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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 Fatma
Juffrouw Christa & Juffrouw Priscilla
Juffrouw Anne Katrijn
Juffrouw Gezina
Juffrouw Joska
Juffrouw Annemarie & juffrouw Yvette
Juffrouw Jacqueline & juffrouw Mariska
Juffrouw Eveline

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

B1 Juffrouw Maaike & juffrouw Leonie
B2 Juffrouw Daisy & juffrouw Evelien
B3 Meester Jonathan
B4 Meester Jim
B5 Meester Daan
B6 Meester Martin
B7 Meester Ben
B8 Meester Roland
B9 Meester Lammert
B10 Meester Patrick & meester Arthur

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ligt het prachtige Mare Magazine weer voor U !
In dit Mare Magazine natuurlijk weer allerlei nieuws uit de groepen met daarbij prachtige foto’s.
Bij het schrijven loopt 2016 al bijna weer op zijn einde
en 2017 staat voor de deur !
Het lijkt alweer lang geleden, maar het is pas vier
maanden, dat ik in de zomer begon aan de prachtige
baan als directeur van De Mare.
Inmiddels hebben we elkaar al eens gezien en/of
gesproken bij de deur of op een ander moment.
Maar ook van velen van u natuurlijk niet op zo’n grote
school als De Mare.
In de laatste nieuwsbrief meldde ik u al een aantal
zaken waar we druk mee bezig zijn. Hoe is de stand van
zaken nu ? Onze nieuwe website en schoolapp zijn bijna
klaar en na de kerstvakantie zullen wij deze niet
ongemerkt gaan ‘lanceren’ . Ook komt er een nieuwe
vormgeving voor ons logo. Dit heeft te maken met het
feit dat ons oude logo niet meer voldeed aan de eisen
die worden gesteld aan websites, apps etc.
Ook dit nieuwe logo is bijna klaar, dus we hopen dat
dit gelijktijdig met de lancering van de website en
schoolapp gepresenteerd kan worden !

Verder wordt er in de klassen natuurlijk hard gewerkt
en veel geleerd. Straks in januari starten de kinderen
weer met de eerste ‘midden’ toetsen van het CITO
leerlingvolgsysteem , zodat we samen met u de
ontwikkeling van uw kind weer goed in beeld hebben,
naast alle andere observaties die we doen !
Ook zijn we druk bezig met een vacature te vervullen
van een conciërge voor de Grift 42 en tevens ook voor
een muziekleerkracht omdat juf Margriet in het
voorjaar van haar pensioen gaat genieten.

Juffrouw Margriet met haar orkest

Op het kleuterplein is inmiddels een prachtige nieuwe
en grote zandbak verschenen. Aan een constructie om
deze af te dekken wordt nog gewerkt. Verder heeft de Sinterklaas kwam natuurlijk ook weer langs op 5
zandbak op de Fichtestraat ook weer een mooi nieuw
december en hij bezocht met zijn Pieten alle groepen.
net over de bak heen.
Iedereen heeft weer genoten van een heerlijke
ochtend !
Sinds kort hebben we het aanbod fietsen en karren bij
de onderbouw flink uit kunnen breiden ! Zo kunnen
De Kerst crea was ook weer een groot succes !
gelukkig meer kinderen hier gebruik van maken !
Kinderen konden in de verschillende groepen hun
creativiteit tonen en mede dankzij grootschalige hulp
van ouders, grootouders en andere familieleden werd
ook deze ochtend weer een groot succes !
Hartelijk dank daarvoor !
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Suiker is enorm lekker, maar zoals we inmiddels weten….
het heeft ook vele keerzijden.
Suiker wordt ook wel de ‘witte rover’ genoemd omdat
het vooral bij kinderen juist de goede vitamines en
mineralen afbreekt. Daarnaast is het natuurlijk ook niet
goed voor het gebit, wat bij kinderen ook nog in de
ontwikkelingsfase zit. Zo zijn er nog tal van zaken te
noemen waarom suikers niet goed zijn voor kinderen.
Op de volgende links kunt u meer lezen :
https://www.vitamins.nl/gezondheid.kinderen.suiker
Op naar 2017 dus en weer afwachten wat het nieuwe
jaar ons gaat brengen !
Een nieuw jaar begint ook altijd met goede voornemens.
Eentje ervan wil ik toch wat meer aandacht aan
besteden en dat zijn de traktaties bij verjaardagen.
Als uw kind jarig is, vinden de kinderen en wij het
natuurlijk heel erg leuk dat dit op school gevierd wordt.
Toch altijd weer een bijzonder moment dat dit gevierd
wordt en dat er getrakteerd mag worden.

http://www.bluebelle.nl/voeding/health-2/kinderen-ensuiker-hoe-zit-het-nou/

Dus een mooi voornemen om als u uw kind(eren) een
traktatie meegeeft hier rekening mee te houden !

Heel veel kinderen komen met heerlijke dingen op
school om deze uit te delen. Nu wordt er al heel vaak
rekening mee gehouden en dat dit ook een verantwoorde
traktatie is, maar ik wil u vragen hier op te blijven
letten. We zien namelijk ook nog regelmatig traktaties
met veel zoetigheid waar veel suiker in zit en daar wil ik
u vragen rekening mee te houden als u de kinderen
traktaties meegeeft.

Rest mij u ,
mede namens het team ,
langs deze weg een mooi 2017
toe te wensen !

P. (Peter) van der Waal
Directeur obs "De Mare"
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Rassen van
paarden

er bestaat een Shirehors dat is
het grootste ras ter wereld ze
hebben ook sokken dat zijn
heel lange haren aan de voeten. De fries is meestal zwart
maar in de zomer als er veel
zon schijnt dan is het bruin.
De Falabella is een soort
shetlander alleen dunner en
ze kunnen goed springen je
kan er alleen niet op rijden. De
shetlander is heel klein en ook
dik als je volwassen bent kan
je er niet op rijden. Fjorden
kunnen goed tegen de kou
en staan bekent om hun
opvallende kleur en aalstreep
en ze hebben een volle staart
en de manen staan om hoog.
IJslanders kunnen töilt dat is
stappen maar dan harder en
heel ontspannen. de Arabier is
een bijzonder ras en heeft een
gesperde neus en de zelfde
form oren als een blaadje zijn
hooft een beetje naar binnen
ze komen uit Arabië.

Groetjes
Semmy
en
Maya
doei !! M6
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Twee 8e groepers uit B9 komen helpen in de onderbouwgroep O5

Gehoord
op
school!
Rani uit O9:
Juffrouw ik heb mijn knoop al uitgelust!
= veter in de knoop
Kaj uit O9:
Dit is mijn bobbywarmer!!
=Bodywarmer

Op dinsdag 30 augustus j.l. was Bebèl
Bus uit B2 uitgenodigd om als jonge
verslaggever van OBS De Mare mee te doen
aan een echte persconferentie. Het was
tijdens de presentatie van het sportblad
Helden in Hotel Ridderkerk Op de foto zien
we Feyenoord ster voetballer Dirk Kuijt en
paralympisch snowboardkampioen
Bibian Mentel.
Bebèl mocht samen met de andere kinderen
vragen stellen aan de twee sporthelden.
Bebèl vroeg aan Dirk Kuijt of hij graag zou
willen dat zijn eigen kinderen ook voetballer
worden. Dirk antwoorde dat: "hij dat op
zich best leuk zou vinden maar dat hij het
vooral belangrijk vindt dat zijn kinderen iets
gaan doen wat ze leuk vinden en waar ze
zin in hebben".
Voordat Bebèl en de andere kinderen vragen
mochten stellen kregen ze van de
hoofdredacteuren van het blad Helden
(Frits en Barbara Barend) in een korte les
uitgelegd hoe je een persconferentie moet
aanpakken. Even later zaten ze gewapend
met blocnote en pen recht voor hun
sporthelden en waren ze best zenuwachtig.
Dirk en Bibian bleken goede praters dus het
werd een mooie persconferentie.
Na afloop van de persconferentie mochten
alle kinderen met Dirk en Bibian op de foto.
Bebèl staat links van Dirk Kuijt.
Einde persbericht.
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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:

Hierbij wil ik laten weten dat ik op 13
augustus de trotse zus ben geworden van
Milena Noémi. Ze is nu nog heel klein maar
ik kan niet wachten tot ik samen met
haar kan spelen.
Groetjes,
Livia Freitas

Livia mag
namens
Mare
Magazine
deze
prachtige
knuffel aan
haar zusje
geven.

