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Extra: Kleurenposter
van Transylvania 2

De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Juffrouw Marjan
Juffrouw Willy & juffrouw Ludy
Juffrouw Diana & juffrouw Christa
Juffrouw Anne Katrijn
Juffrouw Gezina
Juffrouw Joska
Juffrouw Annemarie
Juffrouw Jacqueline & juffrouw Mariska
Juffrouw Eveline

M1 Juffrouw Jowien & juffrouw Mariska
M2 Juffrouw Coco & meester Tom
M3 Juffrouw Arianne
M4 Juffrouw Désirée
M5 Meester Jeroen
M6 Juffrouw Gerti
M7 Juffrouw Birgitta & juffrouw Fiona
M8 Juffrouw Kim & juffrouw Evelien
M9 Juffrouw Astrid
M10 Juffrouw Quirine

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

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

Beste ouders, meisjes en jongens.
Wij hebben het jaar 2015 weer achter ons gelaten.
Ik wens iedereen een goed en gezond 2016. Onze school heeft het afgelopen jaar goed gedaan.
De rijksinspectie heeft ons bezocht en wij kregen een zeer goede beoordeling.
De inspectie was onder de indruk van de resultaten op onze school.
Ook is begonnen met het buitenonderhoud van onze gebouwen.
Alles wordt geschilderd en voorzien van dubbel glas.

Personeel

Schoolreis bovenbouw

Wij hebben in december afscheid genomen van De bovenbouw gaat op woensdag 23 maart op
meester Hans Coppens. Na bijna 44 onderwijs schoolreis naar de Efteling. Alle leerkrachten, ook
jaren is hij met pensioen gegaan.
van de midden– en onderbouw gaan dan mee
Zijn afscheidsreceptie werd door veel oud
als begeleiding.
leerlingen en oud leerkrachten bezocht.
De leerlingen van de onder– en middenbouw zijn
Wij wensen meester Hans een welverdiend
dan vrij op 23 maart, ook de dagen erna zijn alle
pensioen toe in goede gezondheid.
leerlingen vrij.
De paasvakantie duurt van 23 maart t/m maanDit schooljaar zijn 2 nieuwe leerkrachten op onze
dag 28 maart.
school begonnen. Juffrouw Ivona is werkzaam in
de bovenbouw en meester Jeroen heeft een
middenbouw groep.
Wij wensen beiden een goede onderwijstijd op
De Mare.
Juffrouw Daisy is na haar zwangerschapsverlof
parttime gaan werken. Zij heeft nu samen met
juffrouw Evelien de groep.
Meester Tom werkt al 2 dagen in de groep van
juffrouw Coco en gaat nu ook 2 dagen in de
groep van juffrouw Kim lesgeven.
Meester Daan geeft nu les aan de groep van
meester Hans Coppens.

Alle groepen krijgen net als vorig jaar een
nieuwe computer. De computers worden in
januari geïnstalleerd.

Meester Patrick heeft in de zomervakantie een
TIA gehad. Hij is weer aan het reïntegreren.

N.I.O. toets

Juffrouw Ludy heeft rugproblemen, maar hoopt
na de kerstvakantie weer te kunnen beginnen.
Juffrouw Janny, onze conciërge op de Grift, zal
waarschijnlijk niet terugkeren op onze school.
Door gezondheidsproblemen kan zij haar werkzaamheden niet meer verrichten
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Computers

De leerlingen van groep 8 hebben weer een
schoolvaardigheidstest gedaan.
De toets onderzocht de capaciteiten van de
leerlingen met als doel een goede kans te maken
voor het slagen in het Voortgezet Onderwijs.
Op 19,20 april maken de leerlingen van groep 8
ook nog een eindtoets. Dit is door het Ministerie
van Onderwijs verplicht gesteld. Onze school
heeft gekozen voor de eindtoets van IEP.

Documentatiecentrum

De sportdagen vinden op de volgende data plaats

De D.C.-commisie heeft het afgelopen jaar weer
veel georganiseerd, zoals o.a. themaweken,
voorleeswedstrijden en onze jaarlijkse
boekenmarkt in het gymlokaal. Er zijn ook weer
veel nieuwe boeken aangeschaft.

Hakobaltoernooi

Onderbouw
Bovenbouw
Middenbouw

01 juni
22 juni
29 juni

Vakanties en vrije dagen
schooljaar 2015- 2016

Ook dit jaar organiseren onze gymleerkrachten
weer een hakobaltoernooi voor de bovenbouw. Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 26 februari
(kinderen zijn vrij om 12:00 uur)
Het toernooi vindt plaats in januari en februari.
De finale (kwart, halve en grande) zijn op
23 maart t/m 28 maart
19 februari van 9:00 tot 11:00 uur in de sporthal Paasvakantie
“De Enk”.
Meivakantie
25 april
t/m 06 mei
De ouders zijn natuurlijk van harte welkom.

Belangrijke data:

De middenbouw gaat op dinsdag 19 april op
schoolreis naar Dippiedoe.
De kranslegging door de leerlingen van groep 8
bij het oorlogsmonument op de Brink zal op
woensdag 20 april zijn.

Pinksteren

16 mei

Junivakantie

06 juni

t/m 10 juni

Zomervakantie

11 juli

t/m 19 augustus

De leerlingen van groep 7 zullen op 7 april het
verkeersexamen doen
De onderbouw gaat op donderdag 16 juni op
schoolreis naar Diergaarde Blijdorp.
De kleuters van groep 1 zijn die dag vrij.
Vrijdag 20 mei is er een teammiddag.
Alle leerlingen zijn dan ‘s middags vrij.
Vrijdag 01 juli is het afscheidsfeest van groep 8.
De groepen 6 en 7 zijn dan ‘s middags vrij.

Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening houden
met de bovenstaande data.
Rest mij om u nogmaals een goed en gezond
2016 toe te wensen.
R. Eggens
Directeur OMBS “De Mare”
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De schooltuin
Je denkt zeker wat saai maar
dat is helemaal niet zo want
aan het begin ga je alleen maar
zaaien en planten en dat word
op een gegeven moment niet
meer leuk maar dan gaat het
gebeuren het gaat groeien en
na de zomervakantie is alles
heel hoog gegroeid en je gaat
oogsten!!!!!!! Het duurt best
lang voordat je met alles klaar
bent maar je gaat ook
pizza , soep , of chips maken en
aan het begin krijg je binnenles
en gaan jullie met heel de klas
kiezen wat jullie het einde van
het schooltuinjaar gaan maken
en je gaat ook zalf maken Maar
het zal wel eens niet doorgaan
en moet je net wat meer bij de
volgende les doen en als je
bloemen mooi bloeien dan mag
je ze knippen
Jill uit B8
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Hoi iedereen schooltuin is zoooo
leuk. Je komt aan en dan ga je
naar je tuin daar ga je dan
kijken of er onkruid staat als het
er niet staat dan ga je naar de
voorbeeld tuin en dan gaat
meester Gerrit iets
uitleggen en dan mogen we
beginnen met tuinieren YEE en
dan……. Komen we de volgende
week weer terug. Oogsten yee
wij zijn weer terug en nu gaan
we oogten zoals: ui,
winterpeen, en nog veel meer
en je gaat ook zalf maken en
pizza mmm!!!!!!! Lekker en je
mag bloemen eraf knippen en
jaa o ik vergeet wat je gaat ook
zalf maken op een gegeven
moment. super leuk dus!
Veel sucses !
Yaz uit B8

Hoi allemaal mijn naam Philip
en ik heb elke woensdag
schooltuin samen met Yassine .
de eerste paar weken krijg jij
les samen met B9 en B3 en
krijgen jullie les over planten
kiemen en nog veel meer jij
krijgt ook een boontje mee wat
jullie zelf
verzorgen na die
lessen ga jij ook uitkiezen met
de drie groepen wat je als laatst
doet wij kozen pizza bakken
jij kreegt ook een vriendje of
vriendinnetje maar jij mag niet
uitkiezen de meester bepaalt ik
vind schooltuin zelf erg
interessant en het is gratis
schooltuin is echt super
Groetjes Philip B8

In de klas van juffrouw Anne-katrijn hebben de kinderen hard
gewerkt rond het thema vlinders.
Hieronder een aantal foto’s van prachtige werkstukken.

Uit O4

Wat is je naam?

-Sophia

In welke groep zit je?

-groep 8 van B5

Wat is je lievelingsdier?

-een muis

Wat is je leukste speelgoed?

-mijn 3DS

Wat is je lekkerste eten?

-Sushi

Welk werkje doe je graag op school?

-taal

Wat wil je later worden?

-archeologe

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- kerstmis

Wat is je leukste boek?

-Harry Potter VII

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-ik kijk vooral films bijv.:
Harry Potter

Sophia wil later
archeologe
worden
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Heb je een broertje of zusje gekregen?
Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje
hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te doen.
Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine
een knuffel aan je broertje of zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Deze brief kwam bij Mare Magazine binnen:
Hallo,
Wij zijn Jethro uit M7 en Jonah uit O4 en wij
hebben op 6 juni een broertje gekregen.
Zijn naam is Jago. Hij is op zaterdag om 21.44 uur
geboren, Dus wij bleven heel laat op om nog naar
het ziekenhuis te gaan om mama, papa en Jago te
zien. Wij vinden Jago de allerliefste baby ter
wereld. Soms huilt hij, maar dat vinden we niet
erg. Wij vinden het heel leuk om hem de fles te
geven en daarna moet hij altijd een boertje laten.
Jago moet ook heel vaak in bad en wij geven hem
heel veel kusjes.
Groetjes Jethro en Jonah van der Velden

Jethro & Jonah mogen namens Mare Magazine deze
prachtige knuffel aan hun broertje geven.
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“Wat zeggie nou ??” is een nieuwe rubriek in Mare Magazine.
In deze rubriek staan leuke, grappige, aandoenlijke uitspraken van kinderen.
U begrijpt natuurlijk wel, dat wij van u graag leuke uitspraken willen
ontvangen. Hebt u een “Wat zeggie nou??” stuur deze dan naar
mm@obsdemare.nl De leukste wordt beloond met een aardigheidje !!

Wat is je naam?

-Lola

In welke groep zit je?

-groep 7 van B1

Wat is je lievelingsdier?

-een dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-mijn iPad

Wat is je lekkerste eten?

-patat

Welk werkje doe je graag op school?

-filosofie

Wat wil je later worden?

-dokter

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-het leven van een loser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Bella and the Bulldogs

Lola wil later
graag dokter
worden
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Prinsjesdag

De koning en de koningin zijn best belangrijk. vandaag gaan ze
naar de ridderzaal. De koning willem alexander leest een verhaal
voor Niet zoomaar een verhaal nee een heel belangrijk verhaal
hoe het zal gaan. Ze zijn niet op de fiets gekomen en ook niet in de
auto nee ze zijn met een goudenkoets gekomen. Dat deden ze om
een uur Nu de dag: het is vandaag dinsdag vijftien september
Mirthe M9
Beste willem alexander wij klappen in onze handen
maar u hoeft niet lang te wachten Want we hebben geen klachten
en u heeft de meeste macht en drie maal drie is acht
Dit was het gedicht
Dauphine uit M9
Op prinsjesdag leest willem alexander een heel groot verhaal hij
komt met de goudkoets en om 1 uur vertrekken ze naar de
ridderzaal en als het verhaal klaar is gaan ze in de goudkoets weg
Jill uit M9
Een mooie koets van gouden met kooning willem alexander
en kooninging maxima der in en ze zijn super mooi en ze
gaan naar prinsjes dag om een heel lang verhaal over nederland
aan iedereen te vertellen
Naz uit M9
ik heb echt heel veel geleerd. en hun zijn van oranje omdat heel
hun families achter naam is van oranje. en koningin Maxima komt
uit argentinie. en hun zijn ook nog met de gouden koets. en als de
koning en de koningin er is gaat de koning echt heel lang lezen.
maar het is wel heel belangrijk. en de mensen die de paarden
besturen hebben een hoed. en de dames ook maar koningin
Maxima heeft geen hoed. en als als ze klaar zijn dan gaat de
koning en de koningin gaan dan weer in de koets
Evan uit M9
De koets is van echt goud en dat Is een van lievelingskleur van Mij
en wilem alexander en maxima zijn altijd deftig aan Gekledt en
wilen alexander Heeft een broer en die heet Komstantijn en die
heeft een Glazen koets en de moeder Van wilen alexander Staat
op het balkon te Zwaaien naar wilen alexander en ik ben daar vlak
bij nog nooit geweest
Anthony M9
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Geschreven door Hakan uit B7
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De Aanval

