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Deze kunstwerken zijn gemaakt door de
kinderen van de Mare tijdens de lessen
‘Beeldende Vorming’. Voor meer kunstwerken:
Bezoek ook eens ons virtuele Mare Museum.
www.obsdemare.nl - Actueel - Kunstige Werkjes

Groep 3: Tovermasker
Groep 4 & 5: Sneeuwkristal

Groep 4 & 5: Woestijn

Inhoud
Artikelen van de kinderen

Vaste Rubrieken

10 vragen aan:

Prijsvragen + Extra’s

Extra:
Poster Afscheid groep 8
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),

pakken als u aan de koffie (of thee) zit, heeft toch
ook zijn charme.

Voor u ligt alweer het laatste Mare Magazine van dit
schooljaar ! Wat gaat een jaar toch snel ! Het lijkt

Dat het tot stand komen van dit magazine het

nog maar net geleden dat ik in augustus 2016 begon

actueel houden van de app en website niet vanzelf

met werken op De Mare, maar anderzijds voelt het

gaat, mag duidelijk zijn. Meester Roland steekt hier

ook al weer heel vertrouwd.

enorm veel tijd in en daar zijn we hem, ook langs

Dat zegt iets over het team op De Mare, de kinderen,

deze weg, enorm dankbaar voor !

maar ook over u als ouder(s)/verzorger(s) want met
uw steun en vertrouwen in de school maakt dat het

Nogmaals veel leesplezier en ook langs

werken op De Mare voor het gehele team alleen

deze weg wens ik u allen alvast een heerlijke

maar prettiger en doen we er alles aan om het beste

zomervakantie toe !

uit uw kind te halen en zo goed mogelijk voor te
bereiden op de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ook als dat eens een keer niet lukt of dat u het
gevoel heeft dat het 'niet lekker loopt' op school,
schroom dan niet om in gesprek te gaan met de
leerkracht van uw kind(eren) want samen willen we
uiteindelijk het beste voor uw kind. Als dit op basis
van vertrouwen en respect gaat dan is dat een
vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van uw kind
(eren). Mocht u er samen met de leerkracht niet
uitkomen, dan kan de bouwcoördinator en/of intern
begeleider altijd samen met u en de leerkracht het

gesprek verder oppakken, altijd met als uitgangspunt ....het beste voor uw kind(eren) !
Maar voor nu wil ik u veel leesplezier toewensen
met dit Mare Magazine. Naast onze digitale
nieuwsvoorziening via de Mare app en website
houden we u natuurlijk al op de hoogte, maar een
magazine om in te bladeren en even er weer bij te
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P. (Peter) van der Waal
Directeur obs "De Mare"

Vakanties
Herfstvakantie

13 t/m 20 oktober
Kerstvakantie

21 december (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
23 februari (vanaf 12.00 uur) t/m 2 maart
Meivakantie

26 april t/m 11 mei
Zomervakantie

13 juli (vanaf 12.00 uur) t/m 24 augustus

2

Hugo de Groot
Hugo de Groot is een school voor mavo, havo en
vwo. Je kan daar bijna alles leren, bijvoorbeeld:
wiskunde, Nederlands, Duits, Latijn, sport,
koken, dance, enzovoort. Het is een grote
school. Er zijn heel veel kinderen; als ik ga
schatten dan denk ik 1200 kinderen en daarom

ook de naam Hugo de Groot. Alle 8ste groepers
van de Mare gingen daar heen. Ook andere
scholen gingen daar heen. Je ging met een begeleider naar de klassen. Je mocht niet alleen
rondlopen. Je kreeg eten en drinken. Ik vond
het een leuke school maar niet zo een school dat
ik er na toe zou willen gaan. Ik vond latijn het
moeilijkst; dance vond ik niet zo leuk, Duits vond
ik makkelijk en wiskunde vond ik ook niet
moeilijk. Ik heb geleerd dat overal wiskunde in

zit bijvoorbeeld: in een brug hoe hoog hij is, dat
wiskunde in eten zit, hetzelfde hoe hoog het
brood is of hoe lang is de prei, hoe breed is het
vlees. De school is niet ver van de Mare af; als ik
ga schatten denk ik 4 of 5 kilometer van de
Mare af.

Arman B9

Hugo de Groot is een school voor mavo, havo
bijvoorbeeld: wiskunde, Nederlands, Duits,
Dalton Lyceum Barendrecht. Bij Dalton Barendrecht was veel te doen. Ik ging naar de
open dag, om te kijken wat ze daar deden.
Bij het technasium maken ze robotjes en
systemen. Je kon in elke klas kijken op twee
na: Duits en Biologie. Toevallig kwam ik mijn
vriend tegen die daar al in de brugklas zit.
Die gaf ons een rondleiding door de school.
We gingen er snel doorheen, omdat het heel
druk was. De aula stond vol met activiteiten:
Hockey, tafeltennis, batmanton, volleybal en
een trampoline waar je trucjes kon doen,
terwijl je gefilmd werd. Er waren ook hapjes
en drankjes.
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Yvain B9

Hoi allemaal.
Alle kinderen van groep acht van alle scholen hier in
Rotterdam zijn vrijdag 20 januari naar de school
’Hugo de Groot’ geweest. We gingen met de bus
daarheen, ik zat samen met de 8e groepers van B8
(dus mijn klas) in een privé-busje. Toen we daar
kwamen werden we opgevangen door leerlingen die
daar op school zaten. We werden in groepjes gedeeld
en werd je begeleidt naar de lokalen waar je een
soort proefles kreeg. En dit waren de lessen die
ik kreeg: Economie, Wiskunde, Gym(dans),
Geschiedenis. Ik vond gym het leukste ik vond het
een hele leuke en aardige school.

Groetjes Jill B8.

o en vwo. Je kan daar bijna alles leren,
Latijn, sport, koken, dance, enzovoort
Hugo de groot ! Hoi, wij zijn met een paar
klassen naar hugo de groot geweest.
We hebben daar een paar korte lesjes
gevolgd het leuk me een leuke en goede
school daar gaat
het ook
uiteindelijk om.
Ze hebben leuke
leeraren maar als
ik er een mocht
kiezen is het de
gym leraar.

Alaysha uit B8

Heel groep 8 ging op 20 januari naar Hugo de Groot.
Veel kinderen gingen in een grote bus maar heel
groep 8 van b8 had een privé busje dat was echt
leuk. We mochten daar proeflesjes volgen in groepjes. Ik was geweest naar Wiskunde, geschiedenis ,economie en gym (dans). bij wiskunde ging een
mevrouw
vertellen over wiskunde. En bij geschiedenis hebben
we een filmpje gekeken. Bij economie moesten we
een blad invullen over merken. En bij gym moesten we
op een soort dans matten staan en dan moest je
trappen op links ,rechts ,voor en achter. Als het liedje klaar is kan je je score op het bord zien.

Hoi allemaal
Wij zijn vrijdag 20 januari 2017 naar Hugo de Groot
(alle 8e groepers van De Mare en andere scholen in
Rotterdam) nou we gingen met de bus en bijna heel
groep 8 heeft in een privé busje. Toen we daar waren
hebben we in kleine groepjes wat kleine lesjes
gevolgd en ik zal even vertelen wat we hebben gehad
Economie, Wiskunde, Gym (dans), Geschiedenis
Het 3e was het leukste wiskunde was saai ik vond
economie het leukste en de rest ook groetjes

Yaz B8
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In de wintermaanden hebben de vogels, die hier overwinteren,
het soms best een beetje zwaar. Alle kinderen uit 08 hebben geholpen
met het rijgen van pinda-kettingen en vetbollen en snoeplepels maken.
In onze schooltuinen mochten wij al dit lekkers voor de vogels
ophangen.

Eet smakelijk lieve vogels.
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10
vragen aan:

Tristan

Wat is je naam?

-Tristan

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M8

Wat is je lievelingsdier?

-een kat

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Pasta met broccoli
Welk werkje doe je
graag op school?

-materiaal

Wat wil je later worden?

-uitvinder

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Donald Duck

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Viana

Tristan
wil later
uitvinder
worden
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We gingen vandaag naar villa zebra. We werden ontvangen en
we gingen een trap op. We kwamen ineens in een heel
bijzondere wereld, een soort bos maar dan anders. Er waren
ook bruggentjes en daar klotste echt water onder. We zagen
ook ergens in de grond een gat die open en dicht ging en na dat
gat was ineens een kind weg. We gingen kijken wie er weg was
en dat was Rochania ze was ineens verdwenen! Ik had wel een
idee maar ik durfde het niet te zeggen. Misschien was er wel
iets met dat gat nee dat kan haast niet. We zochten en we
zochten verder naar Rochania maar we konden haar niet meer
vinden. We hoorde iets ritselen door het gras. Wat was dat
toch? De wind suisde opeens. Hij kwam tevoorschijn! Het was
een soort man maar hij had een rare hoed op en ook een soort
doek voor zijn ogen hij zag niks maar toch liep hij gewoon door!
Hij beelden uit dat wij in een kring moesten gaan zitten en gaf
ons allemaal een vuurstokje en een kaarsje. We kregen ook een
paardenbloem en dan moest je een paardenbloem in brand
steken. Toen kreeg je een soort doekje en hij beeldde uit dat
je het over je gezicht moest doen maar toen ineens begon alles te draaien ik kwam in een soort draaitolk en daarna plofte
ik ineens neer in een soort oerwoud en het voelde heel raar.
Ik dacht waar ben ik beland en hoe kan dit? Nee nee dit moet
een droom zijn zeker weten maar hoe kwam ik hier uit? Het is
hier donker en er zijn overal gevaarlijke dieren en waar moet
ik heen? WEES GEGROET. JE BENT HIER 100 JAAR TERUG
IN DE TIJD GEGAAN. DE TIJD VAN HET WOESTE LEVEN
JE BENT OOKWEL IN DE JUNGLE. maar wat doe ik hier?
Ik wil terug aaah! Hallo hallo word wakker! Wat is er gebeurd?
Je dag droomde, kom het is afgelopen en waar is Rochania? Oh
die was prongelijk de groep kwijtgeraakt maar die is ook weer
terug gevonden hoor. Jongens allemaal we gaan naar de bussen
terug. Mag ik nog een keer om kijken? Natuurlijk hoor ik zie je
zo in de bus. En toch
vind ik her raar was
het nou een droom
of heb ik het echt
meegemaakt?
Nou ja daar denk ik
nog wel over na

