjon a Loi 

 

Zuiderpark College 
Ronny Haytam Schut 

 

Dalton Lyceum 
Barendrecht 

Nikki Antheunisse 
Youri Voogd 
Kian Brink 
Teun Broer 

Erencan Bayaz 
 

Dalton Lyceum  
Dordrecht 

Berkant Toprak 
 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pPyiKAt_JTwplM&tbnid=IvTFBqDSQMcG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.keepcalm-o-matic.co.uk%2Fp%2Fkeep-calm-and-love-brugsmurfen-2%2F&ei=-Gt7U9OlEuPJ0QXFjIHwCQ&bvm=bv.


 



 



 

Rudolf Steiner 
Zelda Hartog 

 

Wolfert van Borselen 
Felice Ozata 

Sophia Schaar 
 

Wolfert van Borselen tt 
Roumayssae El Hajouti 

Tristan de Zeeuw 
Michelle Hu 

Marnix Gymnasium 
Linsey in’t Veld 

Mirte Rijsdijk 
Erik Kars 

Frank Gruijthuijsen 

 
Hugo de Groot 
Yasemin Akca 

Alyssa Kouwenhoven 
 

Erasmiaans Gymnasium 
Raham Abdoel 
Yang Yang Lin 
Musab Aydin 
Noah Kijkuit 

Palmentuin 
Sem Burki 

Jake Geurdes 
Gallyon Kranenburg 

Lotte Voogt 
Julia van der Bijl 

 
Eistein College 
Joy Kertokario 

 
Libanon Lyceum 

Jona Koreneef 
 

Comenius College 
Naomi Wulffraat 

 
Het Groen van  

Prinsterer Lyceum 
Mijntje Hulcher 

 

Sint-Montfortcollege 
Ouassim Bellahcen 
Walid Mohamed 

Lamyae Mhimdan 
 

 
Heer Bokel College 

Patrick Robyn 
 

De Waal 
Revoo Derksen 

 
Avicenna College 

Duha Demirel 
 

Insula College 
HakanYalcin 

 
Carré College 

Gilliano Goncalves Tavares 
 

Willem van Oranje 
Charley Buket 

 
Thorbecke Lyceum 

Bradley van den Ouden 

Deze lijst is samengesteld op  
basis van de ons bekende  

gegevens in juni 2016.  
Het is mogelijk dat er  
wisselingen hebben  
plaatsgevonden c.q.  

nog zullen plaatsvinden. 

 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  



32 



33 

1995 
1996 

Deniz, groep 5

Hamza, groep 4
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Tasnim, groep 5 M10

Jill groep 5 M10 
 

fairouz uit groep 5 van M10

fairouz uit groep 5 van M10

michael uit groep 5

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh05PKn8_LAhVpQZoKHW9yA50QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fknielap.wordpress.com%2F2012%2F11%2F08%2Feen-gringo-rubens-of-dali-snor-op-je-shirt-hoe-cool-is-dat%2F&bvm=bv.11
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Druk bezig met Kunstige Werkjes. 

Bekijk de resultaten op de website 
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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’ 
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1997 
1998 

Van Sem uit B2 

Van Caitlin uit  B2 

Van Thom uit B2 
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Van Bebél uit B2 
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1999 
2000 

Van Asya uit B8
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Groetjes Bebel B2  
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2001 
2002 

Puin & Hoop  ~  Walhalla 
Het was erg leuk het ging over een soort van band die 

ging repeteren en ze gingen een oorlog  liedje zingen. Maar 
één iemand wist niet wie Adolf Hitler was, dus ze gingen 
Adolf Hitler na doen en daarna gingen ze een toneelstukje 

spelen over De Tweede Wereldoorlog. Dat was erg leuk gedaan met decor en muziek en 
het leek ook wel een beetje echt en het was erg triest. Het toneelstuk ging over  
vriendschap , dus ze gingen een toneelstuk spelen. Het ging over twee vrienden die 
wilden een vriend erbij ,dus er kwam een nieuwe jongen op school. Hij was joods  en ze 
zeiden ja die willen we wel als vriend! Dus ze werden vrienden en hij heette : Jacob. Ze 
leerden hem Nederlands want hij was Duits. Ze werden dikke vrienden maar toen 
kwam de oorlog  en ze moesten uit elkaar. Dat was erg triest want ze hadden elkaar 5 
jaar niet meer gezien maar na de oorlog kwamen ze weer bij elkaar en ze leefden nog 
lang en gelukkig. Ik vond het een erg leuke middag !het decor was leuk gedaan en de 
muziek was mooi. Ik heb veel geleerd over de tweede wereldoorlog. 
                                                    EINDE     KAYRA B7 

http://www.google.nl/url?url=http://knowyourmeme.com/memes/people/adolf-hitler&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwuYvB-_7LAhWsB5oKHax-A5kQwW4IODAR&usg=AFQjCNF182CvTgDXz9_FgOSwmxQLaPkVIQ
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Tekening gemaakt 

door Kayra uit B7 
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2003 
2004 
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2005 
2006 
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U was een  

lieve  

directeur 

hoor! 

Rafaella  

uit M2 

Veel plezier in 
het museum. 
Yego uit O4 









Meneer Eggens, 
Ik hoop dat u nog 
veel plezier mee 
krijgt in uw leven 

Loïs uit B10 

Ik hoop dat u naar leuke 
vakanties gaat. 
Yagmur uit M8 






Dag, veel plezier, maar 
jammer dat u weggaat. 

xxx Puk uit M5 

Meester Eggens, 
Ik zit nog maar kort op 

school, maar ik vind het 
hier fijn! 