Vroeger wilden Duitsland heel Nederland
overnemen ze hadden al Polen overgenomen en
nog wat andere landen en ze wilden ook nog
Nederland overnemen maar dat ging niet zomaar
Nederland vocht terug en dat vond Duitsland niet
zo leuk dus bedacht Duitsland een plan om
Rotterdam te bombarderen en toen ging dat
gebeuren en werd Rotterdam gebombardeerd en
toen dreigde Duitsland ook nog andere steden te
bombarderen en toen gaf Nederland zich over en
toen nam Duitsland Nederland over en vluchtte de
koningin naar Engeland en richtte daar een radio
zender op en sprak de Nederlandse mensen toe
maar de mensen moesten in het geheim luisteren
want de Duitsers wilden niet dat ze daar naar
luisterde er was ook een groep mensen die zich
tegen de Duitsers keerden en er was ook een
groep die zich bij de Duitsers aan sloot de oorlog
duurde 5 jaar in Nederland want uiteindelijk
kwamen de Canadezen , de Amerikanen en de
Engelse ons bevrijden.
Van: Boyd groep 8 uit B8
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De aanslag
De aanslag is een tentoonstelling in Rotterdam het
gaat over de tweede wereldoorlog En vijfdagen
strijd om Rotterdam het was echt super leuk en
leerzaam Er stonden vietrines er hing een vliegtuig.
Ze zijden dat Nederland neutraal bleef in de
tweede wereldoorlog maar de deutsers haden
hun beloften niet gehouden en Nederland
binnen en ze kwamen met de soldaten Nederland in
ja hoor ze kwamen bij Rotterdam en binen vijf
dagen was bijna heel Rotterdam weg behalve de
Laurenskerk en het stadhuis
Van Justin B1

De aanslag. 5 dagen strijd
om Rotterdam .
De strijd was kort maar
heftig .Maar er is een
tentoonstelling die er over gaat ik
ben er zelf geweest en je kan
daar een krant maken en een
game spelen en ze hebben zelfs
een oorlogen vliegtuig en ze
hebben filmpjes die over de
oorlog gaan.
Kas B1

Wat is je naam?

-Bella

In welke groep zit je?

-Groep 5 van M2

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond

Wat is je leukste speelgoed?
-Make up
Wat is je lekkerste eten?

-Chocolade

Welk werkje doe je graag op school?

-Dictee

Wat wil je later worden?

-Zangeres en Danseres

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-dat we op schoolreis gaan
Wat is je leukste boek?

-Belle en het Beest

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Robin Hoed

Bella wil later
zangeres
worden
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Heb je een broertje of zusje gekregen?
Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje
hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te doen.
Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine
een knuffel aan je broertje of zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Deze brief kwam bij
Mare Magazine binnen:
Hoi,
Op 9 juni 2015 om 22.18 uur hebben ik er
nog een zusje bij gekregen en haar naam is:
Tess Antoinette Leentjes
en woog 3445 gram.
Tess is heel erg lief en heeft heel veel
haar!Nu ben ik grote zus van 2 hele lieve
zusjes waar ik heel trots op ben!
Xxx Gwen uit O5

Gwen mag namens
Mare Magazine deze prachtige
knuffel aan haar zusje geven.
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Onlangs heeft ons bestuur (BOOR) een start gemaakt om veiligheid een permanent punt van
aandacht te laten zijn op de basisscholen. Hiertoe is een Arbobeleidsplan geschreven die voor alle
scholen vanaf heden geldt. Onderdeel van dit plan is het opstellen van een risico inventarisatie en
evaluatie (RIenE) en in het verlengde van de RIenE een plan van aanpak. De Mare is reeds jaren
gewend aan deze werkwijze. Onze RIenE is de laatste maanden
geactualiseerd en het plan van aanpak is hierop
aangepast.
Als tweede punt wil ik graag de verkeerssituatie rondom de
school nog eens onder de aandacht brengen. Vooral op dagen
met slecht weer is de verkeersdrukte zeer groot en is de
veiligheid van alle weggebruikers in het geding. Wederom wil ik
u vragen zeer voorzichtig met elkaar om te gaan op de straten
rondom onze school en zoveel mogelijk op afstand te parkeren.
Ter volledigheid: we zijn nog steeds in contact met de gemeente
en de gebiedscommissie om een en ander onder de aandacht te
brengen en daar waar mogelijk te verbeteren.

Wat is je naam?

-Jason

In welke groep zit je?

-groep 5 van M5

Wat is je lievelingsdier?

-een ratelslang, omdat een ratelslang er cool uitziet.
Wat is je leukste speelgoed?

-mijn 3DS , omdat ik er leuke
spellen op heb. En Lego omdat het
leuk is om te bouwen.
Wat is je lekkerste eten?

-pizza salami

Welk werkje doe je graag op school?

-spelling vanwege de kaarten
Wat wil je later worden?

-militair, omdat je in een tank kunt
zitten en zo.

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- Oud en Nieuw vanwege het
vuurwerk
Wat is je leukste boek?