Grace B8

Diep in het
bos
Na dat we
aankwamen
bij Villa Zebra gingen
we gezellig
met zijn allen bij het
kampvuur
zitten.
Daarna gingen we praten over het
bos. We
werden verdeeld in
twee groepen. Daarna werden we naar kunstwerken gebracht. Het was leuk gemaakt. We
kwamen later weer bij elkaar en we moesten
ergens op een plekje even rondkijken. Daarna
We waren naar villa zebra gegaan. En daar
hebben we allemaal leuke dingen gedaan.
Bijvoorbeeld o ja als eerst waren we in
groepen verdeeld. we waren in een bos. En
daar hadt je ook dieren geluiden. die bos
was niet echt natuurlijk. We gingen naar
een plek daar waren twee borden en het

kwam er een man. Hij had
hooi in een soort pannetje met water gekookt.
Daarna had hij een kwastje en hij ging in het
pannetje met hooi en water daarmee verfde
hij de grond. Hij probeerde ons iets uit te leggen. Toen gingen we naar een kamertje. We
moesten toen met zijn allen op de grond gaan
zitten. We kregen de bovenkant van een paardenbloem. We moesten de bloem neerleggen
op een wagentje met een steen er op. Hij had
er een soort ei-vorm van gemaakt. Fairouz
mocht het aansteken met een lucifer.
Daarna deed hij steenkool in het midden en
stampte het aan en wreef erover. Hij pakte
een wit papiertje en wreef in het steenkool en
zette zijn vinger afdruk op het witte blaadje.
Zo deed iedereen dat. Daarna pakte hij een
fles waar opstond wiske’s key Daarin deed hij
water en dronk er een beetje uit en gooide het
in een pan met blaadjes. Hij pakte de natte
blaadjes en schudde het overal heen. Daarna
liepen we naar de kamer er naast en gingen we
een voor een een rondje lopen En moesten we
naar het raam staren. Zo was heel het rondje
vol met kinderen. Hij had een lange stok en hij
blies er doorheen. Hij blies tegen een rad wat
rond draaide. Het was erg leuk en gezellig.
We hadden nog wel willen blijven.

Nienke en Caitlin B9

was zwart grijs en wit achtig iets. we
moesten dingen vinden bijvoorbeeld dieren. daar hadt je ook een dode vogel in en

bak het was een echte. en toen kwamen we
een man tegen en hij ging hele rare dingen
doen ik snapte het niet zo goed. We moesten met folie de vorm van onze gezicht uit
halen. En we hadden nog veel meer dingen
gedaan .

Yagmur uit B8
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Ik ben naar villa zebra geweest en daar zag ik allemaal
kunstwerken. En het leek net een bos . Ik zag een
kampvuur en ik zag een film waar de grond open en
dicht ging . En ik een dode vogel en ik zag een man die
niet ging praten. En wij kregen een ding die wij in
brand stoken. En toen moesten wij een masker maken
en. Dat dan tot een bal maken . En toen pakte die man
wat kolen. En stamde de kolen tot dat het hellemaal
kapot was en toen gingen wij onze vinger afdrukken op
een soort papier zetten. En toen ging hij het ergens
ophangen . En wij gingen toen in een rare kamer rond
lopen . En wij zagen allemaal andere vinger
afdrukken .En allemaal andere rare dingen en toen
gingen wij naar de ingang en hij ging uitleggen wat we deden.
Adil uit B8

Foto van Vroeger 1
Hieronder zie je een foto van een Meester. Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant staan nog twee ‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de meesters.
Vul dan de bon in op bladzijde 64.
Doe hem op de brievenbus van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Dit is meester:
A. Daan
B. Jonathan
C.

Jeroen

Vul het goede antwoord in op blz 59.
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Boezemvriend of hartsvriendin is een rubriek in Mare Magazine.
Wij zijn dit jaar op zoek geweest naar dé ‘boezemvrienden’ of dé ‘hartsvriendinnen’ van de Mare.
Een heleboel kinderen hebben gereageerd op deze oproep. De hartsvriendinnen, die in Mare Magazine
komen te staan, mogen gezellig samen naar de bios. Zij krijgen namelijk een bioscoopbon.
Dit keer zijn Amira en Amani de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!

Amira & Amani mogen
lekker
samen naar
de bios
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Het 14e HaKobaltoernooi 2017 heeft een
winnaar. Na 60 poulewedstrijden in onze
eigen gymzaal en 6 finalewedstrijden in
sporthal de Enk met een uitzinnig publiek
mag B9 zich een jaar lang
kampioen van de Mare noemen!
Bekijk op de pagina het verloop van het
toernoooi!
Kijk ook op www.obsdemare.nl voor alle
uitslagen en heel veel foto’s

Kwartfinale I B5-B6 1-6

Kwart

Halve finale I B6-B2 3-5

Finale B2–

* Na verlenging
** Golden Goal
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tfinale II B2-B8 5-3

Kwartfinale III B4-B1 4-3**

Kwartfinale VI B3-B9 1-4

Halve finale II B4-B9 1-2 *

– B9 1-2

Dit briefje is gevonden in de Enk.
Hierop stond de opstelling van B9 en een hun tactiek !!!
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Naar de Enk !! (een speciale blog)

B8B naar de Enk!!
Weet je wat hakobal
is? Dat is een sport
tussen handbal en
korfbal. Het is
verzonnen door onze
school (De Mare).
Ik zit helaas in B8A.
Maakt niet uit.
In ieder geval is onze
klas in de enk. Daar ben
ik blij om. Je moet 6
wedstrijden spelen.
Als geen groep van jou
klas door is, moet je
een beslissing
wedstrijd spelen.
Als je genoeg punten
hebt dan ga je door.
Als je in de enk bent
gekomen moet je weer
6 wedstrijden winnen
als je kampioen wil
worden. Laten we hopen
dat we winnen.
Zouden we kampioen
worden? Wat denk
jij?..................
Groetjes Gionathan B8

Hoi Ik ben girl op school en ik heb een verhaal van een
sport die onze school zelf heeft verzonnen, het heet
hakobal. Hakobal is een kruising tussen korf-en
handbal. Het is echt super leuk! Ik ben keeper en
aanvoerder van het team, en daarom is het nog leuker!
Je moet 6 wedstrijden spelen tegen een andere klas en
elke keer als je wint krijg je zoveel punten en als je
gelijk speelt krijg je 1 punt. Maar… als je niet genoeg
punten hebt om later in de ¼ finales te spelen dan moet
je soms een beslissingswedstrijd spelen en al je die dan
Hakobal toernooi
wint ga je alsnog naar de ¼ finales in de sporthal bij ons
Heyy Vandaag ga ik wat vertellen
die de Enk heet. En… als je de ¼ finales wint dan ga de
Ik ben niet door naar de Enk maar het
door naar de ½ finale, en als je de ½ finale wint ga je
B team is wel door Yess!!! Jill ook uit B8
uiteindelijk naar de grote finale! Maar als je dan de
is door ik ben zo trots op het B team
grote finale wint ben je na al die wedstrijden eindelijk
Ik mag gaan filmen omdat ik niet speel
kampioen ! En dus op het punt te komen waar ik het over
Maar ja het is niet erg Ik ben gewoon
had is …Mijn team is door naar de Enk en ik doe dus mee
zo blij dat ze door zijn Ik ga ze heel
aan de ¼ finale vrijdag 24 feb. 2017 !! Dit was mijn
goed aanmoedigen En hoop dat ze heel
verhaal hopelijk vonden jullie het leuk en tot de
ver komen wie weet wel de BEKER!!
volgende keer !!
Heel veel suc6 B8B

Jill uit B8

Groetjes van Yaz uit B8
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10
vragen aan:

Wesley

Wat is je naam?

-Wesley

In welke groep zit je?

-In groep 6 van B6

Wat is je lievelingsdier?

-een poes

Wat is je leukste speelgoed?

-Play Station 4

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

-Voetballer

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Gironimo Stilton

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Wesley
wil later
voetballer
worden
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Samen met twee muzikanten van de SKVR hebben
de kinderen van de middenbouw naar muziek
geluisterd en muziek gemaakt.
De kinderen mochten zelf op de tabla
(een Indiase trommel)
en de saz (een oosters snaarinstrument) spelen.
De muzikanten speelden muziek uit India, China,
Turkije en andere landen.
Het was heel leerzaam en een muziekinstrument
bespelen is toch ook wel heel erg leuk.
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Hallo iedereen ik ben zeynep
uit m9 Het was vandaag erg
leuk want we gingen naar het
muziek lokaal Want daar
waren twee mensen die
Muziek speelden een iemand
ging saz spelen en die saz
was uit turkije gekomen het
is een soort gitaar en er was
nog iemand en die ging op een
soort trommel spelen Dat
was ook erg mooi toen we het
goed deden gingen we een
orkest voeren en daar bij
mochten we met zijn allen
en de juffen dansen. Met de
muziek het was erg leuk En
dan gingen we een rij maken
voor de deur en gingen we
gelijk naar de gymnastiek
Gingen we gymmen

Groetjes Zeynep M9

We zijn naar muziek les
gegaan het was echt leuk
Ik heb allemaal instrumenten
uit andere landen gezien
En we hebben een quiz
gedaan gelukkig hebben we
gewonnen Maar we moesten
dansen en een orkest maken

Naz

M9

De muziekles was meega leuk
we deden Van alles het was
echt leuk we gingen dansen
en we moesten 5 liedjes
raden Uit welk land dat kwam
en ze gingen nog een klein
orkestje maken van een paar
kinderen

Soufiane groep 4 uit M9

Muziekles “Reis om de wereld”.
Vorige week heb ik veel geleerd
een raar liedje maar het was leuk
heel leuk beste muziek leraar.

Ares groep 4 uit M9

De muziek les was leuk we
hebben leuke muziek gehoord en
we mochten dansen en we hebben
de saz gehoord en dansen was
leuk

Meagan groep 4 uit M9

Het was een leuke dag en ik ga
vertellen waarom omdat er een
muziekles was normaal leer je
liedjes maar nu bijzonder en dus
er was een raar instrument en hij
heet saz en er was er nog een
maar ik weet niet meer hoe die
heet en op het einde was het
grappig want de juf ging dansen

Yasmine groep 4 uit M9
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Muziek was erg leuk en de
SKVR kwam en ze gingen
Een saz laten zien en
spelen En ook trommels en
we gingen een orkest
maken Maar helaas mocht
ik niet mee doen
En we gingen ook dansen
En ik was verlegen en toe
trok me juf me mee

Amaany groep 5 uit M9

10
vragen aan:
Pari

De muziekles
was leuk
We hebben
Leuke muziek
gehoord en Ik
mocht ook
muziek maken.

