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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als eerste wil ik u namens het team van De Mare, een heel goed en gezond 2018 toewensen !
Ook in 2018 kunt u weer genieten van onze fraaie Mare Magazine.
De kinderen hebben we voor leuke stukjes in deze krant gezorgd en we hopen dan ook dat u
hier weer van kunt genieten.
We kunnen weer terugkijken op een mooie december maand met een geslaagde
Sinterklaasviering, Kerstcrea en Kerstdiner. De sneeuw in de week na Sint zorgde er in ieder
geval voor dat het winterse plaatje extra mooi werd.
Verder kunt u veel zaken natuurlijk al via de nieuwsbrief lezen, maar ook in dit voorwoord wil ik
nogmaals aandacht vragen voor de verkeerssituatie rondom de school.
Er is in de afgelopen periode veel gepraat en naar oplossingen gezocht. Fysieke oplossingen
zijn moeilijk in een bestaande wijk en daar zit ook niet ‘veel ruimte’ in. Wel gaan er andere acties plaatsvinden in samenwerking met gemeente en politie waarbij het gedrag van de weggebruikers centraal staat. In het nieuwe jaar praten we altijd over goede voornemens en hierbij
zou ik willen voorstellen dat we er met elkaar ervoor zorgen dat we elkaar de ruimte gunnen
om de verkeerssituatie beheersbaar en veilig te houden !

Dus langs deze weg
wensen ik u veel
leesplezier !
Met vriendelijke groet,

P.(Peter) van der Waal
Directeur obs "De Mare"
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Wij weten alles over insecten

3

Foto van Vroeger
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 juffrouwen.
Vul dan de bon in op bladzijde 56.
Doe hem op de brievenbus v
aan de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Super trots op
geweldige
oogst

Voorleeswedstrijd

A. Juffrouw Anne Katrijn
B. Juffrouw Chrita
C. Juffrouw Aeltsje
Vul het goede antwoord in op blz

4

Tennisclinic op de M

-Roos B2

Groetjes van kaily uit B2

Groetjes Julia. B2

5

Groetjes Sara 7B2

Mare

High Tea
Gr Surayaw Klas M6

6

Pizzeria
“Il Mare”

Laboranten

Gemaakt door Ahmet & Omer uit B1

Sophie groep 6 B8
7

Asya klas B8 Gr. 8

n in de dop

Gionathan klas: B8 Gr. 8
8

Dagje naar
de Haven

Florian groep 7 B8
9

Xx Pippa en Presja, doei

Uitslag prijsvraag
‘Foto van Vroeger’
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Hallo, ik ben

Kerem

Vliegen

Ik zit in groep 8 van B1
Een haai is mijn
lievelingsdier
Ik speel graag met mijn
Playstation 4
Döner Kebab vind ik heel
erg lekker.
Op school rekenen ik
graag.
Ik wil later Makelaar of
bankier worden.
Afscheid groep 8 vind ik
de leukste dag van het
jaar

Belinda, 5 jaar, uit O5 tekent vliegtuigen

Het leven van een loser
vind ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Voetbalwedstrijden

Getekend door Ada Su uit O5
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Ada-S

Su heeft een foto meegenomen en
Kenan een vliegtuig

Julian is een piloot

Zayra, 5 jaar, uit O5 tekent zon, wolken,
vliegtuig en landingsbaan

Shiva heeft thuis een
vliegtuig gemaakt
Getekend door Kenan uit O5. Kenan is samen met Jayson piloot en de strepen zijn de wind
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G

Dieren in het zonnetje

13

Game, Set en Match

Sumi MEI Kasanmoesdiran

B10
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Hallo, ik ben

Keano

Ik zit in groep 8 van B2
Een hond is mijn
lievelingsdier
Ik voetbal graag
Lasagne vind ik heel erg
lekker.
Op school rekenen ik
graag.
Ik wil later
profvoetballer worden.
Kerst vind ik de leukste
tijd van het jaar
Harry Potter en de
halfbloedprins vind ik
het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Netflix
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Paddenstoelenles
van Gwen groep 5 M1

van Kristijan groep 5 M1

Celal groep 5 M1

Nasmah groep 5 M1

David groep 5 M1

Lola-Mo groep 5 M1
Anouk groep 5 M1
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Levi groep 5 M1

Mika groep5 M1

Zakaria groep 4 M1

van Bjørn groep 4 M1

van Liano groep 4 M1

Samia groep 4 M1
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Hallo, ik ben

Finn
Luka groep 4 M1

van Merel groep 4 M1

van Dinand groep 4 M1

Ik zit in groep 5 van M3
Een kameleon is mijn
lievelingsdier
Ik speel graag met mijn
Playstation 4

van Quinty groep 4 M1

Patat vind ik heel erg
lekker.
Op school doe ik graag
aan taal.
Ik wil later bij de
politie.
De woensdagen vind ik
de leukste dagen van het
jaar.
Dolfje Weerwolfje vind
ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Cartoon Network
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van Ismerai groep 4 M1

van Brandon groep 4 M1

Schimme
spore

Herfst, herfst ,wat heb je te koop?