-Fantasia, er zitten
soort sprookjes in

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-De wonderlijke wereld van gumbal

Jason wil later
militair
worden

14

Le

r
ke

!!
k
e

G

k



Gezien op het schoolplein
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Het documentatiecentrum
Tijdens het ontbijt hebben de
bestaande uit meester Eggens,
Het eerste thema van dit jaar,
kinderen elkaar voorgelezen uit
meester Fred en juffrouw Jet,
“Raar maar waar”, zit er alweer hun favoriete boeken en zijn er
maar tot één besluit komen…
op! Veel leuke boeken rondom verschillende opdrachten gedaan
Bradley uit B10 is de nieuwe
dit thema stonden uitgestald op rondom het thema van dit jaar: voorleeskampioen van de Mare.
de kast voor het dc. Voor
“Raar maar waar”.
De leden van de jury en de
komend jaar staan de thema’s
kinderen hebben met veel plezier
“Winterverhalen”,
Kinderboekenmarkt
geluisterd naar “De rekenrap” uit
“Muziek” en
Aansluitend aan het
het boek van Mees Kees
“Sprookjes en
voorleesontbijt vond de jaarlijkse
geschreven door Mirjam
sagen” nog op het
boekenmarkt plaats. Dit jaar is
Oldenhave.
programma.
er voor €3300 aan boeken
verkocht, waarvan een deel van
We bedanken alle kandidaten
Het systeem “Schoolwise” is
voor hun inzet en wensen
inmiddels volop in gebruik,
Bradley veel succes bij de
waardoor we nu precies bij
volgende ronde.
kunnen houden welke boeken de
kinderen gelezen hebben en welke titels er bij hun leesniveau en
belevingswereld passen.
Dankzij de inzet van onze
dc-ouders is het dc nu zelfs 5
dagen per week geopend.
de opbrengst, namelijk €500,
De kinderen hebben nu dus nog door onze school besteed mag
meer mogelijkheden om het
worden aan nieuwe lees- en
documentatiecentrum te
informatieboeken voor het dc.
bezoeken.
Er zijn al diverse nieuwe titels
aangeschaft, waaronder een
aantal gedichtenbundels en
filosofische boeken. Kom dus
gauw kijken in het dc!
Voorleeswedstrijd
Na een spannende finale op
woensdag 7 oktober kon de jury
van de voorleeswedstrijd,

Voorleesontbijt
Tijdens de kinderboekenweek
hebben de kinderen uit de
middenbouwgroepen genoten
van een heerlijk voorleesontbijt.
Op het menu stonden onder
andere allerlei lekkere broodjes,
eitjes, fruit en eierkoeken.
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Beste lezers,
't Is weer voor voorbij die mooie zomer...
Inmiddels is het nieuwe schooljaar al weer even begonnen en
hebben de kleuters van 08 en 09 knapperige en gezonde
groenten mogen oogsten uit de schooltuin. Het was hard
werken maar we hadden een mooie oogst. In de klas hebben alle
kinderen goed meegeholpen om de groenten te wassen en snijden om uiteindelijk samen te genieten van een
zelfgemaakt kopje groentesoep!
Groentegroetjes van alle kinderen uit 08 en 09
en juf Eveline en juf Jacqueline
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3

1.
2.
3.
4.

Oogsten
Snijden
Koken
Smullen
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Wat is je naam?

-Enise

In welke groep zit je?

-groep 7 van B2

Wat is je lievelingsdier?

-een kitten

Wat is je leukste speelgoed?

-mijn telefoon

Wat is je lekkerste eten?

-Kumpir

Welk werkje doe je graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

-mode ontwerper

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-dagboek van een muts

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Ik kijk naar een Turks programma:
Iliski Durumu Karisik

Enise wil later
mode
ontwerpster
worden
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Op Halloween is het een horrordag dan doen
ze enge dingen zoals Spookhuizen En andere
dingen in de nacht is het helemaal eng en je
hebt op verschillende plekken Halloween zoals
Walibi en Focus in beverwaard met Eddie de
Clown die is pas echt eng en andere enge
mensen Freddie is ook best eng voor mij dan
je krijgt ook Reclames over Halloween bijvoorbeeld Walibi free nicht daar krijg je een Reclame van op tv op radio's en andere plekken
op de wereld en ik vond Halloween bij mij niet
heel eng maar leuk en ik wou met Freddie op
de foto maar ik durfde niet dus ik ben naar me
moeder gerend want ik
was heel bang.

Lucas B6
Wat is je naam?

-Puk

In welke groep zit je?

-groep O4

Wat is je lievelingsdier?

-een schaapje / lammetje
Wat is je leukste speelgoed?

-lalaloopsie

Wat is je lekkerste eten?

-patat met een frikandel

Welk werkje doe je graag op school?

-puzzel

Wat wil je later worden?

-paardrijdster

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- kerstmis, want dan hebben we
verkleedspulletjes
Wat is je leukste boek?

-Rupsje Nooitgenoeg

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Yogi & Jet

Puk wil later
paardrijdster
worden
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Van Manuel uit M2

Van Yinthe uit M2

Van Davy uit M2

Wij zijn Quincy en Jayden uit M2 en wij
hebben voor gelezen voor de klas.
En dat was leuk en het eten was lekker.
We hadden brood en ontbijtkoek en een
appel. En we hebben placemets gekleurd en
het was een super leuke dag. En de andere
kinderen hebben ook voor gelezen. En we
waren mooi gekleed. We hadden bruin brood
en wit brood. We vonden het allemaal lekker.
We hadden gekleurde muisjes en pindakaas
en smeerkaas en pasta. En we hadden het
gezelig met elkaar. En de voorleesstoel was
heel mooi versierd. En de boeken waren
superleuk.
Voorleesontbijt van Rania en Rafaella uit M2
Het was leuk en we hebben gelezen voor de
klas. En het was gezellig en de leesstoel was
mooi en het eten was lekker. En het brood
was lekker en we deden boter met
smeerkaas. En het liedje van raar maar waar
was leuk!!!!!! Daaaaaaag!!!!!!!
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Van Shrieya uit