Noeha groep 4
uit M9

Wat is je naam?

-Pari

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O9

Wat is je lievelingsdier?

-Een konijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Meen Elzapop

Wat is je lekkerste eten?

-Rijst met kip

Welk werkje doe je
graag op school?

-Klokkenboekje

Wat wil je later worden?

Toen de SKVR
kwam. Gingen we
reizen in de
muziek.
We kregen heel
veel instrumenten te zien.
Waarbij de saz.
Aan het eind
mochten we
dansen.
Kiona. Groep 5
uit M9

-Elza

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Als we naar
Monkey-Town gaan

Wat is je leukste boek?

-het prinsessenboek

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Naar kindertijd op 311

Pari wil
later
Elza
worden
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10
vragen aan:

Selen

Wat is je naam?

-Selen

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M7

Wat is je lievelingsdier?

-een konijn, die zijn schattig
Wat is je leukste speelgoed?

-Barbie

Wat is je lekkerste eten?

-Pannenkoeken met
poedersuiker
Welk werkje doe je
graag op school?

-Taalkaarten

Wat wil je later worden?

-Kok, ik hou van bakken
en koken
Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-KerstCrea

Wat is je leukste boek?

-Boeken over slangen

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-YouTube filmpjes van
Mister Bean 

Selen
wil later
kok
worden
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Hoera, het is weer Lente!
In de klas hebben we hele leuke lente- en
paas werkjes. Die heeft de juf voor ons
gemaakt. We zingen over krokussen en lammetjes.
Groetjes van alle kinderen
van 08 en juf Mariska en juf Jacqueline

Lente is zon op je wangen,
Kikkervisjes vangen,
Naar buiten zonder jas,
Geen muts en ook geen das,
Eendjes in het water,
Lammetjes in de wei,
Lente is een liedje,
LENTE MAAKT MIJ BLIJ!
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In O2 zijn we gestart met het thema lente/ bloemen.
Alle bloemen, bomen en planten beginnen in de lente weer te groeien. We zien
krokussen opduiken uit de grond, er komen blaadjes aan de bomen en het gras
wordt steeds langer en groener. We hebben verschillende bloemen geknutseld en
verschillende werkjes gedaan rondom het thema.

de kinderen hebben een tekening gemaakt
(thema lente)

tellen met de rekenstokken en hoeveelheden
er naast (bloemen)

Knutselen bloemen thema lente
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knippen/plakken van bol tot bloem

10
vragen aan:

Joep

knutselen/verven van
bol tot bloem

Wat is je naam?

-Joep

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O8

Wat is je lievelingsdier?

-een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-een voetbal graag

Wat is je lekkerste eten?

Lentebloem met zintuiglijk
materiaal

-patatje met mayo
Welk werkje doe je
graag op school?

-Cito

Wat wil je later worden?

-Politie

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Alle dagen dat ik
naar school ga

Wat is je leukste boek?

-Planes, monsterwielen

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Brandweerman Sam

Joep
wil later
bij de
Politie
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De kinderen van O4 zijn op het moment
bezig met Pasen . Aangezien kinderen
tegenwoordig weinig buiten spelen maar ook
minder zelf mogen doen in het huishouden is
hun motoriek vaak wat minder ontwikkeld.
We hebben op dit moment veel motoriek
werkjes voor het thema Pasen.

De spelletjesochtend
Het was heel erg leuk . Ik heb alleen
maar spellen gedaan dat ik niet meer
kon stoppen ik ben ook op het klimrek
geweest en op de kubes. ik vont het
heel leuk

Vienna uit M7 (groep 4)

Het brandalarm op
spelletjesdag
Spelletjesdag was super leuk
Ik ging met de juf naar buiten om
kwart voor 11 en de spelletjes dag
begon. We wouden net beginnen met
voetbal maar toen ging het brandalarm! Ik was heel bang want ik dacht
dat er brand was maar gelukkig niet!
En eindelijk begon het Ik ging 13 of
14 spelletjes doen. Helaas kon ik het
laatste spelletje niet afmaken

Groetjes van Luna uit M7 (groep 5)
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Spelletjesochtend en voetbal
Het was heel leuk. Ik heb 6 keer gewonnen met voetbal. Ik heb op stokken gelopen. Ik had dertig stappen gezet en ik
heb een rontje door het klimrek in 23 seconde. Dat is best snel en ik heb ook gespringtouwd. Dat was heel leuk. Ik heb
een hele leuke dag gehad. Nu ga ik het hebben over voetbal. Voetbal is heel leuk. Niet veel meisjes zitten erop maar ik
wel. Als je een meisje bent dan zou ik er op gaan hoor! Trouwens ik ben Julia en ben 9 jaar. 9 mei word ik 10. Ik heb
drie broers. Een is mijn tweelingbroer hij heet Aaron uit b1 en mijn andere broers heten Sem en Daniel. Zij zijn mijn
lievelingsbroers. Zij zijn ook heel goed in voetbal. Dat vind ik knap en ik heb ook een beste vriendin die heet Bahar uit
m7. Maar nu weer terug naar voetbal. Ik ben natuurlijk beter dan mijn broers trouwens. Dit was het einde. Hopen dat
jullie hebben genoten van dit verhaal.

Liefs van Julia uit M7 (groep 5)
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Karate
2 keer geweest
Ik ben maar 2 keer geweest omdat ik me gym
spullen was vergeten !

En dat vind ik heel jam-

mer want het waren super leuke lessen! En het zijn
3 lessen  Meester David gaf de lessen hij is
heel goed alleen hij koos alleen maar jongens al
voorbeeld en geen meisjes  En ik heb er veel
van geleerd want ik ziet nu ook op

kickbox………

Je moest tegenover elkaar staan en de handen tegen elkaar! En je moest duwen dan! En je mog
je handen ook weg halen… en voor de kinderen

die

die lessen ook hebben gedaan weten wat ik bedoel
het is moeilijk uit te leggen! Maar het waren leuke
lessen en jammer dat het maar 3 lessen waren ik
wou dit welke elke dinsdag.
Joann B4
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De kinderen van de Bovenbouw hebben drie dinsd
maart) les gehad van een Tang Soo Do leraar. Davi
die onderdeel zijn van de "Voel je sterk" method
thema gerichte methode om mentale, sociale en em
te trainen. De leerlingen waren erg enthousiast! Ki
op www.zterk.nl

10

dagen op rij (7, 14 & 21
id Chenny gaf de clinics,
de. Voel je sterk is een
motionele vaardigheden
ijk voor meer informatie

karate verslag van: ilyana
Ik vond de les van karate heel leuk maar
in mijn tussentijd zou ik niet op karate
willen gaan. Maar de les wat we nu
hebben gekregen vond ik wel leuk.
We moesten elkaar een beetje duwen.
We gingen ook nog tikkertje doen en als
je werd getikt dan moest je opdrukken
of buikspieren doen. En op het einde
hadden we de koprol geleerd en gingen
we een wedstrijdje doen. En het was super leuk. Groetjes, Ilyana uit B4

vragen aan:

Brenton

Wat is je naam?

-Brenton

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M6

Wat is je lievelingsdier?

Karate verslag van: charella
Ik vond de karate les super leuk.
Maar ik zou zelf niet op karate willen.
We moesten in de les elkaar duwen met een schaal van 1 t/m
10. En dat was heel leuk.
En daarna moesten we door de zaal rennen.
En als je elkaar aan raakte moest je heel grappig springen. En
toen moesten we een oefenig doen
ik weet niet meer precies welke.
Maar het was wel super leuk en ik zou de lessen wel nog een
keer doen.

-Guppy

Wat is je leukste speelgoed?

-Playstation 4

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Profvoetballer

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Dinoboeken

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Het Klokhuis

Groetjes Charella B4

Brenton
wil later
prof
voetballer
worden
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De karate workshop was best interessant, omdat ik zelf ook
op karate zit. We deden veel tik spellen maar we leerden
ook hoe je moest stoten. Het tellen als je moest stoten was
het moeilijkst. Dat tellen deden we in het Koreaans. Dat
was zo van: hah!,kjuh!hah!,kju! Het was heel grappig maar ik
heb er veel van geleerd. Ik zou ook wel zo les willen geven.

door Lana B2

De karate workshop was leuk en cool.
Ik heb zelf in het Koreaans geteld dat was grappig het was
zo van ha! kjuh! ha! kjuh! Ik en de klas konden het best goed.
Ik denk dat die meester wel heel veel lessen heeft gevolgd.
Jammer waren alle kinderen er niet, dus konden ze deze
grappige en leerzame les niet vlogen. We hebben geleerd
hoe je je zelf moet beschermen en hoe je moet rollen en
hoe je moet slaan. We hebben veel mee gemaakt.

Door: Sara uit B2

De karateshop was leuk om te doen. We gingen stoten en
trappen oefenen. Het was een hele leuke les. Jammer waren
niet alle kinderen. Het is een mix van sporten ik vond niet
heel spannend maar beetje ik heb het al meegemaakt

door Esteban groep 6 B2

De karateshop was leuk en cool om te doen je moest een
kind kiezen en die staant om duwen ook gingen we slaan en
schoppen oefenen. En een soort van tikkertje. Het was ook
heel leerzaam de kinderen die ziek waren die hebben veel
gemist. Door Keano Uit B2 Groep 7
We hadden dinsdag en karate workshop we leerde ons zelf
te verdedigen en ons zelf goed te laten vallen. En in balans
en we moesten een kind uit kiezen en dat kind moest je dan
duwen en proberen elkaar uitbalans te krijgen.

door Jefden uit b2 groep 8

27

Toen we aankwamen gingen we gelijk
naar binnen en moesten we ergens in een
zaal gaan zitten. Er was een vrouw die
voor elke film er iets over ging
vertellen. Er waren veel films tijdens
het film festival onder het thema van
‘’thuis voelen”. Er waren veel soorten
films zoals geanimeerde films of
stopmotion films. Ik vond zelf een
stopmotion film over een lampje het
leukst. Het ging over een lampje die
een plaats zocht om zich thuis te
voelen. het lampje stelde een idee voor,
ik vond zelf het idee daarvoor heel
creatief. Voor tekenstijl vond ik de film
die over een vos ging het leukst.
Het ging over een vos die dementie
kreeg waardoor hij z’n trucs vergat.
Er waren nog veel meer films maar ik
ben ze al vergeten.