5

We gingen met de hele klas naar de Breepleinkerk. We gingen niet voor niets naar de kerk.
We gingen in de kerk kijken. Toen we daar binnen waren gekomen, kregen we een stempel
op onze hand. De stempel kregen we, zodat we verschillende groepjes hadden;
het rode groepje, het blauwe groepje, het zwarte groepje en het groene groepje. De groepjes
moesten wel, want we mochten ook naar de zolder. Nadat we de stempel hadden gekregen ging
Talitha, de mevrouw die ons rondleidde, een verhaal vertellen over de kerk.
Het was natuurlijk geen verzonnen verhaal, maar een waar gebeurd verhaal. Het begon zo:

De opa van Rebecca, die erg veel van zijn kleindochter hield, vertrouwde de situatie niet meer. Rebecca haar
vader en moeder waren al opgepakt door de Duitsers. De opa van Rebecca wou dus een onderduikadres voor
zijn kleindochter regelen. Hij dacht aan een groot gebouw, de kerk. Hij ging dus met de koster praten, die zag
het wel zitten. Hij timmerde twee zoldertjes één aan de rechter en één aan de linker kant van de kerk.
De koster kende de opa van Rebecca niet eens, alleen van gezicht. De koster wist wat er moest gebeuren,
hij zat in het verzet. In de kerk lagen namelijk een drukpers, meerdere wapens en voedselbonnen. Hij was
dus een verzetsheld, dus een onderduiker kan er ook nog wel bij. Rebecca zelf dacht er anders over, zij wou
gaan trouwen. Dat heeft ze toen ook gedaan en daarna gingen ze samen onderduiken. Later in de oorlog
kwamen er nog twee personen bij, maar er zijn nog veel meer mensen die een onderduikadres zoeken.
Nu gaat er dus een joods iemand naar de dominee. Met de vraag of hij en zijn vrouw misschien konden
onderduiken. De dominee zou het aan de koster vragen en zou nog van zich laten horen. Toen hij het aan de
koster vroeg, kwam hij erachter dat er al een jaar lang vier personen zaten ondergedoken. Er was ook nog
iets gebeurd tussen Rebecca en haar man, Rebecca was zwanger. Toen ze ging bevallen, ging dat natuurlijk
niet op de zolder, maar een veel groter probleem was, dat er geen dokter was die wilde helpen bij de
bevalling. Uiteindelijk was er een dokter die wilde helpen, maar hij was gespecialiseerd in ogen.
Hij ging dus studeren. Hij had nog tijd genoeg, want Rebecca was pas december 1944 uitgerekend.
Na de bevalling kwam het moeilijkste. Baby’s kunnen namelijk niet onderduiken, want die zijn vaak aan het
krijsen. Daar moest dus iets op verzonnen worden. Doen alsof het kind van de koster was kon niet,
want die hadden al kinderen die al veel ouder waren. Het beste idee was om familie in huis te nemen waarvan
er ook een moeder zwanger was in huis te nemen. Dan zijn er twee baby’s en weet je nooit wie er huilt en als
het kindje van Rebecca naar buiten ging ,moest hij een muts op. Hij had donker haar en dan zouden
landverraders meteen naar de Duitsers gaan. Erg bijzonder is dat ze op dit onderduikadres nooit honger
hebben gehad. Dat hadden ze te danken aan dezelfde dokter die ook bij de bevalling had
geholpen. Hij was ook een verzetsheld, net als de koster. Hij had ook een
onderduiker in huis, namelijk een Britse piloot. Hij zorgde voor al het eten van de Britse piloot, Rebecca en
haar man en de andere onderduikers die in de kerk zaten.
Lars B9

6

10
vragen aan:

Sumeyye

In O5 hebben de kinderen de aardappels
geoogst en daarna gewassen en in stukjes
gesneden. De moeder van Adam & Julian hebben de
kinderen geholpen. De frituurpan is geleend van de
moeder van Finn en dan . . . .
Lekker patatjes eten !!

Aardappels oogsten
Wat is je naam?

-Sumeyye

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B4

Wat is je lievelingsdier?

-Hond & Poes

Aardappels snijden

Wat is je leukste speelgoed?

-Wii Party

Wat is je lekkerste eten?

-Kip Nuggets

Welk werkje doe je
graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

-Advocaat

Frituren

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Het leven van een losser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Klokhuis

En dan . . .

Sumeyye
wil later
advocaat
worden
SMIKKELEN !!!!
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Vandaag maakten de kinderen van 08 een heerlijke groentesoep.
Alle groenten waren zelf gezaaid , geoogst en daarna gewassen en
gesneden. Vanzelfsprekend smaakt zo'n soepje dan superlekker!

Groente snijden
Groente in de pan
Groente wassen

En dan lekker met zijn allen soep eten !!
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Sierra 5 jaar uit O5

Danica uit O5 tekent:

“Danica zit aan tafel patat te eten”
Hind 5 jaar uit O5

Benyamin 5 jaar uit O5

Aviani 5 jaar uit O5
Emelie 5 jaar uit O5

Esila 5 jaar uit O5
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Na zo'n lange vakantie is het
heerlijk om weer naar school te
gaan en om nieuwe lesjes te
krijgen. Ceylin uit 08 leert de
letter 5 en hé wat een toeval, ze is ook 5 jaar!!!

Foto van Vroeger 1
Hieronder zie je een foto van een juffrouw. Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant staan nog twee ‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de meesters of juffen.
Vul dan de bon in op bladzijde 57.
Doe hem op de brievenbus van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Dit is juffrouw:

A

A. Priscilla
B

B. Kim
C.

Fatma

C

Vul het goede antwoord in op blz 59.
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Elke woensdag gaan we
naar schooltuin. En deze
woensdag was het de eerste
keer na de vakantie en dus
was alles gegroeid .
We moesten alles delen
want de tuintjes die in de
schaduw waren hadden bijna helemaal niks. Dus we
moesten delen en er waren
bloemen gegroeid Toen
mochten we een bosje
bloemen maken. We hebben
van alles geoogst en dat
waren uien, bonen en
kruiden en de meeste
paprika en pepers

AHSEN B6

Schooltuin is heel leuk. na de zomervakantie hebben we best
veel geoogst. Zoals : paprika, peper, uien, sperziebonen en
courgette. Sommige tuintjes zaten aan de kant van de zon.
Dus die groeiden heel snel maar sommige tuintjes zaten aan de
kant van de schaduw. Dus die groeiden iets langzamer.
Wat we ook mochten doen was een bosje bloemen maken.
Maar sommige planten in tuintjes werden opgegeten door
slakken. Gemaakt door : Lucas Klas : B6
Woensdag gingen we naar de Schooltuin. We gingen eerst
omkleden en ons klaar maken en dan gingen we onze oogst tassen
pakken. Toen gingen we naar onze tuinen en ik was heel
nieuwsgierig om te zien wat er in de vakantie gebeurd is.
Quint en ik gingen kijken en wij twee dachten: Zo veel!
Wat we hebben kunnen oogsten zijn: sperziebonen, rode pepers,
uien en bloemen. Wat we niet mochten oogsten waren poempoen
natuurlijk want dat moet nog heel lang nog groeien tot het einde
van de schooltuin. Mais vonden de kraaien lekker dus die zijn
misschien op. Cougette, paprika laten we rood worden. En dat
was het we mochten ook gelijk de sperziebonen eten maar ik
ging ze thuis opeten maar eerst alles schoonmaken en dan pas
eten. Toen gingen we weer terug naar school. Ik hou van de
oogst en de les ik ben er blij mee. Bedankt Van Morris B6
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We gingen pizza bakken bij de schooltuin en we
kregen kruiden. Het was leuk. We gingen deeg
kneden en een paar kinderen gingen oogsten.
Dat moest ook nog gedaan worden en toen we
klaar waren gingen ze ook deeg kneden.
Toen werden de pizza’s gebakken en het was
lekker en iedereen wou nog meer pizza.
Maar nee, het mocht niet en ja, iedereen ging
praten en lachen en zelfs ik vond het leuk.
Het was super leuk.

groetjes Ahsen B6

Schooltuin 31-8-2016
Gisteren gingen Anna en ik
verder met de schooltuin.
We hebben veel geoogst .
Ik weet niet meer alles wat we
mee mochten nemen, maar wel
paprika ,bonen, pepers, bloemen
heel veel. We hadden ook de
voorbeeld tuin. Daar zit Romaisa.
Daar werd voor gedaan hoe we
uien mochten oogsten. Die uien
stonken echt en dat wat alles.