Van Fleur uit M2

Het voorleesontbijt van Noah
en Mayra uit M2, Het was
heel leuk we hebben
allemaal voorgelezen en we
hebben allemaal lekker
gegeten en we hebben
gezongen en we hebben het
heel leuk gehad er was wit
en bruin brood en smeerkaas en pasta en boter en
chocomelk en appelsap
gegeten en gedronken.
En de hele klas vond het
leuk daaaaaaag

Van Bella uit M2

Van David
uit M2

Van Gwen uit M2

M2
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Daniel uit O3:
Ik vind het altijd leuk in de schooltuin, vooral het kabouterpad.
Deze keer gingen we spinnenwebben zoeken en besproeien met de
plantenspuit. Ik heb ook de kabouters gesproeid.
Leuk vond ik dat!!!
Ayoub uit O3:
Net als een vogel vliegen met veren dat is goed,
dan ga je zo naar een ander land vliegen, dat lijkt me zo cool.
Kaan uit O3:
Zo”n crackerdingetje eten met jam, dat vond ik o zo lekker !!! Mmmmmm
Monti uit O3:
Walnoten zoeken en die kraken en opeten.
Erg lekker en de notenkraker was een eekhoorntje. Dat was erg leuk.
Gina uit O3:
Ik vond dennenappels in een boom. De kabouters hebben ze voor mij uit de
boom gehaald, omdat ik ook zo’n kaboutermutsje op had. Haha !!
Mikayla uit O3:
Op de schooltuin gingen we kabouters zoeken met een kabouterketting om.
In het kabouterhuisje gingen we een kopje thee drinken en een verhaaltje
voorlezen. Gezellig hoor.

Ka

Om mo
op he
moes
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Isa uit O3:
abouters zoeken en over het bruggetje naar het eiland.
Dat was spannend. En mijn opa mocht mee,
die was voor 1 keer de meester.

Jake uit O3:
ooie herfstblaadjes te zoeken gingen we
et smalle paadje bij de bijenkasten. We
sten wel stil zijn van juf Christa anders
werden de bijen wakker.

Wat is je naam?

-Thalia

In welke groep zit je?

-groep 1 van O1

Wat is je lievelingsdier?

-een olifant

Wat is je leukste speelgoed?

-mijn assepoesterspel
Wat is je lekkerste eten?

-patat met een frikandel

Welk werkje doe je graag op school?

-mozaïek

Wat wil je later worden?

-balletdanseres

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- Sinterklaas

Wat is je leukste boek?

-Doornroosje

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Assepoester DVD

Thalia wil later
balletdanseres
worden
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Van Nisrine uit O6

Van Carmen uit O6

Van Mellody uit O6

Van Davita uit O6

Van Ivan uit O6
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Van Vanessa uit O6

Wat is je naam?

-Senna

In welke groep zit je?

-groep 4 van M3

Wat is je lievelingsdier?

-een poes.

Van Nina uit O6

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-taal

Wat wil je later worden?

-Juf

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- Zomer

Wat is je leukste boek?

-Sprookjesboek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Zapp

Senna wil later
Juf
worden
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Heb je een broertje of zusje gekregen?
Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje
hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te doen.
Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine
een knuffel aan je broertje of zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Deze brief kwam bij
Mare Magazine binnen:

Hallo iedereen
Eindelijk is mijn broer geboren op 20
08 2015.Ik ben eindelijk grote zus.
Dit is een mooi begin van het s
chooljaar eindelijk naar groep twee
en grote zus. Ik heb een foto
toegevoegd van mij en mijn broer.
Zijn naam is tygo van leeuwen.
Vriendelijke groet Noa van leeuwen
uit groep O5 bij juf Gazina

Noa mag namens
Mare Magazine deze prachtige knuffel aan
haar zusje geven.
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Het was een normale dag op de Mare.
Ik ging gewoon werken zoals altijd. Opeens
kwamen Jørdis en Willemien naar onze klas en
zeiden: Meester er zijn 2 jongens en ze stelen
2 fietsen! Ze zeiden ook dat 1 van de fietsen
van Jade groep 8 was. Iedereen was in choc.
Ze belde de politie en zeiden dat ze moesten
komen. Ze kwamen in de kleine pauze.
Niemand weet van wie die andere fiets is.
Jade groep 8 van B6 was heel verdrietig en
ze mocht met iemand mee naar de gang.
De politie is nu op onderzoek wij denken dat
het iemand van Calvijn .Als het onderzoek is
voltooid en ze zeggen het in de klas dan hoort
u het verder van mij ik heb medelijden met
haar ik weet hoe het voelt om iets te verliezen.
Einde.
geschreven door Ronny Haytem Schut B6

Wat is je naam?

-Levi

In welke groep zit je?

-groep 3 van M1

Wat is je lievelingsdier?

-Dolfijn

Wat is je leukste speelgoed?

-lego

Wat is je lekkerste eten?

-een boterham

Welk werkje doe je graag op school?

-breuken

Wat wil je later worden?

-politie

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- de dag met vuurwerk

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Freek Vonk

Levi wil later bij
de politie
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Wat is je naam?

-Ilse

In welke groep zit je?

-groep 8 van B7

Wat is je lievelingsdier?

-een poes.

Wat is je leukste speelgoed?

-ook mijn poes

Wat is je lekkerste eten?

-broodje shoarma

Welk werkje doe je graag op school?

Het leven

-taal

Wat wil je later worden?

-binnenhuisarchitect

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- Kerstmis

Wat is je leukste boek?

-Aangespoeld van Anna-Woltz
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Ilse wil later
binnenhuisarchitect
worden
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Niemand is perfect en dat hoort zo
dat is de natuur dat is het leven
zo hoort alles
maar soms kom je heel dicht bij
maar je komt nooit erover heen,
want je bent niet echt perfect.