Groetjes Julia uit B2

Het film vestival was voor mij wel een
Het filmfestifal was heel leuk. Het leukste
bijzondere ervaring. Waarom? Omdat je leuke
filmpje vond ik die over de vos die zijn verstand
zielige of mooie filmpjes ziet. Zoals? Een filmpje
verloor. En de documetere Mena in de spotlicht
die ging over een zielig jongentje dat ooit met de (of zo iets) vond ik heel mooi. Er was oak een Jaboot is gekapseist, maar ook een filmpje over een pans filmpje met licht oak heel leuk . Eigelijk vond
lamje dat zijn eigen plek moest vinden . maar de
ik alles wel leuk. En de rest ben ik vergeten.
leukste vond ik toch wel… over een vos die eerst
Doei Zoey B2
een hel goeie jager was. Maar deste ouder hij
werd deste meeg geheugen hij verloor. Uiteindelijk werd hij inplaats van vijanden met de kippen
en he vee juist een soort van vrienden met de
kippen en het vee. En na elk filmpje werd er door
een mevrouw een soort van uitgelecht waar het
verhaal ongevver over gaat. Bij een van de
filmpjes vond ik het zo leuk dat ik opens naar de
wc moest.

Groetjes Simon uit B2

Geschreven door Kerem en Aaron uit B1
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De ridders moesten zich ridderlijk gedragen. Dit hield in dat ze
hofdames moesten respecteren en beschermen en hun woord
moesten houden. De eerste ridders droegen een maliënkolder
om hun bovenlichaam te beschermen. Later droegen ze een
harnas gemaakt van stevige materialen en platen die het hele
lichaam bedekten. Van Hazal uit M8.

We hebben veel over ridders en
kastelen geleerd. En hoe de
wapens eruit zien.
En de muzieklessen waren ook
heel leuk. We hebben zelfs een
liedje geleerd.

Groetjes Tristan uit m8

We hebben kastelen
gemaakt
We hebben torens
gemaakt
We hebbe schilden
gemaakt

Can M8
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !
Calvijn Juliana
Jesper B2
Thomas B7
Sem B9

Montessori Lyceum
Monia B1
Nuzuha B3
Steven B4
Benthe B7
Yassine B8
Calvijn Vreewijk Lyceum
Redouan B1
Zara B2
Achraf B3
Sjeng B4
Tristan B5
Yaz B8
Lisa B9
Amira B9
Amani B9
Lina B10
Calvijn Groene Hart
Kabir B2
Missy B4
Romy B6
Demi B6
Jayden B6
Mitchell B6
Arman B9
Constantijn B9
Indy B10

Calvijn Zuidermavo
Enise B2
Kaan B2
Cheyenne B2
Melisa B3
Sherrely B3
Dina B5
Leora B5
Mekselina B5
Jessy B7
Ayoub B8
Alaysha B8
Lina B10
Calvijn Business School
Wishant B1
Calvijn Zuider Gymnasium
Saloua B1
Roos B5
Amy B5
Elanur B5
Viola B5
Mehmet B7
Jill B7
Daan B7

Dalton Lyceum
Julia B2
Anton B5
Rinse B6
Kayra B7
Azra B7
Yvain B9
Pauline B10
Marnix Gymnasium
Frank B4
Alperen B5
Puck B7
Onurhan B9
Yindee B10
Scheepvaart & Transport
College
Rick B1
Liam B9

En hier gaan de 8e groepers naar toe !
Focus Beroeps Academie
Richelle B3
Charella B4
Naomi B10
De Passie
Lola B1
Maxim B2
Grace B8
Erasmiaans Gymnasium
Tim B2
Bunyamin B3
Jill B8
Libanon Lyceum
Zoey B2
Wouter B4
Matthijs B10
Edudelta College
Storm B2
Shae B5
Liam B10

Montfort College
Metehan B5
Hugo de Groot
Nikay B3
Avicenna College
Sumeyye B4
Arwa B6
Wolfert van Borselen (TT)
Reinier B5
Ricardo B7
Farel College
Funda B7
Shae B7

Young Business School
Zakaria B1
Selin B8

Zuiderpark College
Rick B3
Codarts
Philip B8
Veenoord College
Aya B10
Wellant College
(Klaaswaal)
Joann B4
Slinge
Jefden B2

Hoeksch Lyceum
Simon B2
St. -Josefmavo
(Vlaardingen)
Thomas B1
Einstein Lyceum
Lord B9

Deze lijst is samengesteld op
basis van de ons bekende
gegevens in juni 2017.
Het is mogelijk dat er
wisselingen hebben
plaatsgevonden c.q.
nog zullen plaatsvinden.

10
vragen aan:
29 maart ~ Vandaag hebben de kinderen uit groep 8 een praktijkles
"Dode hoek" gehad. Vorige week hadden de kinderen al een theorieles over dit onderwerp gevolgd. De Firma KLOK kwam vandaag met
groot materieel naar de Mare. De kinderen moesten opdrachten
maken, maar ook moesten zij ervaren waar de dode hoek van een
vrachtauto is. Ze mochten ook in de cabine van de vrachtauto zitten,
zodat ze met eigen ogen het fenomeen "Dode hoek" konden zien of
eigenlijk niet zien! Voor de schoolfotografe was het helemaal een
bijzondere dag, want zij mocht vanuit een hoogwerker de mooiste
foto's maken. Van belangstelling was ook geen gebrek, want het AD
en TV Rijmond kwamen ook nog langs om het geheel te bekijken.

Meagan

Wat is je naam?

-Meagan

In welke groep zit je?

-In groep 4 van M9

Wat is je lievelingsdier?

-een paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Frozen

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-Taal

Wat wil je later worden?

-Juffrouw

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Dolfje weerwolfje

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Meagan
wil later
Juffrouw
worden
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Toen ik en Ahsen de Efteling binnen kwamen, gingen we even ons
pauzehapje eten. Toen kwamen we groep zes tegen en gingen we wachten tot
de poorten open gingen. We gingen toen de poorten open waren meteen rennen
naar de Bob. Toen gingen we naar de Fata Morgana. Daarna gingen we naar de
baron 1898 en we gingen op de 3e, rij Ahsen en ik wilde wel op de 1e rij maar
daar was zoals altijd een hele lange rij.daarna konden we de weg niet vinden
naar de Joris en de draak, maar uiteindelijk hebben we het toch gevonden. We
hebben een keer gewonnen en een keer verloren. We gingen daarna drie keer
in de Halve Mean, een keer in de Polka Marina en daarna gingen we nog in de
vliegende Hollander. Ik dacht dat het eng was, maar het ging wel. We zijn niet
in het spookslot geweest, want dat vonden we te eng. Toen we op weg waren
naar de Vogelrok, kwamen we juffrouw Jet, Berat, Wessel, Jaimy en Janaely
tegen. Toen we uit de Vogelrok kwamen, gingen we tussendoor nog even in het
doolhof. Daarna gingen we naar Carnaval Festival en Ahsen had de hele dag het
liedje in haar hoofd. We gingen toen ook naar Monsieur Cannibale en daarna
naar de zweefmolen. We gingen toen nog een keer naar de Bob, droomvlucht
en Villa Volta. We moesten toen naar het restaurant vlakbij de Bob en we gingen frietjes en kipnuggets eten. We mochten met het drinken kiezen tussen
Fristi en Roosvicee. Ik zat daarna wel heel vol, omdat ik ook al heel veel snoep
had gegeten. Toen we naar de bus gingen, had ik heel veel spierpijn in mijn
benen en was ik heel erg moe. Ik wilde slapen in de bus, maar Ahsen zat naast
me en ging me de hele tijd wakker maken. Caylin en Elisa zaten achter me en
gingen mijn stoel de hele tijd op en neer bewegen. Ik had volgens mij maar
vijf minuten geslapen, maar het was een hele leuke dag.

Anna B6

The end

We gingen naar de Efteling met de bus. Ik zat naast Ouassim. De reis duurde
een uur . Iedereen had snoep bij zich. Om tien uur waren we bij de Efteling.
Iedereen had ook een polsbandje met het nummer van de Mare. Toen we bij
de ingang waren moesten we eerst een foto maken. Daarna moesten we eerst
wachten want het hek was nog dicht. Toen gingen we met ons groepje op een
terras zitten. Ons groepje was Romy, Demi, Arwa, Mitchell, Jayden en ik. Als
eerste gingen we naar pagode en daarna gingen de Vogelrok en toen naar Carnaval festival en vervolgens naar droomvlucht en toen 2 keer naar de Bobsleebaan en daarna 2 keer naar de Vliegende Hollander en vervolgens naar de
Halve Maan en toen naar de python en daarna naar de Joris en de draak. Wij
waren rood wonnen daarna gingen Romy, Demi , Arwa en Jayden naar de Baron
en toen gingen ik en Mitchell naar de
Bobsleebaan. Toen we terug kwamen
gingen we weer naar de Vliegende Hollander, en vervolgens weer naar Joris
en de draak. Deze keer waren we blauw,
en we wonnen weer toen gingen we
naar de afgesproken plek en daar aten
we kip met patat en Arwa moest vijf
keer over geven. Rinse uit B6
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We waren in de klas tot 9:00 en toen g
wachten op de andere bussen, dat vond
911 denk ik. Precies om 10:00 waren w
terin 1X midden en 1X voorin. Verder i
gingen we naar de VH (Vliegende Holla
lang maar het was het wachten wel wa
toen ging Talha er in. Later liepen we n
naar KS (KinderSpoor) die atractie was
Groep 8 en gingen ook nog in de KinderS
zagen we twee kinderen die vroeger b
gingen samen met Adil. We gingen sam
Groep 6 van die alles durven, Zij ginge
liepen naar Carnaval Festival , En het n
klein stukje naar de theekopjes, het w
gelrok! Ik ging voor het eerst, ik was b
keer ging ik met Talha. Ik wilde heel
dacht echt saaaai! Ik wil opschieten! M
het eten maakte het weer goed. We
gekeken (Happy Feet). Een andere vrien
zitten praten . We waren bij school aan
blaar AU!!! En ik ging nog steeds g