Joann, B6
SCHOOLTUIN
Woensdag hadden schooltuin.
We mochten heel veel oogsten.
Ik mocht laten zien hoe je de
uien uit de grond haalt.
Daarna hadden we de
uien, pepers, paprika’s enz eruit
gehaald. Daarna gingen we de
sperziebonen plukken. Ik kreeg
heel veel groenten van iedereen.
Daarna gingen we met volle
tassen terug naar school.

Romaisa,B6
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10
vragen aan:

Mohamed

Par

Denis uit O9 tekent insecten

Kaj uit O9 tekent lieveheersbeestjes

Wat is je naam?

-Mohamed

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B3

Wat is je lievelingsdier?

-een slang

Wat is je leukste speelgoed?

-Monopoly

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Loesanna uit O9: ““Ik heb ook wat geschreven
met een schrijfpotlood

Welk werkje doe je
graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Vader

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Het leven van een losser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Mohamed
wil later
vader
worden
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Noah uit O9 tekent insecten

Indy Junger uit O9 tekent
lieveheersbeestjes

ri uit O9 tekent insecten met 6 poten

Assiya uit O9 tekent duizendpoten,
lieveheersbeestjes en bijen

t
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Hallo allemaal ik ben
Philip! 4 okt is het
natuurlijk
DIERENDAG!
Zelf heb ik een kat,
ze heet Roosje,
ze is helemaal wit.
We hebben ook nog
een hamster die
heet Pipi van Pipi
Langkous! Grappig
toch? Maar met
dieren dag mochten
wij een knuffel
meenemen ik heb
een eend, De andere kinderen hadden
ook knuffels mee
zoals Jill die had
een pinguïn. En Yaz
een kat die heet
Dikkie Dik en nog
veel MEER!
Natuurlijk.
Dit was mijn kleine
verhaaltje over
DIERENDAG!

Groetjes Philip!
Uit B8

Dierendag door Jill: Ik vind dierendag een beetje onnozel!
Want dierendag betekent dat je die dag hééééééél aardig moet zijn voor
de dieren. Maar het punt is : je moet elke dag heel aardig en lief voor de
dieren moet zijn ! Want sommigen mensen zijn alleen lief voor de dieren
op dierendag. Maar dat moet niet ! Dus luister goed wat ik nu ga zeggen : “
Wees elke dag lief voor de dieren en behandel ze niet als een kartonnen
doos die je na een dag weer weg gooit” ! “Dus behandel ze met liefde en
zorg goed voor ze dan gaan ze echt van je houden! “

Groetjes Jill uit B8

Hallo ik ben Zerus ik heb een knuffel die heet zerujr hij is lekker zacht
Ik heb hem gekregen toen ik 7 was. Ik zette hem naast mijn bed.
Ik heb heerlijk geslapen. De volgende dag gingen we naar Efteling ik nam
hem mee in de auto ik was in slaap gevallen en toen was ik wakker. En toen
kwamen we binnen en toen ging ik met hem in De achtbaan, we zaten goed
vast en toen ging de Achtbaan beginnen en toen gingen we over de kop
In de pyton en we vonden het allebei super leuk en toen was de achtbaan
klaar En toen stapte we uit en toen gingen we in schip die gaat heen en
weer En we hielden ons goed vast en toen stapte we uit en toen gingen we
in de Jorres en de draak en blauw won en ik zat in blauw en toen waren
We erg blij dat we gewonnen hadden . THE END

Groetje van Zerus uit B8
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Hoi mijn naam is Florian en ik heb
vandaag geen knuffel meegenomen
want ik was hem vergeten. Ik heb thuis
wel een knuffel het is een hond ik vind
mijn hond heel lief. Hij heet waffie
Ik heb mijn hond gekregen toen ik in
het ziekenhuis lag ik werd toen
geopereerd maar waar aan zeg ik liever niet dat is een raar plekje. Ik vind
het wel jammer dat ik mijn hond ben
vergeten. En ik hou hem altijd de hele
nacht bij me. Ik hou heel veel van hem
want ik heb hem precies nadat ik uit
het ziekenhuis kwam gekregen. Ik ben
erg blij met mijn hond. Ik heb nog een
knuffel en dat is een muis maar meer
vertel ik niet anders wordt het verhaal
te lang. THE END

Groetjes van Florian uit B8

Hallo ik ben Savano ik heb een knuffel
spike hij is een hond. Hij is mijn lieve
hondje en hij is schattig. En hij is
grappig hij kan met zijn kond schudden.
Je kan hem kopen in Ikea ik kreeg hem
van Ikea in Den Haag. Dus als je hem
wil moet je naar ikea toe.
En ik heb een andere knuffel die kreeg
ik toen ik vijf was en toen ik 8 werd
was mijn tand niet echt ik kreeg een
prik ik nam mijn knuffel mee toen was
het klaar mijn tand was er uit toen ging
ik rond 6 uur naar huis mog ik eten
lekker pannenkoek.

Bij ons in de klas mocht je een diertje meenemen
en dus nam ik Dikkie Dik mee echt heel leuk. Dikkie
Dik is een katje ik vind het heel leuk oranje is hij
ook en ik ben ook een oppas voor de dieren van de
kinderen aan mijn tafel. We hebben d’r net ook een
foto gemaakt met alle kinderen die een diertje
hadden
meegenomen.
Heel veel kinderen hadden een diertje
meegenomen

Groetjes Yaz
uit B8 

Groetjes Savano Uit B8
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10
vragen aan:

Ilias
Na de start van het huidige schooljaar vragen wij
nogmaals uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom
de school.
De veiligheid van onze leerlingen is op dit moment in het
geding door het gedrag van met name automobilisten.
We willen u dringend verzoeken rekening te houden
met de zwakkere verkeersdeelnemers, te weten de
voetgangers en de fietsers. Wij zijn ons ervan bewust
dat de wijk waarin onze school staat ertoe bijdraagt dat
het moeilijk is om met zoveel verkeersbewegingen de
situatie helemaal af te dekken, maar met een positieve
inzet van eenieder moeten we een heel eind kunnen
komen.

Wat is je naam?

-Ilias

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B2

Wat is je lievelingsdier?

-een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Playstation 3

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-De sleutel is gebroken

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Cartoon Network

Ilias
wil later
bij de
Politie
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Het is in ieders belang en vooral in die van de kinderen
dat we voorzichtig te werk gaan op de openbare weg en
dat we de verkeersregels in acht nemen.

Beste Schoolkrant lezers, de afgelopen weken hebben de kinderen van
O8 gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek 'Voor altijd Jong!'
Samen maakten wij een hele grote supertekening met emojis.
En met jong blijven bedoelen wij dat je jong blijft van geest want
rimpeltjes en grijze haren zijn mooi!!!
❤
Lang leven alle chille opa's en oma's!
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Hallo allemaal, leuk dat jullie dit artikel
lezen. Ik heb meegedaan aan de
Voorleeswedstrijd En ik heb gewonnen!
Maar laten we beginnen bij het begin.
De meester vroeg: wie wil meedoen aan de
voorleeswedstrijd? Ik dacht… Ik wil wel!
Dus een weekje later was de wedstrijd al,
oeps… Ik heb niet geoefend. Snel koos ik
een boek uit. De Heksen van Roald Dahl.
Snel een stukje kiezen. Toen was het al zo
ver. Mijn beurt! Wat een eer! In de troon.
Met mijn accent heb ik veel kinderen aan
het lachen gekregen. “Kinderen zain vies en
stinken!” Heerlijk om daar te zitten.
Erin ploffen en wat drinken. Ik hoop dat ik
de Finale kan winnen. Ik heb er zin in!