Natalie uit O7 tekent een kale
boom in de herfst en een
paddenstoel.

els &
en
De eerste dag van groep 6

Hoi allemaal!

De eerste dag van iets nieuws is natuurlijk spannend. Dat was
ook bij de eerste dag van Groep 6.We kregen ook gelijk begrijpend lezen. Na een tijdje wennen waren we er helemaal in. Na een
paar uurtjes kwamen groep 7 en 8.Van een paar kinderen kregen
we een rondleiding. Na de kleine pauze mochten we spelen ,en na
de grote pauze keken we het jeugdjournaal. We mochten ook gelijk groep 6 werkjes doen. Was een leuke dag. En een van de
leukste dingen (wat niet zo
boeiend is )is dat mijn zusje
Thalia in de klas naast mijn klas
zit! Dit was het dan weer,
Groetjes :
Elena uit B7!
20

Gruwelijk
eng!!

Deze kinderen uit O2 laten trots hun tekening zien, die ze hebben gemaakt ti
de Kinderboekenweek was Griezen!! Op deze bladzijde staan nog meer tekeni

21

Van boven naar beneden:
Emanuel uit O7
Nisa uit O7
Esila uit O7

ijdens de Kinderboekenweek. Het thema van
ngen gemaakt door kinderen uit groep O2.
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Hallo, ik ben

Damla

Hakobal

Hoi allemaal, hakobal is een leuke sport. Ik heb er

ook aan me gedaan. Nu zit ik in groep 8, in groep 6 ging ik in de Enk
spelen en het was heel groot. Heel veel mensen en we waren best wel
goed. We maakten wel kans en ja we stonden in de finale en het was
spannend !!!! We begonnen en als 6e groeper had ik gescoord en het
stond gelijk en het was golden goal wij kregen de bal en Stan scoorde !
We waren echt heel blij. En ik ben blij dat we nu weer zijn begonnen m
hakobal. Dat van mij verhaal. Dag! Groetjes Jayson B7

Middelbareschool
Ik zit in groep van
juf Marjan (O1)
Een konijn is mijn
lievelingsdier
Ik speel graag met mijn
speelgoed poesje

Kippensoep en
groentesoep vind ik heel
erg lekker.
Op school doe ik graag
de letterkaart.
Ik wil later juffrouw
worden.
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar.
Knuf Konijntje vind ik
het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Cinderella
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Ik zit nu in groep 8 en
ik ga dus volgend jaar
naar de middelbare
school, net als alle andere 8ste groepers. Het
lijkt me heel spannend
en ik ga de klas heel
erg missen. Afscheid
van groep 8 lijkt me
het leukste. Maar het
schooljaar is pas net
begonnen dus ik heb
nog veel tijd. Groetjes
Muskan uit B7

De voorleeswedstrijd

Hoi allemaal, Ik had dit jaar

meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de klas. En toen had ik ook
gewonnen! Nou toen moest ik ook tegen de twee andere kinderen die oo
heel goed waren. Ik moest de hele dag wachten op de uitslag, want ik
moest de gelijk om kwart voor negen voorlezen. Ik ben helaas geen
eerste, tweede of derde geworden. Voor de kinderen die nog niet weten
wat de voorleeswedstrijd is. De voorleeswedstrijd is een wedstrijd waa
alleen groep zeven en acht aan mee mogen doen. Eerst moet je tegen je
eigen klas en dan tegen de school en als je dan wint mag je tegen een
paar wijkscholen en dan naar Rotterdam en dan naar Zuid-Holland en
je daarvan wint mag je naar Nederland.Doei allemaal
De groetjes Amani, B7

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

!!!!
met

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

ok

n
ar
e

Amina met haar zusje. En deze knuffel mag zij aan haar zusje gaan geven

als
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Hennie de Heks
&
haar kat Helmer