Jaimy en ik gingen samen in Joris en de draak. We gingen
in vuur, maar water wint altijd. Maar deze keer won vuur.
Het is en houten achtbaan. En Berat wou er ook in maar
hij dacht:,, Ik vind het toch en beetje eng.’’ We hadden en
groep van 5.we zaten met juf Jet, Berat, Wessel, Jaimy
en ik. We gingen nog in Droomvlucht, Fata Morgana,
Sprookjesbos, Pandadroom en nog andere dingen. Maar
Jaimy en ik vonden Joris en de draak toch het leukste en
daarna Droomvlucht en daarna Fata Morgana en dan Pandadroom en dan Sprookjesbos. maar Joris en de draak
blijf het leukste. Want het ging heel hard en we gingen
heel hard gillen en we zagen ook Demi en Romy in Joris en
de draak. En Jaimy en ik zaten te twijfelen of we in het
water gingen of vuur en we dachten 5 minuten na eb ja,
we gaan in vuur en we hebben geluk want we hebben gewonnen. Ik ging ook met Jaimy in Droomvlucht.
Droomvlucht is echt heel mooi. En we konden zo doorlopen
want er stond geen rij. En toen we bij de elfjes kwamen
rook het echt lekker. Maar eerst waren de elfjes boos op
de trollen en de trollen op de elfjes maar opeens werden
ze vriendinnen gingen ze het land delen. En Jaimy en ik
gingen heel hard gillen, want opeens kwam er zo lelijke
trol voor ons hoofd en opeens gingen we heel hard draaien
en toen zagen we trollen en elfjes. En we gingen bij de
steenbok eten we gingen patat eten en daarna moesten we
verzamelen en met de bus mee en toen waren we op school
en ik moes nog op het schoolplein mijn fiets pakken en
naar huis fietsen. En dan is de dag voorbij einde.

gingen we naar de bus lopen. Onderweg voor de snelweg moesten we
den de kinderen niet echt leuk denk ik, verder zagen we een Porsche
we er al. Later om 11:00 gingen we heel snel naar de bobslee 1X achin de ochtend gingen we naar de Baron 1898 die was gesloten, later
ander) . En daarna naar de JED (Joris en de Draak), het duurde wel
aard. Daarna in de middag liepen we weer terug naar de Baron 1898
naar de Python. Na de Python waar Talha ook in is gegaan, liepen we
s heel saai. We gingen eerst wat eten bij de KinderSpoor toen kwam
Spoor , later in het Anderrijk toen we net in de bobslee wilden gaan
bij ons in de klas zaten. Ze heten Felix en Adil Ze komen uit B8 We
men met hun naar Droomvlucht. En kwamen we meester tegen met
en ook in Droomvlucht. Maar wij moesten weer eens gaan toen. Wij
nooit meer vergeten liedje, het was heel leuk, hierna loopde we een
was ook super leuk. Dit was het spannendste van de schoolreis, Vobang, maar hij was heeeeeeeeeeeeeel leuk! Ik als eerst zelf tweede
snel naar de bobslee, maar ik moest heel nodig naar het toilet. Ik
Maar heel jammer ik heb de twee ritjes van de bobslee gemist. Maar
liepen naar de bus, ik duizelig van de Vogelrok, en we hebben film
nd zat achter me in de bus hij heet Yvain hij komt uit B9, we hebben
ngekomen, Ik was heel moe en gelukkig. Alleen een nadeel ik had een
gelukkig naar huis. Het was Echt Gezellig! EINDE!! Morris B6

Jenaely B6.

Ik ging op de foto met de gelaarsde kat . Dat was
leuk. daarna gingen we In de Bobslee. Het was ff
eng maar toen wou ik nog een keer. De panda
droom was het leukste het was namelijk 3D. En
ook zoveel meer, zoals de fatamorgana ,
droomvlucht ,spookslot, Joris en de draak , carnaval met joki en jet en sprookjesbos. De hele
weg naar huis was er film. Ik heb niet gekeken .
wat vond jij het leukst? Oh ja ik kwam pardijn
tegen . En ik zag een grote sleutel met een kist.
De sleutel zat vast in een groten steen maar ja.
Het was de leukste dag
van mijn leven.

Efteling je dromen
worden waar
Jusilandia B6
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we gingen met de bus naar de Efteling . Toen we daar aankwamen
moesten we eerst een foto maken met de klas , daarna mochten we
naar binnen . We moesten nog even wachten want het was nog dicht .
Toen het open ging rende we gelijk naar de Pagode . Die vond ik best
saai . Daarna liepen we naar Reizenrijk , toen gingen we naar de vogel
rok . Daar mochten we 4 keer blijven zitten . Toen we er uit kwamen
liepen we naar Carnaval festival , dat was best leuk . Toen liepen we
naar de Droomvlucht , toen we daar uit kwamen liepen we naar de
Bobslee , toen kwamen we het groepje van Lucas en Siyona tegen .
De Bobslee was heel leuk. Na de Bobslee gingen we naar de Halve
maan , daar zaten we helemaal achterin, dat was super leuk . Daarna
gingen we naar de Python , daar zaten we een beetje achter , dat was
super leuk . Daarna gingen we naar de Vliegende Hollander . daar
konden we met z’n alle in , maar dat geluid in de Vliegende Hollander
was best hard dus hielden we onze oren dicht , maar het was als nog
heel leuk . Toen gingen we naar Joris en de draak , daar zaten we in
rood en we hadden gewonnen . Daarna gingn we naar de Baron , daar
kwamen we de meester tegen . In de Baron was het heel leuk. Toen
gingen we weer naar de Vogelrok. Toen mochten we weer blijven
zitten . Toen gingen we weer naar de Baron . Onderweg naar de Baron
toe waren er hele vervelende jongens die zeiden allemaal dingen over
onze kleding en spuugden van de brug naar beneden op mensen . Maar
toen gingen we weer in de Baron en 2 anderen kinderen die niet in de
Baron durfden gingen toen in de Bobslee. Toen we weer bij elkaar
waren gingen we weer in de Vliegende Hollander . Het was heel leuk ,
maar ik vond het heel jammer dat we geen geld mee mochten nemen
want de foto in de Vliegende Hollander was super leuk . Toen gingen
we weer naar Joris en de draak deze keer gingen we in blauw , we
hadden weet gewonnen . Maar in de Joris en de draak moest ik heel
hard lachen om Romy want ze ging heel hard gillen omdat het zo snel
ging . Na Joris en de draak was het al bijna half 5 en we moesten om
kwart over 4 in het restaurant zijn dus we waren te laat . We renden
snel naar het restaurant ,maar onderweg kwamen we langs de Baron
en wilden we er nog snel in gaan want er stond bijna niemand in de
rij , maar we renden snel door want we waren al te laat . We dachten
dat de meester super boos zou worden omdat we veel te laat waren ,
maar de meester werd helemaal niet boos . Toen we konden gaan eten
had niemand van ons groepje honger iedereen had veel te veel snoep
gegeten . Na het eten moest Arwa overgeven , toen moest ik ook
bijna overgeven . Op het einde liepen we nog met de meester door
het sprookjesbos . Toen we naar de bus liepen was iedereen super
moe . In de bus had de bus chauffeur een film opgezet maar niemand
keek echt , iedereen was bezig met
elkaar . Er gingen ook kinderen
slapen in de bus . In de bus werd
juf Jet best boos wand iedereen
was aan het gillen . Toen het
eindelijk rustig was waren we er al
bijna , en iedereen zin om naar huis
te gaan .

Demi , B6
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Dit verhaal is gemaakt door Tim.
Mijn verhaal gaat over stop motion.
Stop motion is een manier waarmee
veel films en series zoals
Buurman & Buurman, Shon the
sheep, King Kong gemaakt zijn. King
Kong is de eerste Stop motion film
die gemaakt is. Maar skull island is
helemaal met de computer gemaakt.
Stop motion betekend stop beweeg.
Dat is logisch want bij stop motion
moet je een lego of playmobil poppetje neerzetten en een foto
maken. Het mooiste is om hem in
beeld te laten lopen laat je poppetje maximaal een cm bewegen of
verplaatsen. Dan maak je weer een
foto en dan verplaats je hem weer.
Het is een beetje het zelfde als een
animatie film. Maar bij een
animatie film moet je 24 tekeningen
maken. Bij stop motion iets minder.
Als je met lego een filmpje maakt
duurt het iets langer dan met
playmobil. Want bij lego moet je
voetje voor voetje je poppetje
verplaatsen. Bij playmobil kun je de
poppetje makkelijker verschuiven.
Want zij hebben niet dezelfde
voeten en benen als lego.

You tube: playmo

10
vragen aan:
Er zijn software programma’s
daarmee kun je geluid
toevoegen. Je kunt ook een
green screen of andere kleur
achtergrond kopen.
Dan heb je ook nog nodig
twee lampen die aan weerszijde van je green screen
Stop motion is nog steeds
komen te staan zodat er geen heel populair. En als je heel
schaduwen te zien zijn.
goed bent kun je het met klei
poppetjes doen. Als je naar
Met die software kun je
youtube
kiezen welke achtergrond je gaat kun je intypen playmobil:
wilt gebruiken. Maak van het “ Inbraak in het museum”. Dan
green screen bergen of bikun je de video van Tim zien.
jvoorbeeld een kamer of een
Dit filmpje heb ik met 61
woestijn of een stad. Je kunt
foto’s gemaakt heb.
ook effecten toevoegen zoals
bliksem. Sound effects zoals
Groetjes Tim M6
donder of het geluid van dieren, auto’s .

obil: “ Inbraak in het museum

Rochania

Wat is je naam?

-Rochania

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B8

Wat is je lievelingsdier?

-een hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Lego

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-taalset

Wat wil je later worden?

-juf

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Oud & Nieuw

Wat is je leukste boek?

-Het leven van een loser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Rochania
wil later
juf
worden
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Bij ons in klas O4 zijn we hard bezig om aan onze
fijne motoriek te werken. Dit is direct belangrijk
voor het schrijven en tekenen maar ook voor het
rekenen en vooral voor je zelfredzaamheid.
Kinderen willen al op jonge leeftijd dingen
“zelluf” doen. Het is dan ook belangrijk om
kinderen thuis eenvoudige taakjes zelf te laten
uitvoeren. Ze vinden het leuk om hun ouders te helpen en zijn trots op
zichzelf als ze het taakje naar behoren gedaan hebben. Het versterkt
ook de band tussen ouder en kind om samen iets te doen. Zo heeft
Sakir Demirtas zijn moeder al geholpen met afwassen, koken, snijden
en cakejes bakken. Ook andere ouders zijn bezig met samen zaaien,
tafel dekken en kleine receptjes
maken.

Foto van Vroeger 2
Hiernaast zie je een
foto van een meester.
Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant
staan nog twee
‘Foto’s van Vroeger’ Herken jij alle 3 de
meesters. Vul dan de bon in op bladzijde 64.
Doe hem op de brievenbus van de
Mare Magazine (Op de gang bij meester
Roland) en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Dit is meester:

A. Mark
B. Lammert
C.

Martin

Vul het goede antwoord in
op blz 59.