Felix Nijenkamp uit B8

Hoi allemaal. Ik heb meegedaan aan
de voorlees wedstrijd!! Tip voor alle
mensen doe mee het is heel leuk vind
ik dan. Bij ons in de klas mag je in de
troon gaan zitten en mag je gaan
lezen. Ik heb gewonnen bij de
voorrondes en daarom zit ik nu in de
finale iehh super leuk. Onze
Meester doet het heel leuk, leuke
versiering, gewoon leuk. Bij de finale
krijgen de kinderen iets te drinken
en te knabbelen en lekker luisteren
naar de verhalen. Ik heb gelezen uit
het boek Dagboek van een muts deel
6. En ik was heel zenuwachtig dat ik
niet zou winnen.

Groetjes Yaz uit B8
Voorleeswedstrijd door Jill :
Ik doe mee aan de grote voorleeswedstrijd en het was echt heel spannend,
want ik moest als eerste en moest dus
het langste wachten op de uitslag maar,
gelukkig ben ik door !!!
Ik begon met : “Hallo allemaal ik ga
voorlezen uit het boek “KAPOT” van
Carry Slee en het gaat over een broer
en zus ze heten Julia en Thijs en ze
zitten in een hele goede band maar hun
ouders maken de hele tijd ruzie en dat
drijft hun uit elkaar.” En toen ik klaar
was zei de meester :”Zo ik heb weer wat
scheldwoorden geleerd.” En toen de
meester de uitslag bekend ging maken
deed hij een soort van irritant want
hij deed dan bij de gene die 2e was
geworden dat wie als laatste overblijft
dan 2e is en daarna deed hij het gewoon
zeggen en toen was ik het !!

Groetjes Jill uit B8
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Voorleeswedstrijd
Ik dee mee aan de voorleeswedstrijd en ik
vond het zóóó ontzettend eng wij doen altijd
dat we met de dobbelsteen moeten gooien en
de hoogste moet beginnen gelukkig gooide ik 2
dus ik was laatste Jill was als eerst en zij was
ook heel goed en toen moes ik als laatste ik
vond het zóóó eng dus ik begon:
“ Hallo allemaal ,ik ga het boek voorlezen de

verschrikkelijke badmeester. Ik heb dit boek
gekozen omdat ik het een heel leuk en
spannend boek vind het boek is geschreven
door Jozua Douglas.en ik ga nu een stukje
lezen .“

ik trilde ontzettend ik vond het heel eng en in
het begin ging ik echt heel snel voorlezen maar
na een bladzijde ging het wat beter gelukkig
maar toen maakte de meester het nog
spannender dus als je bleef staan dan was je
door en er gingen 4 mensen naar de finale en
die is vrijdag 7 oktober 2016

Groetjes Anna uit B8
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Benyamin uit O5 tekent:

“De Oma van Benyamin leest voor”

Sierra 5 jaar uit O5 tekent:

“Opa leest een boek voor”

Adu Su 4 jaar uit O5 tekent:

“Opa van Julian leest voor”

Neill uit O5 tekent:

“Spullen van vroeger en nu”
Esila 5 jaar uit O5 tekent:

“telefoon van vroeger met hoorn en draaischijf en de telefoon
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Adam 5 jaar uit O5 tekent:

“Opa leest voor”

Danica 5 jaar uit O5 tekent:

“Danica leest voor”

Emelie 5 jaar uit O5 tekent:

“De mama van Emelie heeft een telefoon van
vroeger mee genomen”

n van nu”

Amber 4 jaar uit O5 tekent:

“Amber gaat met opa in de auto naar de speeltuin”
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10
vragen aan:

Israa

Mijn opa is 65 en mijn oma
62 ze gaan vaak met ons naar de
speeltuin mijn broertje vind dat
leuk ze bakken heerlijke patat
mijn opa gaat vaak met ons mee
ik noem mijn opa opa en mijn
oma oma ze zijn heel lief we
kijken vaak een film en dat is
heel leuk we doen vaak spannende dingen en dat vinden wij supertof ze wonen in
Rotterdam net als wij

Jethro uit klas M7

Getekend door Esil uit M7

Wat is je naam?

-Israa

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O2

Wat is je lievelingsdier?

-een paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Elsa pop

Wat is je lekkerste eten?

-Couscous

Getekend door Duhan uit M7

Welk werkje doe je
graag op school?

-Vlaggenboekje

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Kerst

Wat is je leukste boek?

-Elsa en Anna

Getekend door Alan uit M7

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Donna

Israa
wil later
bij de
Politie
Getekend door Yego uit M7
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Mijn opa en oma’s zijn
lief ze komen me vaak
ophalen. Ik vind dat fijn.
Mijn opa en oma zijn vaak
weg ik vind dat jammer. Ze
wonen vlak bij ons huis. Maar
ze zijn vaak op mijn verjaardag gekomen. Ze zijn 90
en de anderen weet ik niet.
Oma moest een keer naar
het ziekenhuis in de Donau.
Ik heb 1 opa en 2 oma’s. Ze
hebben een fiat een mooie
auto vind ik.
Opa wordt nog jarig dat
vind ik leuk heel leeeeuuuuk.
Het is fijn om een opa en
een paar oma’s te hebben.
Soms doen we leuke dingen.

Simon uit klas M7

Getekend door Noa uit M7

Mijn overgroot-oma is
80 is de oma mijn mijn
papa. Zij kan niet meer
zo goed zien. Haar
voornaam weet ik niet
maar ik noem haar oma
Legenhoek. Als mijn oma
naar de Bas van der
Hijden gaat, gaat zij
met een rollator of een
skoetmobil en dan haalt
ze de lekkerste drop die
er is. En altijd kleine
coca cola’s en ze woont
in Ommort. Zij is heel
klein en zij heeft heel
mooi huis Zij heeft de
wereld oorlog mee
gemaakt maar was
gelukkig niet joots.

Devin uit klas M7

Mijn overgroot opa is in 2004 overleden hij is 102 geworden.
Hij is op mijn broers verjaardag overleden dat vind ik zielig.
Nu over mijn andere opa’s en oma ‘s. Mijn vaders opa en oma zie
ik bijna nooit. Ze wonen wel in de buurt. 10 straten verder, maar
ze komen nooit langs. Alleen op mijn verjaardag zie ik en toen ze
het burau kwamen brengen. Mijn oma en opa zijn allebei 78.
Ze komen me heeeeeeel soms ophalen op school.
Nu over mijn andere oma en opa van mijn moeder. Die zie ik wel
vaak. Ze zijn allebei 65. Een mooie leeftijd. Ze hebben ook een
hond die heet rowan. Hij is vier en hij is heel lief. Mijn oma heeft
in de meivakantie haar been gebroken. Ze heet martiene we
noemen haar oma tien of tieneke. E n opa noemen we opa luuk
was leuk over mijn opa’s en oma’s te schtijven

doei groetjes Julia uit m7
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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 zusje gekregen
Ze heet Lily-roos
Ze is heel klein en ook heel lief
Ze is op 21 oktober geboren in de
avond
Na 3 jongens nu ook een meisje
Nicolai uit B8
Alex en Nicolai
mogen namens Mare
Magazine deze
prachtige knuffel
aan hun 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:
Hallo!
3 maanden geleden alweer dat Aydan Silva(M3) en
Jayda Silva(m7) een broertje hebben gekregen.
Kleine Semi. Geboren op 15/6
Zij hebben eerder al wat lekkers uitgedeeld in de klas
maar het zou leuk zijn als zij een plekje in de krant
mogen krijgen.
De liefste broer en zus die Semi kan wensen.
Alvast bedankt!