Fijne vakantie 
Caël uit O4 

2008 

Meester Eggens tijdens  afscheid van groep 8 

2010 

Meester Eggens bij Sinterklaas 

 

Bedankt! 
Zumra uit O8 

Meester Eggens. 
Al die jaren was u een goeie directeur.  

U hebt veel gedaan voor de school.  
Ik wens u nog veel geluk en  

een gelukkig leven 
Bedankt! 

Alyssa uit B9 

49 



Meester Eggens. 
U bent een goede  

directeur. We konden 
veel met u lachen.  

Het is jammer dat u 
weggaat. 

Mindy uit B1 

U bent een goede directeur. 
Ik heb u meegemaakt,  

maar ook zelfs me tante. 
U hebt het goed gedaan xx 

Van Joann uit B6 










Bedankt dat u al die  
jaren bij ons was en ik 

hoop dat u een fijn  
pensioen hebt.  

Gelukkig was u onze  
directeur. Veel plezier! 
Bedankt dat u er was. 

Mekselina uit B5 

Beste meester R. Eggens. 

Ik hoop dat u het fijn  

hebt gehad op de  

Mare. Dat u als directeur 

leuke collega´s heeft  

gehad. Persoonlijk vind ik 

het jammer dat u weggaat. 

Maar ik zal er niet veel van 

merken want ik zit in  

groep 8.  

Hopelijk geniet u van uw 

pensioen. 

Groet, Frank uit B8 

Beste Meester Eggens, 
Ik hoop dat u nog leuke jaren krijgt.  

Het pensioen is al bijna.  
Misschien gaat u nog wel eens paardrijden.  

Eerlijk gezegd denk ik het niet, maar het kan.  
Zo niet, dan moet u maar iets anders verzinnen. 

Van dat paardrijden maakte ik een grapje.  

Maar u kunt het natuurlijk wel doen. 
Groetjes Benthe uit B7 

2016 

Meester Eggens tijdens schoolreis bovenbouw 

Je was een hele goede baas  

van een hele goede school! 

Fijne vrije tijd 

Ikhawla uit O4 

 

Jammer dat je weggaat  
xxx Fay uit M10 
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2007 
2008 
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2009 
2010 
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2011 
2012 
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Ik vond de glijbaan het leukst!    Iris uit M2 
Draaimolen getekend door Shrieya 
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2013 
2014 

Op 15 april j.l. hebben de achtste groepers 
een bloemstuk gelegd ter herinnering aan de  

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Onder de belangstellenden waren niet alleen 
ouders, maar ook oud-verzetsstrijders. Door 
het voorlezen van zelfgemaakte gedichten 
toonden de kinderen hun respect voor de  

gevallenen. 
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Van Ozer groep 5 M1 

Van Olivier M1 



  

Van Mila groep 5 M1 
 

Van Lina groep 5 M1 
 

Van Lina groep 5 M1 

Van Amber groep 5 M1 
 

Van Jah-Liyah groep 5 M1 

64 



65 

2015-2016 



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 

Tusem & Djenna mogen namens  

Mare Magazine deze prachtige knuffel aan hun zusje 

& broertje geven. 

Deze brief kwam bij  
Mare Magazine binnen: 

 

66 

Deze brief kwam bij  
Mare Magazine binnen: 

 

 

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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In september 2015 is er bij Yavuz Unal acute lymfatische leukemie ontdekt: een kwaadaardi-
ge  ziekte van het beenmerg.  Sindsdien  krijgt hij een zeer intensieve behandeling die o.a. 
bestaat uit chemotherapie. Het valt hem en zijn familie heel zwaar om alles te doorstaan en 
er mee om te gaan.  

Na de eerste schrik  proberen wij, de kinderen van B1 en de juffen, zoveel mogelijk ons 
steentje bij te dragen om hem te steunen. Zo hebben wij een contactpaal in de klas gekregen 
waarmee hij , via een laptop, kan meekijken in de klas. Hij kan de camera besturen en we 
kunnen met hem praten. We maken knutsels, tekeningen om hem op te vrolijken.  
Juf Leonie en ik gaan iedere week even bij hem langs en hebben ook veel telefonisch contact. 
De klas heeft een groepsapp  met Yavuz. 

Heel af en toe voelt hij zich goed genoeg om een 
 paar uurtjes naar school te komen maar meestal  
krijgt hij thuisonderwijs. Het is belangrijk om een 
ziek kind op deze manier ook afleiding te geven en 
zoveel mogelijk door te gaan met de 
“gewone”dingen. 

We hebben veel bewondering voor de manier 
waarop de familie Unal omgaat met hun zieke  
zoon /broertje  en ook hoe sterk Yavuz is.  

Misschien kunnen jullie hem ook eens een kaartje 
sturen? Vergeet dan ook niet je naam en klas op te 
zetten zodat hij weet wie je bent.  Zijn adres is: 

Yavuz Unal 
Groenezoom 303 
3075 GG Rotterdam 

 

Hartelijk dank 

Juf Leonie en  
Juf Maaike 





Website: 
www.obsdemare.nl 

Twitter: 
@obsdemare 

Facebook: 
Montessorischool de Mare 

E-mail: 
info@obsdemare.nl 