39

De MR is weer een aantal keren bij elkaar
geweest en over een aantal dingen kunnen we
wat vertellen!

Ouderbijdrage
Het voldoen van de ouderbijdrage is vrijwillig,
maar we roepen iedereen die het nog niet heeft
overgemaakt het als nog te doen! Vele extra’s
Schoolreis bovenbouw
worden er mee betaald, denk bijvoorbeeld aan
Net als vorig jaar is de bovenbouw in maart op
het schoolzwemmen, de sportdagen, vieringen
schoolreis geweest naar de Efteling. De kinderen
van kerst, Pasen en sinterklaas. Vormt het
troffen het erg met het weer en hebben genoten! overmaken ineens een probleem voor u, kunt u
Onder de bovenbouw ouders is een enquête
dat zeker op school aangeven en kan er naar een
gehouden van tevoren, om te vragen naar hun
oplossing gezocht
mening over de aankomende schoolreis en de
worden!
bijbehorende financiering. Aan de Efteling hangt
een hoger prijskaartje dan een andere
Mail adres
bestemming. Een nipte meerderheid koos voor de
Het mail adres van de MR is weer actief. U/ jij
reis naar de Efteling waarna dat ook
kunt ons bereiken door ons een mail te sturen.
georganiseerd is.
Eén van de ouders binnen de MR zal binnen een
week een reactie sturen, indien nodig na overleg
De financiering zou voor een groot deel bestaan
met de andere ouders. Het mail adres is:
uit een extra bijdrage door de ouders.
mr@obsdemare.nl Jullie kunnen jullie ideeën of
De directeur, Peter van der Waal heeft nog eens
vragen mailen naar ons!
goed naar de begroting van de MR en de
schoolbegroting gekeken. Een aantal posten op
Hartelijke groeten van de ouders binnen de MR
de begroting van de MR, zoals de kosten voor het
documentatie centrum, konden overgeheveld
worden naar de begroting van de school.
Dit wil zeggen dat deze kosten niet meer betaald
worden uit de ouderbijdrage maar uit de gelden
die school van de overheid ontvangt.
Dit betekende dat de bovenbouw ouders geen
bijdrage voor de schoolreis hoefden te betalen dit
jaar. Hoe dit volgende jaren zal zijn, is nog
onbekend, dit is afhankelijk van het geld dat
school van de overheid krijgt.
Danielle,
Dit wordt per jaar bekeken.
in het hoofdgebouw bij B2
Afscheid
In de vergadering van januari hebben we
afscheid genomen van Astrid van Straten en
Lammert Bakker als leden van de MR. Zij hebben
zich beide vele jaren ingezet voor de MR.
Wij bedanken hen voor hun jarenlange
trouwe werk!
Twee maanden later namen we afscheid van
Desiree van der Poel als MR lid vanwege diverse
omstandigheden en ook Cindy van der Ham heeft
aangegeven te gaan stoppen in verband met haar
verhuizing. Ook hen bedanken we voor hun inzet!
Dit alles betekent dat er drie nieuwe leerkrachten
zullen aanschuiven in de MR, welke op dit
moment van schrijven nog niet in de vergadering
zijn geweest maar in mei waarschijnlijk wel. Voor
de oudergeleding komt er een verkiezing voor
één nieuw lid. Dit is waarschijnlijk al gebeurd als
dit stukje in Mare Magazine staat. We heten de
nieuwe leden hartelijk welkom!

Anuradha,

in het Zonnetje
aan de Fichtestraat bij O6

Marije,
in het hoofdgebouw bij M9

Wietske,

in de Maretak bij O8
en het hoofdgebouw bij M10
en B8.
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10
vragen aan:

Noor

Wat is je naam?

-Noor

In welke groep zit je?

-In groep 2 van O7

Wat is je lievelingsdier?

-Een paard

Wat is je leukste speelgoed?

-Barbies

Wat is je lekkerste eten?

-Pasta met groente
Welk werkje doe je
graag op school?

-alle werkjes

Meester Mark is afgelopen 12 maart

-politieagent of dierenarts

50 jaar geworden. Als cadeau stond een

-Mijn verjaardag!
en Juffenfeest

splinternieuwe rollator voor hem

Wat wil je later worden?

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?
Wat is je leukste boek?

-Prinsessenboek

klaar. Maar volgens

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Netflix

Mare Magazine heeft hij
dat voorlopig echt nog niet nodig!!

Meester Mark, van
Noor
wil later
politieagente
of
dierenarts
worden
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harte gefeliciteerd
en nog vele Jaren!!

Sinds kort beschikt de mare over zijn eigen app.
Op deze app vindt u informatie, roosters, vakanties e.d.
Ook kunt pushberichten ontvangen, zodat u niets meer hoeft te missen.
Hieronder een kleine uitleg van de app.

Wilt u niets missen !!!
Stel dan hier de
Pushberichten in.
(klik op beheer groepen)
Je kunt hier ook alle pushberichten
teruglezen. (meldingen)

Welkom: korte info over de Mare
Nieuwsbrief: Actuele berichten en
nieuws van de directie
Mare Magazine: Activiteiten van de kinderen
Team: Alle werknemers van de Mare vindt u hier.

Groepen: Alle groepen en
groepsleerkrachten vindt u hier

MR: Hier vindt u de leden, vergaderdata, en
notulen van de Medezeggenschapsraad

Jaarkalender: Hier vindt u alle data van
verschillende activiteiten op de Mare
Vrije dagen: Hier kunt u alle vakantiedata en
vrije dagen vinden
Contact: Hier vindt u alle telefoonnummers e.d.
Veel gestelde vragen: Hier kunt u zelf een
vraag stellen of eerdere vragen van ouders
lezen.

Ziekmelden: Hier kunt u uw kind ziekmelden

Update gegevens: Hier kunt u adres– of
telefoonwijzigingen doorgeven
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De volgende liedjes zingen
de kinderen graag
tijdens de muzieklessen
Voor groep 3 is het een liedje over een visje in de zee

Groep 4 en 5 hebben
met veel plezier het
Engelse liedje
gezongen en elkaar
al handen gevend
goedemorgen
toegezongen.
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G

Groep 6 verbaasde zich dat de groenteboer zo vriendelijk bleef

Groep 7 & 8 vinden het lied ‘Like the flowers’
een fijn lied om te zingen

Zo te zien houdt juf
Margriet ook van de
bloemen!! Al deze
bloemen heeft de juf
gekregen van alle
klassen die zij de
afgelopen tijd
lesgegeven heeft.
Maar nu mag zij
genieten van haar
welverdiende
pensioen!!

Dag juf Margriet, we wensen u een heel fijn pensioen.
We gaan u missen !!
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10
vragen aan:

Wissal

Ik mag voetballen bij Feyenoord
Hallo ik ben Devin uit m7 en ik ging twee jaar geleden mee trainen met
stichting Feyenoord Maar ik was net niet goed genoeg en nu had ik weer mee
getraint en ik moest twee trainingen mee doen met Feyenoord. Ik vond het
heel spanend en de laatste wetstrijd en het was tegen de amateur club van
ajax. Die heet Zeeburgia f1. We moesten thuis spelen maar met mijn eigen
club ook op dat veld Na 2 minuten ongeveer stond ik met 0-1 achter. Een fout
van een andere jongen uit mijn team En in de tweede helft was het 7-1
geworden. Lekker gewonnen!! Toen na de wetstrijd ging ik omkleden en toen
was het gesprek kwart voor 8 op 21 februari in een grote kamer. Het voelde

net of mijn armen er af vielen en toen kwam
het antwoord. Mijn armen blijven want het
was geweldig ik ben door!!!! Ik was super blij
volgend jaar mag ik onder 10 bij stichting
Feyenoord voetballen.

Devin uit M7 (groep 5)
Wat is je naam?

-Wissal

In welke groep zit je?

-In groep 5 van M10

Wat is je lievelingsdier?

-Poes

Wat is je leukste speelgoed?

-Telefoon

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

Welk werkje doe je
graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

-Dokter

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-8e Groepers huilen niet.

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nicklelodeon

Einde basisschool……..
Het jaar is bijna uit
Dus daarom zeg ik nu voluit:
Het was een supertof schooljaar
Niet alleen het 6de leerjaar maar ook de
basisschool is klaar
Er staat een nieuwe school op ons te wachten
Met alleemaal nieuwe leerkrachten
Jullie zijn al leerkrachten-kampioen
Dus ze zullen flink hun best moeten doen
En schooltje jij krijgt alvast een……

10!
Van Yaz uit B8

Wissal wil later dokter worden.
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Op zondag 9 april hebben
juffrouw Maaike,
juffrouw Coco &
juffrouw Daisy meegedaan
aan de Marathon van
Rotterdam. Zij hebben alle
drie de 10 km in een heel
snelle tijd gelopen.
Mare Magazine vindt dat
heel sportief, knap
en heel stoer!!
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bij de eierenles moet je lezen en tekenen het was niet makkelijk
Ik vond de eierles heel leuk voral het proeven was heel leuk.

we hebben ook eieren geproeft, gefult gekookt en dat was best

Nu weet ik ook veel meer over eieren bevoobeeld dan niet alleen

lekker! van Ajani groep 5 M1

kippen eieren kunnen krijgen maar ook andere dieren bevoorbeeld
vissen en kikkers Ik wil nog wel meer vertellen maar dan word het

De eierenles was heel leuk en de eieren waren heel lekker

echt lang en het is geen brief aan de koning hè. Maar ok het was echt

De meeste kinderen vonden de gevulden eieren het lekkerst

heel leuk van Sophia groep 5 M1

vier kinderen vonden het gebakken ei het lekkerst en
het gevulde ei vond ik ijgenlijk niet zo lekker

de eierenles was erg leuk hor We hebben veel geleert van juf jowien

van Marcus groep 5 M1

en juf mariska We hebben ook veel geproeft en niet iedereen vont
alles lekker hoor en dit was mijn verhaal van Anoek groep 4 M1

Een ei is van een dier maar om geboren te worden heb je een kip en

een haan noodig voor het ei en het heb een warme plek nodig om uit
Ik vond de eierenles heel leuk Ik heb er veel van geleerd Ik heb

te koomen en daarom zit de kip op de eijeren omgeveer duur het

geleerd over dat er veel eisoorten zijn En de ei proef les was ook

eenentwingteg daagen van Celal groep 4 M1

leuk ik vond de binnen kant het lekerst Dus die gele

van Zeynep groep 5 M1

Ik vint de eierenles heel leuk ik vont het gebaken ei heel lekker
ik moest drie eieren proeven ik von gevulde ei heel vies ik moet