Aydan en
Jayda mogen
namens Mare
Magazine deze
prachtige
knuffel aan hun
broertje geven.
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In groep M9 heeft tijdens de kinderboekenweek het
thema “Voor altijd jong, opa’s en oma’s” centraal
gestaan. We hebben met zijn allen genoten van het boek
“naar opa en oma pannenkoek” van Vivian den Hollander.
Op een middag hebben we een echte opa geknutseld.
Een aantal kinderen hebben een verhaaltje over hun opa en oma
geschreven. Deze lieve berichtjes zijn op deze pagina te lezen en een
aantal knutsel opa’s zijn te bewonderen. Met zijn allen zijn we tijdens
dit project te weten gekomen dat opa’s en oma’s heel
belangrijk voor ons zijn, dat ze veel voor ons doen en dat we erg van
ze houden. Namens alle kinderen van M9
Bedankt! opa’s en oma’s
Opa en oma zijn de liefste om
dat ze altijd mij meeneemde
omdat mijn moeder moes
werken en mijn oma niet en
daarom ging ik naar mijn oma
en ik mogt een ijsje en ze
zijn de liefste

Ik hou van mijn opa en oma
Ze geven mij altijd geld en ze
zijn heel lief ze komen altijd
voor me op. Ze zijn 62 jaar oud

Ares uit M9

Violette uit M9

Mijn oma en opa mag altijd op
de piano we wandelen knutselen
en o ja ze staan altijd voor me
klaar ook al als ze bezig zijn ze
helpen me nog steeds

Yasmine uit M9

Mijn oma en opa zijn lief en als
ik bij hun ga slapen dan eten we Ze zijn altijd lief ik ga altijd
altijd patat en we zwemmen ook naar speltuin toe met mij
Mijn opa is de beste om dat hij
altijd ik slaap al tijd in een
oma ik krijg
ales doet voor mij en hij brengt
groot bed en als ik wakker
altijd snoep
mij iedrdag naar school en ik
wordt dan mag ik al tijd op de
ze zijn
bak graag met hem en dat is
tv en ik mag ook altijd een
altijd blij
fijn. Soufiane uit M9
ijsje . Naz uit M9
als ik kom
Meagan uit
Mijn oma is lief en mijn opa
M9
is life Ze geven mij een kado
Mijn opa en oma zijn lief ze
En ze zijn mooi Ze geven
doen altijd vat ik zeg mijn oma
mijn een snoepje Daarom zijn
maakt altijd pannekoeken
ze lief Noeha uit M9

Filip uit M9
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10
vragen aan:

Nuna

ent
r, jij b
Sande
g!
rappi
echt g

Michelle,
jij bent
lief!

Welk leuk compliment
heb jij gekregen?
Groet uit M8
Je bent een
topper,

Getekend door Hazal uit M8

Evi

Je haar ziet

Wat is je naam?

er mooi uit!

-Nuna

(Sarah)

In welke groep zit je?

-In groep 3 van M1

Wat is je lievelingsdier?

-paarden

Wat is je leukste speelgoed?

-Kleuren

Wat is je lekkerste eten?

-Broccoli

Welk werkje doe je
graag op school?

-Sommen

Je ziet er
Wat heb je
mooi haar!

mooi
uit! (Lila)

(Keavy)

Wat wil je later worden?

-Paardrijdster

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Kerst mis

Een duim

Wat is je leukste boek?

-De GVR

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Paardenfilms

omhoog,
Dayza, je
ziet er
prachtig
uit!

Nuna
wil later
Paardrijdster
worden
29

Tristan, wat kun jij
goed trefballen!

Malik!

Wow Jovana,
weer een
nieuw werkje!

Wat heb
jij mooi
haar,
Lila!

Getekend door Michelle uit M8

efste
t de li
Je ben
e hele
van d
i)
d! (Ev
werel
Dat
staat je
goed!
(Tristan)

Wat kun
jij goed
rekenen,
Hashir!

Wat heb jij
je mooi

Jairo,

aangekleed!

wat kun

(Dayza)

jij goed
Wat zit

lezen!

je haar
leuk!
(Melani

Jij hebt
mooie
kleding

aan!
(Michelle)

Wat een duur
jack!
(Mees)

Ma
ma
.
Jij
ben
t
lief
!
(Ha
zal
)

Jullie zijn echte kanjers!
(Juf en meester)

Leuke
kleding,
Mees!

Goed
gewerkt,
Luka!

Getekend door Evi uit M8
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10
vragen aan:
Gehoord
op
school!

Rafaella

Loesanne uit O9:

Juf:
Speel jij thuis wel een op je computer?
Kaj: (O9) Ja
Juf:
Kaj:

Wat is je naam?

-Rafaella

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M2

“Ik ben extra
hard gevallen en
nou heb ik een
klein pijntje.
Wil je mijn
pijntje zien?”

Vraag maar aan mama of je mag
oefenen met de muis.

maar we hebben geen muis,
wel een poes, die heet Bobie!

Elif uit M9:
Elif: “Juf heb jij een kind?”
Juf: “Nee”
Elif: “Maar die kan je gewoon uitbroeden hoor!

Foto van Vroeger 2

Wat is je lievelingsdier?

-Een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Kwartet

Wat is je lekkerste eten?

-Stamppot

Welk werkje doe je
graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

-Verpleegster

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Foeksia

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Hieronder zie je een foto van een juffrouw.
Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant staan nog twee ‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de meesters of juffen.
Vul dan de bon in op bladzijde 57.
Doe hem op de brievenbus van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

A

Dit is juffrouw:
B

A. Birgitta
B. Fiona

Rafaella
wil later
verpleegster
worden

C.

Quirine

Vul het goede
antwoord in op blz 59.
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C

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

Onze kat (kater) heet Foekie en hij is een kruising tussen
een blauwe rus en Europese korthaar. Hij weegt bijna 4
kilo, heeft groene ogen en is 12 jaar oud (64 mensjaren).
Foekie is door zijn vorige eigenaar achtergelaten bij een
hele lieve dierenarts en woont vanaf 2007 bij ons.
Foekie heeft een voedselallergie en krijgt speciale voeding
via de dierenarts. Ik hoopt dat Foekie de oudste kat van
Nederland wordt en vind Foekie lief omdat hij, ondanks
zijn leeftijd, nog steeds speels is en haar altijd kopjes
geeft (zie foto).
Liefs Julia
Juli
a me
t
a a rd
ighe allemaa
haar idjes v l
oor
kat
Poel
ie
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10
vragen aan:

Benyamin

Wat is je naam?

-Benyamin

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O5

Wat is je lievelingsdier?

-Een tijger

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je
graag op school?

-Puzzels

Wat wil je later worden?

-Tandarts

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag!

Wat is je leukste boek?

-De boeken van Borre

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Star Wars & Ninja Tirtles

Benyamin
wil later
tandarts
worden
Van Anna Lucie uit M6
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Van Elisa uit M6
Van Safaa uit M6

Van Nisa uit M6

Van Shivan uit M6

Van Venora uit M6
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De mensen waren erg lief ik zat naast
Zeynep van M1 ik speelde trompet en drum
het was erg leuk.

van Anouk groep 4 M1

De jong eurobend was heel leuk Henk vond
ik het leukst omdat hij zei steeds appels
pieren brokoli banaan. appels pieren en
banaan zijn twee klapjes en de peer is 1
klapje.

Zeynep en Shalomi gr 5 M1

De jong Eurobend was heel leuk omdat ik
op de trompet ging spelen. dat was de
leukste dag van me leven omdat ik mag
Spelen Het was leuk voor vandaag.

van Kristijan groep 4 M1

Jong Eurobend is heel leuk Ik zat naast
Marcus en Levi. ik ging drum spelen

van Ajani groep 5 M1

Ik wist het nog een beetje. appels peren
brokolie banaan was heel erg leuk en dat
we zelf ook mochten spelen op de trompet
en de trommelen noem maar op De trommel
was vooral het leukst en wie het hardst
geluid kon maken.