Van Anna Lucie uit M6

In de eerste twee weken van november waren diverse leden van de
jeugdafdeling van de Euroband bij ons op school actief om muzieklessen te geven. De Euroband is
een muziekvereniging die gevestigd is in Charlois en ieder jaar muziekworkshops komt verzorgen op
diverse basisscholen in Rotterdam Zuid. Hiermee hoopt de vereniging ook kinderen geïnteresseerd te
krijgen in deze leuke muzikale hobby. In de jeugdafdeling van Jong Euroband maken jongens en
meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar muziek op diverse instrumenten.
Dit jaar was Jong Euroband dus ook weer te gast op De Mare. In samenwerking met juf Margriet
werden in twee weken tijd maar liefst 18 workshops verzorgd voor de groepen 3 t/m 7. I
n een afwisselend programma werden de diverse facetten van een muziekvereniging als de Euroband
in het algemeen en het jeugdmuziekkorps Jong Euroband in het bijzonder belicht.
Met veel inzet en enthousiasme werden er door de leerlingen van
De Mare meegedaan aan alle onderdelen, zoals de ritmes klappen
(“appels, peren, broccoli, banaan”) en het uitproberen van
instrumenten als de trompet, trombone, bariton, saxofoon en
dwarsfluit. Ook het slagwerk kwam natuurlijk aan bod en zelfs
werd er getoeterd op de grote sousafoon!
Op 17 november was er een “Open Avond” bij Jong Euroband en
deze werd bezocht door 8 kinderen met hun ouders/verzorgers van
De Mare. 7 van hen zijn inmiddels begonnen aan het speciale
“Music Kids” programma dat ongeveer 3 maanden duurt.
In dit programma krijgen de kinderen kennismakingslessen in alle
instrumenten, de eerste beginselen van het muzieknotenschrift en
het leren marcheren en showfiguren lopen. Na deze periode
kunnen ze dan besluiten of ze definitief door willen bij Jong Euroband en officieel lid worden van de vereniging. De jeugdcommissie
van de Euroband hoopt dat ze een leuke tijd tegemoet gaan bij de
jeugdafdeling!

Wat is je naam?

-Ilaisa

In welke groep zit je?

-groep 6 van B3

Wat is je lievelingsdier?

-Vogeltje en Poesje

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego Friends

Wat is je lekkerste eten?

-Lasagne

Langs deze weg wil
Welk werkje doe je graag op school?
de leiding van Jong
-Rekenen
Wat
wil
je later worden?
Euroband juf
-Ontwerpster
van kleding
Margriet nog
Wat vind jij de leukste dag van het jaar?
hartelijk dank
- Mijn verjaardag
zeggen voor haar
Wat is je leukste boek?
medewerking aan de
-Dolfje Weerwolfje
Waar kijk je op de tv altijd naar?
muziekworkshops op
-Nicklelodeon
De Mare. Het was
allemaal weer prima
geregeld en erg fijn
om te doen in haar
muzieklokaal!
Ilaisa wil later

Tijdens één van de eerste muzieklessen ging
het er meteen al heel fanatiek aan toe!

kleding
ontwerpster
worden
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Heb je een broertje of zusje gekregen?
Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje
hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te doen.
Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine
een knuffel aan je broertje of zusje geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Deze brief kwam bij
Mare Magazine binnen:

Mijn dochter Viënna Suzy Quak
heeft een zusje gekregen op 10
oktober. ..haar naam is Nova Siërra
Verhoeven.
Viënna zit in de klas bij juf
Jaqueline 08

Viënna mag namens
Mare Magazine deze prachtige
knuffel aan haar zusje geven.
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Heb je een broertje of zusje gekregen?
Laat het Mare Magazine weten. Stuur een
berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij
een broertje of zusje hebt gekregen. Het is ook heel
leuk om er een foto en een geboortekaartje bij te
doen. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij
misschien de volgende keer namens Mare
Magazine een knuffel aan je broertje of zusje
geven. Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Deze brief kwam bij
Mare Magazine binnen:

Ik heb een broertje gekregen .
Hij heet KAJ. Hij is eindelijk thuis .
Hij kan al een beetje op drukken .
En dan ligt die op mijn vaders arm en
dan gaat die al een beetje staan.
En hij lacht al en beetje.
En als hij zijn speen in heeft lijkt het
net dat hij eo eo zegt.
Echt heel schattig.
En hij steekt zijn tong ook uit….
Liefs Anna

Wat is je naam?

-Rif

In welke groep zit je?

-groep 5 van M4

Wat is je lievelingsdier?

-een stokstaartje

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je graag op school?

-taal

Wat wil je later worden?

-politie

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- 21 augustus

Wat is je leukste boek?

-dierenboeken

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-het geheim van eik

Rif wil later bij
de politie
werken

Anna mag namens Mare Magazine een
prachtige knuffel aan haar broertje Kaj geven.
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In oktober vierden Juf Christa en
Juf Diana hun verjaardag in de klas. Daar er
ook een jubileum te vieren was, kon er een
professionele poppenspeler worden
ingehuurd, die voor alle kleuters een
prachtige voorstelling heeft gespeeld.
Deze voorstelling van Koos Wieman was
genaamd: ‘Het verrassings-ei’ en ging over
een bijzonder drakenei, dat gevonden werd
door kabouters en werd afgepikt door de
heks. De heks probeerde er een zwarte
draak uit te toveren, maar natuurlijk konden
de kabouters het ei redden en werd er een
hele lieve groene draak geboren.
Wat is je naam?

-Neill

In welke groep zit je?

-Groep O5

Wat is je lievelingsdier?

-Alle dieren

Wat is je leukste speelgoed?
-Duplo treinbaan
Wat is je lekkerste eten?

-Spaghetti & pannenkoeken

Welk werkje doe je graag op school?

-De roze toren

Wat wil je later worden?