Getekend door: Naïma uit O6

Getekend door: Nina uit O6

Stegosaurus van drie

Getekend door: Zoë uit O6
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Getekend door: Eviana uit O6

ehoeken en cilinders

26

Hallo, ik ben

Fien

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

Ik zit in groep 4 van M2
Een flamingo is mijn
lievelingsdier

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

Ik step heel graag
Sushi vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik graag
aan spelling.
Ik wil later
knutseljuf worden.
Dierendag vind ik de
leukste tijd van het jaar
‘Mama kwijt’ vind ik het
leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Zapp

Kaj met zijn zusje.
En deze knuffel
mag hij aan zijn
zusje gaan geven

27

Over meester Ben

We hebben

sinds een paar weken meester Ben op maandag in de klas. Ik vond het echt super leuk!
Ik was heel verrast, want eigenlijk is hij met
pensioen. Hij zei zelf ook dat hij het echt super leuk vindt om weer voor z’n klas te
staan. Wel met nieuwe kinderen, maar hij
vindt het wel leuk. Hij maakt heel veel grapjes . Ik hoop stiekem dat hij nog heel lang
blijft komen en onze juf Ivona hoopt daar
ook op en vindt dat ook super leuk!
Groetjes Destiny uit B7

Foto van Vroeger
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 juffrouwen.
Vul dan de bon in op bladzijde 56.
Doe hem op de brievenbus v
an de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

Schooltuin is heel leuk vind ik,
want je krijgt altijd lekker groenten mee naar
huis en groenten is natuurlijk goed voor je.
Maar niet iedereen houdt van groenten. Ik
zelf wel maar ik lust ook niet alle dingen.
Vaak ging ik dingen proeven van de schooltuin maar in de supermarkt heb je ook
groenten maar van de schooltuin is het veel
lekkerder. Jammer dat het afgelopen is voor
groep 7. Groetjes Jayden. B7

De Kinderboekenweek is bijna
voorbij. Het thema was griezelig en dat vond
ik super leuk! Het is ook bijna Halloween en
dat maakt het thema nog leuker!
Ik ga het over mijn favoriete boeken houden.
Een van mijn favoriete boeken zijn van
Francine Oomen. De hoe-overleef ik serie.
Ik vind ze super leuk, omdat ze over een
meisje genaamd Rosa gaan en ze maakt
allerlei dingen mee. Een van mijn favoriete
boeken zijn ook van Niki Smit. [ de meisjes
kennen haar wel ] ze maakt boeken over mode en nog veel meer! En nog een van mijn
favoriete boeken is Harry Potter natuurlijk.
De films heb ik ook allemaal gezien en ze zijn
net zo leuk als de boeken. Ik heb Har ry Potter en De steen der wijzen ook voorgelezen
in de klas. Groetjes Linde Uit B7.

A. Juffrouw Peggy
B. Juffrouw Gerti
C. Juffrouw Diane
Vul het goede antwoord in op blz 64.
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Bere(n)g

op “De

gezellig

e Mare”

Als ik de
Koning(in)
was!!
Groetjes Violette uit M9

Livia uit M9

Groetjes Yasmine uit M9

Ranya uit M9
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Groetjes Meagan uit M9
Rodi uit M9

Ahmet uit M9

oufiane uit M9

grote koning Nizar uit M9
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Hallo, ik ben

Yasmine

Ik zit in groep 8 van B3
Kittens zijn mijn
lievelingsdieren
Ik speel graag op de Wii
Taco’s uit Marokko vind
ik heel erg lekker.
Op school rekenen ik
graag.
Ik wil later
architect worden.
Offer- en Suikerfeest
vind ik de leukste
feesten van het jaar
Donald Duck lees
ik graag
Op tv kijk ik altijd naar
Nickelodeon en Disney
Channel
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Godsdienst

doe je als je gelovig bent. Of als je er

iets over wil weten en leren. Het gaat over het christelijke
geloof. Je leert interessante dingen, maar we praten wel over
de dood van Jezus. Dus dat is nooit echt leuk. Maar we praten
gelukkig ook over leuke dingen. En we doen ook vaak leuke
spelletjes. En we praten met elkaar. We hebben ook vaak kleurplaten. En knutsels. Groetjes, Lotte B7,groep 6.
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De ha

Gemaakt d

33

aven van Rotterdam

End.
Van Jessey uit B6

VAN STIJN UIT B6

door Jill en Jenaely B6

34

Hallo, ik ben

Fenna

Boksclinic d
wereldkampi

Dinsdag 7 november hebben de kinderen van de bovenbouw in de g
kickbokslerares. Roxana Gaal (oud-leerling van de Mare) is wereldkampio
2012. Nu is ze werkzaam bij Rotterdam Sportsupport en probeert kind
Boks- en Kickbokssport. Tijdens de les hebben de kinderen les gehad in he
schoppen, trappen en knieën is aan bod gek

Ik zit in groep 2 van O3
Een vlinder is mijn
lievelingsdier
Ik speel graag met
auto’s
Pannenkoeken vind ik
heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan het sommenboekje.
Ik wil later bij de
brandweer werken
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar
‘Elzaboek met liedjes’
vind ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Brandweerman Sam

35

door
ioene

gymzaal bezoek gehad van een
oen kickboksen ( -57 kg ) geweest in
deren enthousiast te maken voor de
et stoten en het verdedigen en ook het
komen.