Marcus en Keano gr 5 M1

Ik vond het superleuk
want je kon nieuwe
instrumenten doen
want ik heb nog nooit
op een trommel gespeeld en dat was
leuk zeg ik ben blij
dat ik op een trommel
mocht en als ik irlek ben was het spanend
maar one

van Sophia groep 5 M1

De euroband was heel leuk. Ik heb veel
instrumenten gespeeld. Mijn lievelinks was
de trompet. de begelijders waren heel lief
en Henk heeft me ritme geleerd
Met appel, peren, brocoli banaan

Van Hannah groep 5 M1
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10
vragen aan:

Nynke

Wat is je naam?

-Nynke

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O4

Wat is je lievelingsdier?

-Vlinders en Dolfijnen

Wat is je leukste speelgoed?

-Al mijn telefoons en zo
Wat is je lekkerste eten?

-Alles met ei en eierkoek
Welk werkje doe je
graag op school?

-Mozaiek

Wat wil je later worden?

-Politieagente

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Ridderdag

Wat is je leukste boek?

-ABC-boekje

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Apennoten /
muziekprogramma’s

Nynke
wil later
politieagente
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:

Alexandra is
recent een
grote zus ge-

Alexandra
mag namens
Mare Magazine
deze prachtige
knuffel
aan haar
broertje
geven.
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Hebben jullie wel eens de foto’s gezien van wat ouders en van meesters en juffen als
je de school in komt? In elk gebouw hangt er een lijst met foto’s van 10 mensen,
5 ouders en 5 meesters en juffen. Deze tien mensen zijn samen de MR.
‘Wat is de MR eigenlijk?’ Dat denk je misschien als je de
titel van dit stukje leest. Dat is de afkorting voor
medezeggenschapsraad. Nu weet je nog niks.
De mensen in die raad praten mee over van alles wat
met school te maken heeft, bijvoorbeeld wat de
meesters en juffen extra aandacht gaan geven in de
klas. Of over hoe het geld van het schoolfonds besteed
wordt. Dat is geld dat je ouders/ verzorgers elk
schooljaar betalen.
Dit schooljaar zijn er dus 5 moeders in de MR, ze zijn
gekozen door alle andere ouders van school, met een
echte verkiezing met stembiljetten. Drie moeders zijn er
nog maar kort bij en vonden het leuk om mee te weten
over hoe een MR werkt. Daarom zijn ze op cursus
geweest. Dat was erg leuk en leerzaam! In de komende
Mare Magazines kunnen we wat vertellen over iets wat
we daar geleerd hebben.
Het eerste waar we deze keer wat over willen vertellen,
is dat we initiatiefrecht hebben. Dat is weer zo’n
moeilijk woord, maar het betekent dat als we met een
groepje ouders of leerkrachten een goed idee hebben
voor de school, we het kunnen opschrijven. Dan kunnen
we het aan school, bv aan Meester van der Waal, voorstellen! Wie weet kan het dan wel!
Als jullie dus als kinderen of ouders hele goede ideeën
hebben kunnen jullie naar ons toekomen, misschien
vinden wij het als ouders in de MR ook heel leuk en
stellen we het voor als MR leden aan meester van der
Waal. Of het dan doorgaat is natuurlijk even afwachten
maar met ideeën komen kan dus altijd!
Heb je dus leuke, goede of grappige ideeën, of wil je
iets anders aan ons kwijt, zoek ons gerust op! In elk
gebouw zijn er één of meerdere ouders van de MR te
vinden. (Foto’s hiernaast)

Cindy,

in de Maretak bij M1
en het hoofdgebouw bij B8

Danielle,

in het hoofdgebouw bij B2

Anuradha,

in het Zonnetje
aan de Fichtestraat bij O6

Marije,

in het hoofdgebouw bij M9

We zijn benieuwd naar jullie ideeën!
Tot de volgende mare magazine of bij school natuurlijk!

De ouders van de MR

Wietske,

in de Maretak bij O8
en het hoofdgebouw bij M10
en B8.

Binnenkort hebben we ook
een email adres waarop je
ons kan bereiken, houd de
nieuwsbrief in de gaten!
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10
vragen aan:

Keano

Foto van Vroeger 3
Hieronder zie je een foto van een juffrouw. Weet
jij wie het is?
In deze schoolkrant staan nog twee
‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de meesters of juffen.
Vul dan de bon in op bladzijde 57.
Doe hem op de brievenbus van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Een kijkje bij de le

Elke woensdag gaan er kinder
godsdienstige vorming. Omdat
vinden we het leuk om er hier

Er zijn twee groepen van ±14
gegeven in het lokaal van Enge

Elke les staat er een bepaald
eerlijk zijn, iedereen mag er z
allerlei manieren bv. door over
bijbelverhaal te horen of te b
of werkblad.

Met vriendelijke groet, Juffr

Wat is je naam?

-Keano

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M3

Wat is je lievelingsdier?

Dit is juffrouw:

A

-Een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Robot

Wat is je lekkerste eten?

-Patat met vis

Welk werkje doe je
graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Spion

A. Annekatrijn
B. Marjan
C.

Maaike

B

C

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-9 september,
omdat ik dan jarig ben!
Wat is je leukste boek?

-Mees Kees op kamp

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Netflix

Vul het goede antwoord
in op blz 59.

Godsdienst is erg
leuk op school
Het heeft wel een rool
Dan doen we ja en nee
Zing ik één en twee
Godsdienst is leuk
Het is geen spreuk
Van Kevin
dat rijmt op Devin,
dat is ideaal

Kevin schreef
dit verhaal

Ik zit op godsdienst
omdat ik het heel leuk
vind en ik in God geloof
en ik er meer over wil
weten. Godsdienst is
altijd leuk, we doen
altijd spelletjes.

Caithlin B4 groep 7

Keano
wil later
spion
worden
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Het is heel leuk en je
leert verhalen en
spelletjes. Esteban B2

essen godsdienstige vorming

en uit de bovenbouw drie kwartier naar
t veel ouders en kinderen niet weten wat dat is,
iets over te vertellen en te laten zien.

Ouderkijkles

kinderen uit groep 6,7 en 8. De lessen worden
els.

thema centraal bijvoorbeeld ruzie oplossen,
zijn enz. In elke les leren we over dat thema op
r stellingen te praten, een spelletje spelen, een
bekijken dat erbij past en vaak een kleine knutsel

rouw Wietske Doheny
Ik zit op godsdienst omdat
ik in God geloof. Het is heel
leuk op godsdienst. Je leert
iets altijd over God en elke
les gaan we altijd een
spelletje spelen wat met
God te maken heeft.
Het is elke les anders en
ook leuk.

Ilyana B4

Godsdienst is heel leuk. Je
doet superleuke dingen
zoals kwartet, ganzen
borden, tekenen en nog vel
meer. Je kan het allemaal
meemaken als je meedoet.
Tot snel!

Morris B6, groep 7










Voor de schoolkrant.
De godsdienst is best leuk.
gezellig voor anderen,
troosten. Kom maar bij
godsdienst.

Alex B10

Godsdienst is erg leuk.
Elke keer als het
godsdienst is. Dan praat je
over het onderwerp en je
maakt een leuke knutsel.
Een keer moesten we met
playmais iets maken voor je
opa of oma. Ook hebben we
een keer gedaan dat je een
papiertje omhoog moet
houden in de kleur rood en
ook één in groen.
De juf vertelt dan een zin.
Als je het ermee eens bent

dan doe je groen en als je
het er niet mee eens bent
rood. Het is echt super
leuk. Grace B8
Godsdienst is een hele
leuke les. Je doet veel
spelletjes waardoor je het
spelenderwijs leert. Je
knutselt veel en je kan je
mening geven.
Juf Wietske
vertelt elke les
een bijbelverhaal
en intussen gaan
we tekenen,
knutselen of
schrijven. Soms
kijken we ook
film. Godsdienst
is mijn favoriete

vak. Ik kijk er elke week
naar uit.xxxx

Puck uit B7 11 jaar

Godsdienst is erg leuk. Je
kunt er leuke spelletjes
doen. Zoals galgje, filmpjes
kijken en muziek luisteren.
En nog veel meer spelletjes.