-Politieman

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-De Gruffalo

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Super 4

Neill wil later
Politieman
worden
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Ik hoop dat de Sint dit jaar weer naar onze klas komt. Het is altijd zo gezellig met de Sint in de
klas. Ik wil altijd graag naast de Sint zitten ook al schaam ik me een beetje, ik gluur dan stiekem
mee in zijn grote boek hij kan me elk jaar weer verrassen. Wat doet de Sint dat goed; hij is een
soort James Bont, want hij schrijft allerlei dingen over je zonder dat je het merkt. En het leukste is
altijd dat de Pieten snoep gooien ze gooien het dan op de grond maar ik vind dat niet zo lekker
eten van de grond. Dus ik probeer het te vangen en verzamel het dan. Ook maken we dan
knutsels en plakken we het op het prikbord dit jaar hebben we een huis gemaakt met een schoorsteen. Het is nog steeds spannend hoe Piet dit jaar zal verschijnen.
Mij maakt het niet zo veel uit.

Van: Lamyae Klas:B9

Wat is je naam?

-Daniel

In welke groep zit je?

-groep 2 van O3

Wat is je lievelingsdier?

-een beer,
omdat zijn vacht zo zacht is
Wat is je leukste speelgoed?

-auto’s

Wat is je lekkerste eten?

-taart

Welk werkje doe je graag op school?

-sommen maken

Wat wil je later worden?

-computermaker

Wat vind jij de leukste dag van het jaar?

- een sneeuwdag

Wat is je leukste boek?

-een vlinderboekje

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-spongebob

Daniel wil later
computermaker
worden
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We gingen naar de gymzaal en daar was het licht.
Het was spannend want er kwam een Sint uit de
kast springen. We schrokken. Er was ook Sint en Piet
versiering. We kregen daarna cadeaus en het was
een top dag. Maar we zagen het paard niet.

Hannah groep 4, M1

De rommelpiet is
gekomen en hij heeft veel
rommel gemaakt.
De lego op de grond,
de tafels omgegooid,
de stoelen omgegooid
en de rekenkaarten
op de grond.
En de blokken op de
grond. Wat een bende
zeg! Hij kan alleen
rommel maken. Voor hem
is het alleen rommel
en rommel. Wat zegt
Sinterklaas er van? In de
schoen zit snoep, maar je
mag en ook groente in
zetten. Dat is pas lekker
mmmm.

Sophia groep 4, M1
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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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Rana: met de juf

Yusuf: lezen met de juf

Isis: kleurboek

Simon: fichesspel
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Bram: op de
computer

Selen: lezen

Vienna: lezen met de juf

Adam: werken met de juffen! ~ Splits!

Lisa: op de
computer

Jerayno: rekenen met de juf
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De kerst
De kerst is leuk. Het is koud er wordt feest gevierd.
Er wordt lekker gegeten en in de sneeuw gespeeld.
En warme chocolademelk wordt bij een kamp vuur
gedronken. En nog veel meer. De kerstman komt en
brengt cadeaus. En Sinterklaas voor de kleine kinderen.
En er wordt vuurwerk af gestoken. Ik vind het heel erg
spannend en gezellig. Er komt veel visite. Mijn tante en
mijn oom en mijn neef en de buurvrouw komen. Ik weet
nog niet wat we gaan eten maar mijn moeder kan heel
lekker koken.

Arman B9
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Kerst 2015
We hebben heel veel gedaan deze kerst op
school we hebben de kerstcrea en er was echt
heel veel er waren rendieren die je kon maken
en ook een kerstboom en een hartje met puzzelstukjes en nog veel meer en we liepen met
ze 5ven en die dag erna stonden er allemaal
kaarsjes op onze tafels en we mochten ook in
het donker werken.

Anna B8

kerstmis… het is weer zo ver! Heel Nederland
vol licht en plezier. Het is in MIJN leven
eigenlijk nog nooit zo leuk geweest. Het is niet

alleen leuk op de Kerstmarkt, thuis maar ook
op school! Op school was de Kerst-Crea. dat is
een dag waar je een kaartje krijgt. Met dat
kaartje kan je naar het kindercafé. Dat kaartje
kan je ook aan een rek zetten. Dat rek staat
voor een deur van een klas. Elke klas heeft
twee leuke knutsels. Als je het kaartje aan het
rek hangt mag je naar binnen. Knutselen maar!

Felix groep 6 uit B8

wij vinden kerst een van de leukste maanden
van het jaar. Vooral dat het gezellig is en dat
er mooie lichtjes zijn. Je krijgt mooie cadeaus.
Er is ook lekker eten. Je kan mooie jurken aan.
je ziet je familie. Je kan leuke spelletjes doen.
je kan kerstmuziek draaien je kan mee zingen.
Je kan met je familie een kerst film kijken en
lekker snoepen op de bank. Op school heb je
een kerst diner je kan een dansje doen en
natuurlijk lekker eten

Selin en Alaysha groep 7 b88

Bij het kerstdiner heb je ook een kerstconcert.
En bij dat kerstconcert zijn de volgende
deelnemers aanwezig :
Dans: Alaysha, Yaz, & Selin op Santa tell me
van Ariana Grande
Asya, Anna, & Rochania op nog 7 nachtjes van
Alyah
Live music : Anna op gitaar speelt Jingelbells
Jill & Grace op blokfluit spelen Jingelbells
Felix op zijn keyboard speelt Jingelbells
Jewel & Zelda op hun keyboard spelen
The A team

Jill groep 7 B8
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Rayenne uit M8

Hazal uit M8
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Sander uit M8

Ceylin uit M10

De kerstkrea was leuk en ik vont het rendier maaken het
leukst. Coen, groep 3 ~ M10
De kerst kreeja was heel luek. Ik ging naar de
muuzieklookaal. En daar ging ik een kerstboom maaken
van papier en ik ging ook een ster maaken.

Jayden, groep 4 ~ M10

Ik ben Fairouz. Ik ging naar de kerstkrea. Ik von het leuk
omdat ik naar alle klasse mocht gaan. En de leukste wat
ik kon doen was de kaars van meester Hans. Ik von de
andere klassen natuurlijk ook leuk.