Het was nog niet eens een paar weken geleden toen de juf zij dat we
een eierenles kregen. Daar stonden leuke weetjes in en opdrachten.
Toen zij de juf dat we over een paar dagen eieren mochten proeven.
Toen was het eindelijk zo ver We kregen om te proeven drie soorten
eieren.....gebakken, gekookt en gevuld. Ik vond zelf gekookt het

lekerst. Als ik het een cijfers moest geven was het een 10!

van Hannah groep 5 M1

Ik vont gekookt ei het lekerst het was egt leuk we heben alemaal
eieren geproeft we konden proeven uit gebaken ei en gekookt ei en
gevuld ei van Dinand groep 3,5 M1

De eierenles was erg leuk Vooral om de eieren te proeven
Er waren 3 sorten eieren gevuld ei gebakken ei gekookt ei
Maar gevuld ei was het lekerst van Shalomi groep 5 M1

Ik vind eierenles heel leuk er zijn verschillende dieren die eieren
leggen net als de pingwing, flamingo en nog veel meer.

van Jaya groep 5 M1

Hoi, ik ben Caprice en pas geleden hadden we eieren geproeft
de lekkerste vond ik het gevulde ei en we gingen stemmen en het
winnaars ei was..... het gevulde ei!!!!!!!! want echt iedereen vond het
echt heerlijk en we hadden een knutsel dat het ei eruit was echt
super leuk En als ik naar groep 6 ga ga ik mijn juffen missen want al
die leuke dingen kan ik nooit meer vergeten. van Caprice groep 5 M1
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gevuld gebaken en gekookt ei proeven van Levi groep 4 M1
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10

Foto van Vroeger 3

vragen aan:

Shae

Hiernaast zie je een
foto van een meester.
Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant
staan nog twee
‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de
meesters.
Vul dan de bon in op
bladzijde 64.
Doe hem op de
brievenbus
van de Mare Magazine
(Op de gang bij
meester Roland)
en wellicht win jij een
leuk prijsje!!

Wat is je naam?

-Shae

In welke groep zit je?

-In groep 8 van B7

Wat is je lievelingsdier?

-Shibainu Hondje

Wat is je leukste speelgoed?

-Mijn DS

Wat is je lekkerste eten?

-Souto soep

Welk werkje doe je
graag op school?

-Spelling

Wat wil je later worden?

Dit is meester:

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

A. Patrick

-Journalist

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-De verschrikkelijke twee

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-The world of Gumbal

B. Tom

Shae
wil
later
journalist
worden

C.

Jonathan

Vul het goede antwoord in op blz 59.
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Een kijkje bij de lessen godsdienstige vorming.
Sinds de vorige Mare Magazine hebben we weer heel wat beleefd bij de godsdienstlessen.
Hierover willen we weer wat vertellen en laten zien!

Afscheid meester Wim
In januari hebben we afscheid genomen van meester Wim Pouwelse. Deze meester heeft
meer dan 15 jaar les gegeven op De Mare als leerkracht godsdienstige vorming. Helaas heeft
hij de ziekte van Parkinson en is daarom in mei 2016 in zijn hoofd geopereerd. Door deze operatie heeft hij minder last van het beven maar is toch niet meer in staat om te komen werken.
Veel kinderen hebben iets voor hem gemaakt en konden dit persoonlijk aan hem geven. Hij
trakteerde ons en liet ons een paar gedichten horen, hij
Afscheid
heeft namelijk een blog waarop hij veel gedichten plaatst.
Je kan er eens op kijken:
De school waar ik op woensdag kwam
en er nu dan toch afscheid nam
http://wimpouwelse.blogspot.nl .
`k mocht er godsdienstlessen geven
Over het afscheid van de Mare schreef
daar veel vreugde aan beleven
hij ook een gedicht:
met plezier op t’rug kan kijken
herinneringen verrijken
Geboorte Jelle
hoe al die kindergezichten
mijn leven nog steeds verlichten
De juf die bij ons heeft stage gelopen, juf Sanne, kreeg in
januari een baby. We hebben naar aanleiding daarvan
kwam ook lieve collega`s tegen
bekeken hoe in verschillende godsdiensten mensen omgaan
die voor mij tot steun en zegen
waren in heel zware dagen
met een geboorte. Denk bijvoorbeeld aan dopen, besnijden
`k blijf ze in mijn hart steeds dragen
of een ritueel met onder andere haren afscheren bij het
`k heb veel om dankbaar voor te zijn
kindje. Allemaal heel bijzonder en liefdevol uitgevoerd!
het overstijgt verdriet en pijn.
Wim Pouwelse, 25-01-2017.

Plek op school
We houden de lessen niet meer in het lokaal van Engels maar weer in het documentatie
centrum. Omdat de groepen groter worden en de inhoud van de lessen soms wat meer ruimte
vereist, is dat praktischer. We hebben het er goed naar ons zin!
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Godsdienst: Godsdienst is best wel
leuk. We hebben het veel over God,
ja want daar gaat de les over.
We knutselen dingen soms ook.
En het is heel leuk. Soms heb je ook
een les dat de ouders mogen kijken.
Je leert veel over God en Jezus en
natuurlijk over andere dingen.

Ilyana uit B4

Godsdienst is heel leuk, ik leer veel.
We doen spelletjes. Je doet veel met
elkaar. Ik vind de lerares heel aardig.
De ander kinderen zijn ook aardig.

Caithlin groep 7 uitB4

Stukje godsdienst in de schoolkrant:
Godsdienst is een les in het DC en soms in het Engelslokaal. We krijgen leuke en
leerzame lessen van juffrouw Wietske. In de lessen leren we over verschillende godsdiensten.

Ook leren we over de goede daden van Jezus, Pasen, het Kerstfeest, Goede Vrijdag,
Pinksteren en nog veel meer. I^aar helaas moet we soms ook over dingen praten die
niet leuk zijn zoals oorlog en de dood. (Maar toch word het elke les weer een leuke en

Ik heb elke woensdag godsdienst.
Elke week leren wij iets nieuws bij
godsdienst. De meeste lessen die wij
hebben gehad gingen over Jezus.
Zelf vind ik godsdienst heel leuk.
Ik zit er al op sinds groep 6. laatst
hadden wij ook les en toen ging het
over Jezus en eten, en het een leuke
les. Ik vind het zelf leuk omdat ik
gelovig ben en dan kan ik er zelf ook
meer over leren en dat doen we ook op
godsdienst. Helaas moeten wij ook
over nare dingen praten zoals de dood
van Jezus.

Siyona uit B6

grappige les). Dit stukje is geschreven door Yindee en Jah-liyah.
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Op schoolreis
Zack en Venora
schrijven een verhaal
voor de schoolkrant
van de Mare. Wij zijn
naar de Linnaeushof
geweest wij zijn in de
bootjes geweest en de
botsauto’s en ook de
toffetoren was heel
leuk. En in de lugtskelters zijn wij ook
geweest en in de
trein. En ook op de
trampolines en ook in
de sporthal en ook
naar Bennie Broek.
Op het piraten eiland
zijn wij van de glijbaan
geleden.
Groetjes
Venora en Zack .
Klas M6
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Op 11 april zijn we met de hele middenbouw naar
'De Linnaeushof geweest. Wat een feest!
Het was een heerlijke, zonnige dag.
We hebben genoten!
Groetjes van juf Quirine, juf Mariëlle
en alle kinderen uit M10.
Gisteren was het schoolreisje. ledereen ging naar de klas en we
gingen meteen weer weg. En toen zaten we in de bus. Alle ouders
kwamen ons uit zwaaien. En toen vertrokken we. Maar we
moesten wel lang in de bus zitten. Maar er was wel een film dus
we konden lekker film kijken. En toen waren we in linnaeushof.
ledereen was blij en we mochten ook geld meeneemen,drie euro.
Daar mochten we wat mee kopen in het winkeltje. En het was
super leuk heel veel leuke dingen. Obinna M10, groep 5
wat was het leuk een dag in linnaeushof ik was daar met jay
aan het lopen toen zei ik kom jay wy gaan in de buizen daar en
in de glybaan van Viënna M10, groep 3
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Toen iedereen er was
gingen we in de rij
staan. Fay en ik
mochten voorop. Toen
gingen we naar de bus.
Groep 5 moest in bus
4, groep 4 en 3 in bus
1. We moesten heel
lang rijden. We zijn er
eindelek. Jee.
We gingen naar
binnen. We gingen
eerst eten. Toen
mochten we spelen.
Jee. Fay en ik gingen
hele dag met elkaar
mee. We gingen in de
trein En jada ging ook
in de trein.

Van Aimée M10,
groep 4

We kwamen in
Linnaeushof we
moesten nog een eind
lopen We gingen eten
en wie klaar was mocht
gaan spelen Het duurde
lang tot ik klaar was
met mijn pauzehap
Aimee was al klaar
eindelijk was ik klaar
met mijn pauzehap
Ik had met Aimee
afgesproken op het
eerste grasveld te
blijven Toen gingen we
naar de toffe toren dat
was heel leuk
Dan gingen we maar
iets anders doen We
hebben dit gedaan en
nog veel meer!

Fay M10, groep 5

Gisteren was het een leuke dag.
We gingen naar Linnaeushof.
Het was heel leuk op de trampoline en de super glijbaan.
Eigenlijk was alles leuk.
Ik ging naar een winkeltje. Om
wat lekkers te kopen dat was zo
leuk. Ik ging met wel 10
kinderen spelen. En na het spelen gingen we weer naar huis
met de bus. We waren luur en
30 minuten in de bus. Voordat
we thuis waren gingen we een
film kijken. Oke dag.