Zina B5

Wist je dat?
Ieder kind uit groep 6/7/8 aan de lessen mee kan doen als het kind en de ouder(s) het willen?
Er aan de lessen voor ouders geen kosten zijn verbonden?
De kinderen leren wat alle Christelijke feesten inhouden zoals kerst, Pasen, Pinksteren?
De kinderen schilderijen in musea, boeken en andere kunst vaker zullen herkennen en begrijpen als ze over bijbelse
thema’s gaan?
De lessen helpen om mensen die anders denken dan jij te begrijpen en te respecteren?
Er in elke les tijd is voor vragen van de kinderen?
Je in de lessen informatie krijgt en je eigen mening leert vormen maar niemand een mening krijgt opgelegd?
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Kleur de Kerstman en schrijf er
zoveel mogelijk Engelse woordjes bij die met
Kerst te maken hebben. HAVE FUN!

Snow is falling, all around me
children playing, having fun
it's the season
love and understanding
merry christmas everyone
And . . . . A happy 2017
I wish you all a very nice Christmas holiday.
Mrs Diana
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London City Alphabet poem
Ambulances rushing through crowed city streets
Buses picking up people at bus stations
Cats running around on the roofs
Dogs pooping on the sidewalk
Electricians getting electrocuted at a traffic light
French tourists asking directions in terrible English
Geese flying over the city

Hats flying through the streets
Ice creams selling every day
Jewelry shops filling up with Indian brides
Kites flying high over Hyde Park
Lions relaxing on Trafalgar square

Men chasing hats flying through the streets
Nerds pushing in the line at the Apple store
Opera singers entertaining the tube
Parading of the guards with funny hats
Queen having tea and biscuits with Obama
Russians spending a lot of money at Harrods’s
Shakespeare living on at The Globe
Taiwanese spending even more money at Harrods’s
Union Jack flapping over the Big Ben
Very expensive Ferraris cruising the streets of
Knightsbridge

Women chasing men chasing hats flying through the streets
X-ecutioners losing their job in The Tower of London
Yachts going up and down the Thames
Zebra’s getting photographed in color at the London Zoo

Van Tristan de Zeeuw (Oud-leerling van de Mare, nu in de brugklas)
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10
vragen aan:

Vince

Voor de laatste keer! Het is nog een vreemd idee,
maar het gaat echt gebeuren, ik ga begin april met
pensioen. Hoewel ik elke dag met plezier naar school ga,
is het ook fijn om te stoppen met werken, en tijd te
hebben voor andere dingen.
In september 1991 ben ik begonnen met het geven van
muzieklessen, dat is ruim 25 jaar geleden. Dat het zo’n
lange tijd is geweest merk ik vooral als kinderen mij
vertellen dat ook hun vader of moeder les kreeg van mij.

Wat is je naam?

-Vince

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O1

Wat is je lievelingsdier?

-Mijn kat, hij heet “Sky Channel”
Wat is je leukste speelgoed?

-de drone van mijn vader
Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoeken en poffertjes
Welk werkje doe je
graag op school?

-letters leren

Wat wil je later worden?

-dokter

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag, want dan word
ik lekker verwend
Wat is je leukste boek?

-Lucky, dat gaat over een kat
Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Transformers

Vince
wil later
dokter
worden
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De eerste jaren werkte ik in een lokaal in de school aan
de Mare, dat werd gedeeld met de handvaardigheidsjuf,
weinig ruimte voor beweging. Dat veranderde toen we
verhuisden naar de Grift waar de muzieklessen in het
prachtige grote muzieklokaal op de eerste verdieping
gegeven konden worden. Wat een luxe, zowel voor mij
als voor de kinderen. We zingen, bewegen en spelen er
heel wat af.
Naast de muzieklessen aan de groepen waren er ook al
die jaren blokfluitlessen. Veel kinderen begonnen ermee,
en een aantal van hen zijn uiteindelijk in het schoolorkest
terecht gekomen. Dat orkest heeft ieder jaar weer een
andere samenstelling, met als basis de blokfluitkinderen.
Twee keer per jaar de concerten, dat alleen al zijn
feestjes! De orkestkinderen genieten daarvan, en ik dus
ook! Het is heel fijn dat er geen einde komt aan de
muzieklessen, er komt een andere muziekjuf of
muziekmeester op De Mare die de lessen gaat overnemen.
En dat is echt bijzonder, want de meeste scholen hebben
geen vakleerkracht muziek, en er is geen basisschool die
zo’n mooi muzieklokaal heeft! We boffen op De Mare! Ik
kijk terug op een hele fijne tijd op deze school, heb het
enorm naar m’n zin gehad, zowel met de
kinderen als met de collega’s.
Vriendelijke groet,
Juffrouw Margriet
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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:

Mustafa Dönmez
heeft een zusje
gekregen
30.08.2016

Mustafa
mag namens Mare
Magazine deze
prachtige knuffel
aan zijn zusje
geven.
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Dit is mijn laatste jaar op de
Mare en dan ga ik naar de
brugklas. Ik wil naar het Dalton
Lyceum. Het zit in Barendrecht
en het is 7 km fietsen voor mij.
Ik zit op deze school al bijna
acht jaar. In groep 1,2,3,4 en 5
had ik een juf. Nu heb ik een
meester. Het was voor mij wel
moeilijk in groep 7. Ik heb veel
geleerd: breuken, procenten,
schaal en veel taal. Ik ben
Ik was altijd al op de Mare
slecht in taal maar goed in
vanaf groep 1. Wat ik goed vind
rekenen. Dit jaar komt mijn
op de Mare is het onderwijs,
echte advies: spannend.
de kinderen de leraren en de
uitzonderlijke goede
Arman uit B9
organisatie. Ik kon hier ook
heel goed leren en nu ben ik
Dit is helaas mijn laatste jaar
veel slimmer geworden.
op de Mare. Ik zal het op de
Mare missen. Het was een hele Ook de regels zijn hier goed.
leuke school. Het was gezellig Ik was blij dat ik in O9 en M4
zat en nu in de bovenbouw.
en de kinderen waren aardig.
Dit is en blijft een goede
Volgend jaar een nieuwe kans.
school en daarom ben ik ook
Ik vind het wel spannend,
tevreden. Ik hoop dat ik een
vooral de toetsen. Ik ben blij
goed advies krijg.
dat ik naar de Mare ben
gegaan. Toen ik in groep 7 zat,
wilde ik meteen naar groep 8.
Het is best leuk om een
achtste groeper te zijn.
Ik hoop dat jullie ook leuke
jaren zullen hebben op de
Mare.

Dit jaar is mijn laatste jaar op
de Mare en ik heb er super veel
zin in. Het is alleen jammer dat
je op de middelbare school
weer helemaal overnieuw moet
beginnen. Alsof je weer in
groep 1 zit, maar ik heb er wel
zin in. Als ik eerlijk ben,
zit ik nu al op de websites van
middelbare scholen, want ze
zeggen nu al een beetje
wanneer de open dagen zijn
en ze vertellen al een heleboel
informatie over de scholen.
Ik kan niet wachten.