Fairouz, groep 5 ~ M10

Ik ben Jill en ik heb een kerstboom gemaakt. En ik ben
naar het kindercafé geweest. En het was heel leuk en
fijn. The End. Jill, groep 5 ~ M10
De kerst crea,
De kerstcrea was leuk en gezelig. Met iedereen een voor
een en de kaars van mr Hans vond ik het leukst het is
vijn met kerstmis. Iedereen is bij eklaar en fieren we
feest. Dit feest is voor groot en klein. Het is fijn om op
deze school te zijn.

Jusilandia, groep 5 ~ M10

Maryam uit M8
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Tasnim
uit M8
Leila uit M8

Emily uit M10

Yagmur uit M8
Noortje uit M8

Coen uit M10
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Aimée uit M10
Ayoub uit M10

Jaimy uit M10

Sudenaz uit M10

0
Alief uit M10
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Deze keer gaan we het hebben over Socrates en moeten we
terug naar het vroegere Griekenland en wel naar de hoofdstad
Athene. Socrates was vaak te vinden op de markt, waar het
altijd erg druk was met mensen die boodschappen deden.
Hij was de jongste niet meer, droeg een baard en een jurk en
praatte vooral met jongeren die aan zijn lippen hingen.
De mannen die in de regering zitten hielden hem in de gaten
omdat ze bang waren dat hij de jongeren op verkeerde ideeën
zou kunnen brengen. Socrates wilde mensen niet vertellen wat zij moesten denken, hij wilde dat ze zelf nadachten. Hij wilde dat mensen alle onderwerpen kritisch onder de loep namen. Dat ze doorvroegen, net zolang
tot ze bij de kern kwamen. Want wat is goed? Wat is echt? Wat is rechtvaardig? En schoonheid, wat is dat
eigenlijk? Mensen zeggen dat ze de waarheid spreken of denken te weten wat de waarheid is, maar hoe zeker
zijn ze daarvan? Socrates is beroemd geworden door zijn uitspraak: "Ik weet dat ik niks weet". Hij moedigde
mensen aan, zichzelf zo goed mogelijk te leren kennen, want dan krijg je pas een echte kijk op bijvoorbeeld het
goede, zodat je ook het goede zal doen. Jezelf leren kennen, inzicht hebben, leidt dus tot een goed leven.
Socrates wil dat mensen bescheiden zijn en niet een ander hun mening opleggen. De bestuurders van de stad
vonden dat helemaal niets. Want wat zou er gebeuren als de mensen hun niet meer zouden steunen?
De ideeën van Socrates vonden ze daarom levensgevaarlijk. Daarom is hij vermoord. Hij kreeg een beker met
gif, die hij leeg moest drinken. En zo stierf Socrates, ongeveer 70 jaar oud. Plato was een leerling van Socrates
en heeft bewust meegemaakt dat zijn leermeester de gifbeker leeg moest drinken. Hij was er helemaal kapot
van en besloot al de gesprekken die Socrates gevoerd had met zijn leerlingen, op te schrijven. Dit verhaal va
Socrates en nog vele anderen filosofen kun je in het D.C. boek " GROTE GEDACHTEN / Verhalen over Filosofie
" van Janny van der Molen lezen. Dus als jullie steeds "waarom" vragen en geen genoegen nemen met een
simpel antwoord, zijn jullie volgens Socrates de ware filosofen. Vooral kinderen uit de onderbouw kunnen dit
heel lang volhouden, soms tot wanhoop van hun juffen en/ of ouders.
Een mooi prentenboek, dat zowel geschikt is voor de midden-als bovenbouw heet "Het geheim van Pepijn" en
is geschreven door Eckart Tolle en je kunt het lenen in het D.C. Het gaat over een jongen die zich erg druk
maakt, omdat hij door een oudere jongen op school gepest wordt. Hij krijgt bijzondere tips hoe hij daarmee om
kan gaan, o.a. door niet in het "dan" en "toen" te leven, maar in het "Nu". Hij voelt hierdoor nu ook dat hij veel
sterker is dan hij denkt. De laatste les filosofie heeft B1 het, na het voorlezen van dit boek, over pesten gehad.
Aan de klas werden o.a. de volgende vragen gesteld:
Wat is pesten?
Is pesten hetzelfde als ruzie maken?
Waarom pesten mensen?
Kun je iemand pesten zonder het te weten?
Moet je iemand kennen om hem te pesten?
Mag pesten soms wel?
Pesten dieren elkaar?

Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
Vastomlijnde antwoorden zijn hier niet op te geven,
maar door erover te praten en vragen te stellen,
komen de pesters, meelopers en gepeste kinderen
duidelijker in beeld en word je zeker aan het denken
gezet waarom dingen gebeuren. Zodra je dit snapt,
kun je er ook iets aan veranderen.
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Ook kregen de kinderen een vragenlijst waarop ze moesten
aangeven of er in de beschreven situatie sprake was van pesten of plagen. Probeer zelf eens een mening te geven over
de volgende situaties. Is dit een geval van plagen of pesten?

Je wordt niet gekozen bij de gym.
Iemand plakt een briefje op je rug met "Te Koop".
Als je bloost, roept iemand: "Hé, vuurtoren".
Je wordt buitengesloten omdat je niet mee mag doen.
Iemand legt een scheetzak op je stoel.
Iemand verstopt je schoen.
Niemand wil naast je in de rij lopen.
Het zadel van je fiets wordt gesloopt.
Bij B1 waren de meningen nogal verdeeld, wat natuurlijk
juist boeiend is, omdat iedereen anders naar de dingen kijkt
en anders beleeft. Veel plezier met het testje en probeer het
eens met je klasgenoten te bespreken.

Bezoek boerderij

Muziekles

Pietengym

Sint in het land

kerstdiner
kerstdiner

34

Facebook:

Twitter:

Website:

Montessorischool

@obsdemare

www.obsdemare.nl

de Mare