Amira M10, groep 5

we gingen in de bus het duurde
wel lang in de bus een uur en ander halv uur toen kwamen we
aan toen gingen we een hapje
eten en toen ging ik met jada
spelen En metceylin en thoomas
spelen

Groetjes Lyam M10, groep 3
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Ik ging gisteren op schoolreisje. En toen we binnen kwamen moesten we hesjes aan. En ik kreeg
hem moelijk aan. En toen gingen we naarde bussen en groep5 Gign in een andere bus. En het was
best lang inde bus zitten. En toen kwamen we aan
en toen moesten een hele Lange rij maken en we
liepen door het park. En eerst moesten we verzamelen. En toen mocgten we loslopen.en ik had
keel pijn. Toen had ik wat gedronken .en ik had
met Gamze een lollie Gehald.en toen ging ik met
Ashley een brouny gehald.en op het Eide werd
het nog een leuke dag. Van Tyara uit M5

We kwamen op
in de bus maar
we het park in
om weer weg t

We zijn op school rijsje ge gaan als eerst giengen we naar de bus daar warden we
uitgezwaait en het duurde lang voor dat we er waren we giengen uit de bus maar toen
weer waren mogten we los lopen we deden leuke dingen maar toen we weg gingen was
het wel jammer end 11 april 2017 Van Eline uit M5
Elf april ging m vyf m een m twee m drie m
vier m zes m seven m acht m nege m tien naar
Linnaeushof maar wu moeste eerst in de rij en
dan in de dbbeldekkers en dan in een heele rij.
300 kinderen gingen naar Linnaeushof. Heel
veel kinderen he? Gesgeven door Romy m vyf

In de bus was het leuk maar in de Speeltuin was
het leuker Eerst aten we fruit daar na had Ik en
souvenier gekocht het was En grijparm toen werd
ik kapitein Grijparm .het was leuk om hem te Zijn
dan was het tijd om terug Te gaan.
Van Artur uit M5

ik kwam op school en ik ging op schoolreis!
Eerst moest ik een hesje aan . We liepen
naar de bus. In de bus hebben we
Madagascar en de minions gekeke.
Toen we aan kwamen ging ik als eerst in de
overslagschommels. En ik ben in de monoril
geweest. En in het piratennest gegaan. En in
de superglijbaan. Het was op elf april.
In linnaeushof.

Sjors m5

Wij zijn op 11 april op schoolreisje geweest. We gingen met 4 dubbeldekkers . Ik liep samen met mij
bff Romy. En met Quinten en Jamie. We keken Ratatouile . we moesten wel anderhalf uur in de bus.
We zijn ook in de trein geweest. En in het verkeersdorp geweest. En ik ben met Elena en Jia yi in het
reusenrat geweest. Het was superleuk!!! Ik heb ook patat gekocht. Van Lotte m5 groep 5.
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p school we kregen een hesje. Toen maakten we een rij. we zaten lang
r het was het wachten waard. We aten eerst ons fruit. Toen gingen
n. Het was heel gezellig . En het was mooi weer maar het was jammer
te gaan Jamie groep 4 M5.

“en dan in een hele rij. 300 kinderen gingen naar
Linnaeushof. Heel veel kinderen hè ?
Ik ben op dinsdagll april met mijn klas op schoolreis geweest.
Het was een lange reis met de bus. Maar het was leuk in de bus
want we keken film en deden spelletjes. En toen we aan kwamen
bij Linnaeshaf (de grootste speeltuin van Europajmoesten we een
rij maken om goed aan te komen (anders werd het een
rommeltje!.)En toen moesten we de tassen neer leggen en
tussendoortje eten en mochten we spelen. Natuurlijk mochten we
geld menemen 3 euro. En iedereen heeft wel wat gekocht. Groep
5 kreeg een zakje met snoep van de juf. Maar ik denk dat groep 3
en 4 ook kregen! Elena uit M5

We kwamen op school we
kregen een hesje. Toen
maakten we een rij. we zaten
lang in de bus maar het was
het wachten waard. We aten
eerst ons fruit. Toen gingen
we het park in. Het was heel
gezellig . En het was mooi
weer maar het was jammer
om weer weg te gaan
Jamie groep 4 M5

Elf april zijn we naar de schoolreis geweest. Maar het was heeel leuk. We zijn
naar Linnaeushof geweest. Dat is de grootste speeltuin van Europa. We gingen
met de bus. We gingen anderhalf uur in de
bus. We zijn zo lang aan het reizen en toen
zijn we gekomen .ledereen Maakte een rji
van drie hondertd kinderen.En toen gingen
we beetje Lopen en toen waren we
gekomen bij Linneaushof. We Gingen eerst
beetje eten ik ging op de waterfiets en op
de Trampoline. En op een toffe toren.
We hadden ook snoepjes gekregen.

Door Eymen uit M5 geschreven
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Wij gingen met heel de middenbouw naar Linnaheshof dat zijn groep 3 4 en 5 Veel kinderen he. Het
was een en een half uur rijden We wisten niet waar
we moesten beginnen maar eerst eten mmmmm
toen mochten we vrij spelen We deden di t en we
deden dat .uiteindelijk gingen we naar huis het was
heel leuk Mick uit M5
Mop het is groen en het rijt over de weg een brom
komer HA ha ha

Ook dit jaar hebben de door ons aange
succes de herhalingscursus afgerond. Naa
wederom leerzaam was, zorgde he
brandbestrijding” voor de nodige spanning
elke binnenbrand vakkund

Volledig onverwacht hebben we een on
meegemaakt. D
ontruimings
moment dat
ingewikkeld pr
We kunnen
vlekkeloos ver
wist wat hij/
geschrok
Hoi allemaal. Gisteren gingen we op schoolreisje.
Het was heel erg leuk.in de bus moesten we lang
wachten. toen we aan kwamen moesten we eten.
daarnaa mochten we spelen en het was heel gezellig.Ik ging waterfitsen.En ik ging op de
superglijbaan.En ik ging snoep kopen bij de
winkel .Ik had het gezellig. Dina M5

De mare 11 april 2017 m5 ging naar de linnaeushof
het was daar leuk en daar hebben ze Lekkere patat
jam men ik ben in de water fiets gewees ik ben met
juf geweest juf Bianca en jessey en met samia ze
hebben knuffels en lekere , snoepjes Vienne M5

Hai ik ga vandaag naar school reisje en eerst
zijn we naar de busje ge gaan en toen we gingen
uit stappen waren kinderen en toen gingen we
iopen en iopen toen was hetop eens spannenden
toen vond het leuk maar eerst moest ik eten en
toen had ik een iollie en ik ging naar de attracties toen moest ik weer narde bus en toen was ik
thuis van Gamze uit M5

In de vorige
schoolkrant
moest je 3
juffrouwen
herkennen in
foto’s van
vroeger. Dit zijn
de antwoorden.
Het bleek heel
moeilijk, want
slechts twee
kinderen hadden
alle drie de
antwoorden
goed. Zij hebben
dan ook een
leuke prijs
gewonnen

Juffrouw

Juffrouw

Juffrouw
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estelde BHV-ers met goed
ast het verbandgedeelte, wat
et praktijkgedeelte
g en opwinding. Gelukkig werd
dig geblust.

ntruiming van het gebouw
Door een vergissing ging het
salarm af, precies op het
t we bezig waren met een
rogramma op het schoolplein.
stellen dat de ontruiming
rliep en dat eenieder precies
/zij moest doen. Ondanks dat een aantal kinderen flink was
kken, was het voor ons allen een belangrijk leermoment.

w Maaike

10
vragen aan:

Desley

Wat is je naam?

-Desley

In welke groep zit je?

-In groep 7 van B9

Wat is je lievelingsdier?

-Hond

Wat is je leukste speelgoed?

-Play Station 4

Wat is je lekkerste eten?

-Patat

Welk werkje doe je
graag op school?

-Rekenen

Wat wil je later worden?

-Profvoetballer

Wat vind jij de leukste dag
van het jaar?

-Mijn verjaardag

Wat is je leukste boek?

-Leven van een Loser

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Nickelodeon

Desley wil later
profvoetballer
worden

w Kim

w Birgitta
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Op 15 april j.l. hebben de achtste groepers een bloemstuk gelegd ter
herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Onder de belangstellenden waren niet alleen ouders, maar ook
oud-verzetsstrijders. Door het voorlezen van zelfgemaakte gedichten
toonden de kinderen hun respect voor de gevallenen.
Rotterdam
Op die dag gebeurde het allemaal.
Rotterdam werd gebombardeerd.
Zo rond 13:30 's middags vielen
ze binnen.
Al die kleine kinderen, moesten rennen
voor hun leven.

niet te geloven en waarom allemaal,
Alleen om macht!
14 Mei 1940 de dag die iemand,
Maar dan ook niemand zal vergeten.

Charella B4

Mensen moesten maar hopen,
Dat hun familie het redde,
Maar dat was niet voor iedereen zo,
650 tot wel 900 doden

Op 14 mei 1940 ging het luchtalarm
Voor de stad Rotterdam.
Na het bombardement
was de stad heel arm,
en lag het helemaal plat.
Nederland moest zich overgeven,
En moesten zien wat ze die tijd
zouden beleven.
Na 't jaar was alles voor joden,
Zoals zwemmen en zitten op een
stadsbankje verboden.
Op 22 en 23 februari 1941
begonnen de razzia's in
Amsterdam
Hele grote massa's Joden
naar één kamp;
Westerbork.
Toen Nederland bevrijd werd
Was het nog niet afgelopen,
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Terug kijken
Daar sta je dan met je grijze haren.
Je bent er weer na 72 jaren..
Je staat er weer op die bijzondere plek In je heWant toen er feest gevierd
werd: Werd er in de massa veel
geschoten.
Toen de daders opgepakt
werden was 't echt afgelopen,
En konden we verer leven
zonder schoten.
Yvain,

rinnering een zwarte vlek

Heel veel rook, heel veel geschreeuw Sirenes,
vuur, een krijsende meeuw
Alles kapot, alles verwoest
En na een paar maanden alles verroest.
Ook ik stond op die bijzondere plek
In mijn herinnering geen zwarte vlek
De warme zon scheen op mijn huid Een
draaiorgel maakte een vrolijk geluid.
De markthal, de bibliotheek en het groene gras
Niet te begrijpen dat het ooit zo anders was..
Grace
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10
vragen aan:

Ceylin

Invulformulier
Foto van
Vroeger
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!!
Foto van Vroeger 1

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 2

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 3

Antwoord

A

B

C

(omcirkel het juiste antwoord)

Wat is je naam?

-Ceylin

In welke groep zit je?

-In groep O6

Wat is je lievelingsdier?

-Konijn

Wat is je leukste speelgoed?

-Grote blokken

Wat is je lekkerste eten?

-Pizza

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

Wat is je leukste boek?

-Sneeuwwitje

Waar kijk je op de tv altijd naar?

-Assepoester

Ceylin
wil later
dokter
worden
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Naam:

__________________

Groep:

O_

M_

B_

Groep 4 & 5: Straat in het donker

Groep 6: Robot

Groep 7 & 8: Sprookjesfiguur

Groep 7 & 8: Zoals van Gogh

Facebook:
Montessorischool
de Mare

Twitter:

Instagram:
obsdemare

Website:
www.obsdemare.nl

Download
de Mareapp:
Android

Download
de Mareapp:
Apple