2 november ~ Vandaag was
de Jong Euroband op bezoek
bij de Mare. Leden van de
muziekvereniging hebben aan
alle middenbouwkinderen een
muziekles gegeven.
Vanzelfsprekend mochten de
kinderen zelf ook muziek
maken.
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Een gesprek met
je huisdier of je
lievelingsdier
. . .
Wat zou jij vragen?
En welk antwoord zou je krijgen?

37
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Hallo, ik ben

Kenan

Hoera,
Sinterklaas
is weer in
het land

Groetjes uit 08 van alle kleuters en de juffen.
Ik zit in groep 2 van O5
Een krokodil is mijn
lievelingsdieren
Ik speel graag met mijn
autoracebaan
Pizza Nutella vind ik
heel erg lekker.
Op school rekenen ik
graag.
Ik wil later
dokter worden.
Oudejaarsdag vind ik de
leukste dag van het jaar
Boeken over draken lees
ik graag
Op tv kijk ik altijd naar
Telekids

39
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Pompoensoep
uit eigen
tuin!!
De pompoen soep die we hadden gemaakt was heel lekker. we
moesten ook een paar dingen voorbereiden, zoals de schil van de pompoen eraf halen alleen een pompoen schil eraf halen is nog best een
uitdaging is best nog een uitdaging voor de rest het was heel leuk

Van Jason uit B2
Als je langs klas B2 liep op 18 November kon je de geur al ruiken.
Pompoensoep!!! De klas had er de hele middag aan gewerkt.
Je mocht bij de juf een stuk pompoen komen halen.
Daarna ging de klas aan de slag met schillen. Het was een lastig karwei
omdat een pompoen echt niet geschild wil worden ;-) De schil was heel
hard. Daarna sneed de klas de pompoenstukken in blokjes en konden ze
de pan in. In de tijd dat de pompoensoep kookte speelde de kinderen een
spel. Maar wat we niet hadden verwacht was de tijd. Ja, we kwamen in
tijdnood. Dus moesten de kinderen die de soep wilden eerst aan hun
ouders vragen of ze mochten blijven. Maar de ouders mogen natuurlijk
ook. Dus na een tijdje stond de halve klas plus ouders bij de juf die de
soep aan het pureren was. Even later werd het uitgedeeld. Het enige
probleem was dat er niet genoeg ui in zat (dat kwam door de tijdnood).
Maar verder was het gewoon Heerlijk! (En ja met een hoofdletter)

Door Julius uit B2
De pompoensoep was heel lekker maar we moesten eerst dingen
voorbereiden en we mochten ook onze eigen snijplank meenemen en een
mes om de pompoen te snijden. dat was best moeilijk vooral de schil
was moeilijk om er af te halen. Maar toen het klaar was mochten we de
soep eten we hadden veel dus de ouders mochten ook de pompoensoep
eten

Van Lana uit B2
Ik vond het heel erg leuk en wij mochten uien en pompoen snijden en
aan het einde mochten we pompoensoep eten en dat was heel lekker en
de moeders en vaders mochten ook mee eten.

Van Melanie uit B2

41
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Hallo, ik ben

Kaan

Ik zit in groep 2 van O2
Een poes is mijn
lievelingsdier
Ik speel het liefst met
Transformers Robot
Patat vind ik heel erg
lekker.
Op school speel ik graag
met de grote blokken.
Ik wil later bij de
politie.
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar
Pinokkio vind ik het
leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Sesamstraat

43

Sinterkla
kent hem

aas, wie
m niet?
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Piet maakt er weer
een puinhoop van!