Amani uit B9

Constantijn uit B9

Onurhan uit B9
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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 zusje gekregen namelijk Ikra-hüma
Ze is geboren op 30-08-2016 om 22.53
Ze is een wonder voor mij want ik heb al een broer
en twee broertjes , nou ben ik niet de enigste meisje
meer.
Liefs Selen
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De excursie naar de Breepleinkerk

Ik vond het erg voor die mensen die moesten een
We zijn met heel de klas en juf Diana 18 november paar jaar op die zolder stil zitten. En mijn oma
naar een kerk geweest,waar joden hebben onderheeft het ook mee gemaakt . Haar oom had een
gedoken. Het ging over een meisje en ze heette:
kamp voor joden en die maakte elke avond stiekem
Rebecca. Toen ze 19 jaar was brak de tweede we- pap voor hun. Die avond zij hij tegen de joden morreld oorlog uit. Ze is tijdens de tweede wereld
gen moeten jullie je goed gedragen .
oorlog getrouwd. Haar man heette: Maurice Kool.
De volgen dag kwamen de Duitsers kijken of het
Ze gingen onderduiken in een kerk. De dominee
goed ging en een van de joden zij Dat zij stiekem
maakte een gat in de plafond waar ladder doorpap in de avond krijgen . En toen gingen naar een
heen kon. Ze dachten dat de oorlog binnen een
konsetratiekamp ze kwamen nooit meer terug.
paar weken was afgelopen. Een paar dagen later
Groeten van Charlotte B2
kwam een familie met die 3 kinderen die ze aan
een ander gezin hebben gegeven. De vrouw was altijd verdrietig. Op een gegeven moment werd Re- Het was erg leerzaam en het was ook heel leuk.
maar het verhaal was ook heel ontroerent. hoe
becca zwanger. Ze gingen opzoek naar een dokter,maar iedereen weigerde omdat ze bang dat ze een joods gezin 3 jaar op een orgel zolder doods
dood geschoten werden. Maar er was een oogarts stil moesten blijven. En niet aleen dat joodse
gezin. ook allen andere joden moisten onder
die haar wel hielp. Hij ging studeren om haar te
gedoken blijven of Naar een kamp van de mensen
helpen. Uiteindelijk kreeg ze een zoontje en die
heette: Emil. De baby kon niet bij zijn ouders blij- die tegen adolf hitler waren.de joden en andere
mensen Hadden het in de tweede en eerste wereld
ven,omdat je daar heel moest zijn. Ze brachten
oorlog erg zwaar.
Emil naar de vrouw van de dominee en die woonde
naast de kerk. De vrouw van de dominee had al een
baby dus niemand merkte het. Ze bleven daar 32
maanden. Toen werden ze bevrijd van de Duitsers.
Alleen de dominee werd gepakt. Na het verhaal dat
we hoorden. Werden we in 4 groepjes verdeeld. 1
groep ging naar de schuiplaats waar Rebecca onderdook. Het is er heel koud. De andere groep ging
eten. De andere groep ging naar buiten. En de andere groep ging naar een kamer waar alle oude
spullen lagen die ze hadden gevonden. Er was ook
een oude man die vertelde wat
hij had meegemaakt in de oorlog. Daarna gingen we weer naar
school.

Groeten Jason B2

Het was heel erg zielig dat ze sitl op die zolder
moest blijven. Maar het was ook heel zielig voor
joden. Sommige jode waren ook op die zolder.
Maar het was niet aleen de joden

Groetjes Jaylano b2

Einde groetjes Saloua en Lola
B1 groep 8 .
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10
vragen aan:
Kiomi

groep 3/4 Stekel en blokkenmonsters

Wat is je naam?

-Kiomi

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B1

Wat is je lievelingsdier?

-Een poes

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn telefoon

Wat is je lekkerste eten?

-Pasta

Welk werkje doe je
graag op school?

-Picollo

Wat wil je later worden?

-Kapster

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Spekkie en Sproet

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Kiomi
wil later
kapster
worden
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groep 7/8 Moderne vakantiehuisjes met heel
veel mogelijkheden

groep 4/5 Water in beweging,
achtergrond voor het aquarium.

groep 6/7 Dierentekening om
te figuurzagen.
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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:

Beste Mare Magazine,
Ik ben Rania Chotkan uit klas M2 en ik wil het
volgende met jullie delen.
Op 7 augustus 2016 ging mijn grootste wens in
vervulling namelijk dat mijn zusje Maliah werd
geboren!
Ik ben heel blij met mijn zusje en zorg heel goed
voor haar. Zij is ook blij met mij. En mama zegt
altijd dat we dezelfde neus hebben .
Groetjes, Rania
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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 alle juffen en meesters van de Mare!
Leontes uit groep O8 (Jaqueline) en Loesanna uit
groep O9 (Eveline) hebben een broertje gekregen.
Hij is al op 9-9-2016 geboren, maar wilden graag dit
nieuws delen omdat ze zo trots zijn op hun kleine
broer. Lieve groetjes

Leontes, Loesanna en Papa en Mama Corvers

Leontes & Loesanne
mgen namens Mare
Magazine deze
prachtige knuffel
aan hun broertje geven.
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tekening voor in de schoen O2
Pietenmiddag in O2

Rommelpiet is langs
geweest in O2

Sint Knutselwerkje in O2
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??

De tekeningen zijn gemaakt door groep 2 van O6

Sinterklaas denkt aan Pieten op de stoomboot die de kinderen cadeautjes brengen.

Sinterklaas denkt aan pepernoten, de
stoomboot en cadeautjes en de Pieten

Sinterklaas denk
aan de intocht e
aan stapels
cadeautjes en aa
Pieten die op he
dak lopen

Sinterklaas denkt aan Pie
die pepernoten strooit

Ik vond de surprises heel leuk want er waren veel originele Ik vond de surprise heel leuk, er waren veel soorten dingen
ideeën en soms ook grappige gedichten. er waren wel veel
geknutselt. Veel pokemon cadeautjes En ook veel andere
Pokémon surprises. mijn surprise was een piano omdat ik op cadeautjes waar onder de mijne, Veel kinderen waren blij
pianoles zit. er zaten veel cadeautjes in die ik had geen ik ook want ik had een auto surprise en ik had een
wenst. Ik had een goocheldoos gemaakt met hoed en stok.
pokemon surprise geknutselt voor Quinten
in de doos zat een dubbele bodem en daar zat een goochelThom B2
kit in met allemaal goochelspullen. –Roos B2
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Sinterklaas denkt
aan Pieten die
pepernoten
strooit

Sinterklaas die
luistert naar het
zingen van de
kinderen

Sinterklaas denkt aan de
stoomboot en aan de
Pieten die pepernoten
strooit

et,
t

op Sinterklaas gingen wij surprises maken. ik kreeg een
piano doos en daarin zat een knuffeltje met glitteroogjes,
die ik gewenst had, ik vond hem heel leuk. en ik maakte een
surprise voor: Thom ik kocht een op afstand bestuurbare
auto voor hem. hij vond het heel leuk zei hij. ik kreeg ook
nog een mandala boekje daar was ik ook heel blij mee. ik
kreeg een pinguin knuffeltje het was super

Kristina B2

Met Sinterklaas moest iedereen een surprise maken.
Het meeste wat er werd gemaakt waren dingen met
pokemon zoals pikachu. Ik heb zelf een paard gemaakt en
dat was best goed gelukt. Het leukste was toen er zwarte
pieten binnen kwamen en natuurlijk Sinterklaas. het enige
wat ik niet leuk vond was toen zwarte piet een pepernoot
in mijn oog gooide !!! We deden ook een leuk spelletje met
een dobbelsteen, dit was wel even wennen.
Maar ik vond het leuk Simon B2.
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10
vragen aan:

Julie

Brekvest time

Wat is je naam?

Oplossingen
Foto van Vroeger

-Julie

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M4

Wat is je lievelingsdier?

-Paard en Aap

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego Friends

Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoeken en
witte bonen in tomatensaus

Weet jij de oplossing van alle drie de foto’s ?
Vul dan deze bon in en doe hem in de brievenbus van Mare Magazine.
(gang meester Roland) en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Welk werkje doe je
graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

Foto van Vroeger 1

Antwoord

A

B

C

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

Foto van Vroeger 2

Antwoord

A

B

C

Wat is je leukste boek?

Foto van Vroeger 3

Antwoord

A

B

C

-Hockeyster

-Mijn verjaardag

-Dagboek van een muts

Waar kijk je op de tv altijd naar?

(omcirkel het juiste antwoord)

-Nickelodeon

Julie
wil later
hockeyster
worden
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Naam:

__________________

Groep:

O_

M_

B_
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Facebook:
Montessorischool
de Mare

Twitter:
@obsdemare

Instagram:
obsdemare

Website:
www.obsdemare.nl