Nzinga, M8
Hashir, M8

Adam, M8

45

Pie
sch

Foto van Vroeger
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 juffrouwen.
Vul dan de bon in op bladzijde 56.
Doe hem op de brievenbus
van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

et in de
hoorsteen

A. Juffrouw Gezina
B. Juffrouw Eveline
C. Juffrouw Sjaan
Vul het goede antwoord in op blz 64.
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Hallo, ik ben

Cruz

Op het
podium

Keavy, M8

Ik zit in groep 5 van M4
Een poes is mijn
lievelingsdier
Ik speel het liefst op
mijn iPad
Pizza vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik het
liefst aan taal.
Ik wil later bij de
politie.
22 januari, mijn
verjaardag, vind ik de
leukste dag van het jaar
Ik lees graag in de
Donald Duck
Op tv kijk ik altijd naar
Spongebob
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Leora, M8

Jong Euroband
geeft muziekles

Lucas M4 THE END

Einde Kaatje M4 dag hihi

□

□

Khawla M4
48

Hallo, ik ben

Maya

Bouw je eigen hui
Mike’s spreekbeurt over zijn huis.

Dit was mijn spreekbeurt groetjes Mike en Jet Klas M6

Ik zit in groep 7 van B4
Een paard en kat zijn
mijn lievelingsdieren
Ik speel graag met
Wubble Bubble Bal
Boerenkool met worst
vind ik heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan cijferen.
Ik wil later graag
springruiter worden
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar
‘Griezelbus 4’ vind ik het
leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Rick and Morty’
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is

Hallo, ik ben

Gamze

Ik zit in groep 5 van M5
Een paard is mijn
lievelingsdier
Ik speel graag met
Mijn Barbies.
Patat vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik graag
aan spelling.
Ik wil later graag juf
worden
De dag van het
kerstdiner vind ik de
leukste dag van het jaar
‘Altijd bijten de buren’
vind ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Nicklelodeon
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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

Jake met zijn
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zusje Mae.
En deze knuffel
mag hij aan zijn
zusje gaan geven
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Vu
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Hallo, ik ben

Oplossingen
Foto van
Vroeger

Merel

Weet jij de oplossing van alle drie de foto’s ?
ul 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)
Ik zit in groep 4 van M1

Naam:

__________________

Groep:

O_

M_

B_

Een paard is mijn
lievelingsdier
Lego Friends is mijn
favoriete speelgoed
Pizza vind ik heel erg
lekker.
Op school rekenen ik
graag.
Ik wil later
bij de politie.
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar
Foeksia vind ik het
leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
Dylan Haegens
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Groep 6

Ook groe
kinderen
slag met d
klokkensp

Dubbel du
Dubbel du
Dubbel di
Dubbel du

In ritme t

Een paar hoogtepuntjes uit de muzieklessen tot nu toe:
Groep 3
Het spionnenspel:
De kinderen moesten goed luisteren naar de muziek
wanneer zij mochten bewegen, anders werd de spion
ontdekt.

Muziek: Léo Delibes – Pizzicato

Naast luisteren naar klassieke muziek leerde de kinderen
ook wat de hartslag van de muziek betekent. Ook leren zij
wat het verschil is tussen hartslag en ritme.
Hoe moet je de hartslag/ritme van dit liedje klappen?
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ep 6 leren de begrippen hartslag en ritme. De
ging naast het leren van ritme taal ook aan de
drie toonhoogtes herkennen en spelen op een
pel.

ubbel dit dit
ubbel dat dat
it dubbel dat
ubbel dit dat.

taal ziet dat er zo uit:

Groep 7/8
De kinderen uit groep 7/8 gingen naast hartslag en ritmetaal
ook al aan de slag met melodietaal. Zij leerde aan de hand van
liedjes de volgende tonen met de daarbij horende handgebaren.

Onderstaand lied bestaat uit de tonen so – mi.

Door de kinderen op
deze manier melodie te
laten zingen worden zij
bewuster van wat zij
zingen en zal dit de kwaliteit en zuiverheid van
het zingen bevorderen,
maar zullen kinderen ook
muziek beter gaan
begrijpen. Naast het
leren is er tijdens het
zingen van dit lied ook
veel plezier doordat er
een balspel aan
verbonden is.
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groetjes Romij

met vriendelijke groet Jamie
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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:
Een rupsje met patronen.

Groep 6:
Een geglazuurd varkenspotje.

Groep 4 & 5:
Een plattegrond van een speelplek
in de vakantie

Groep 7 & 8:
een zwembad vol beweging

Gebouw De Mare
Grift 50
Tel:

3075 SB Rotterdam
010-2917514

Gebouw De Maretak
Grift 42
Tel:

3075 SB Rotterdam
010-4190434

Gebouw Het Zonnetje

Fichtestraat 7 3076 RA Rotterdam
Tel:
010-4193544
Internet:
e-mail:

Facebook:
Montessorischool
de Mare

Twitter:
@obsdemare

www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl

Instagram:
obsdemare

Website:
www.obsdemare.nl

Mare-App
Android

Mare-App
IOS

