


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 



Rest mij u heel veel  
leesplezier toe te wensen 

en alvast een hele fijne 
zomer ! 

 

P.(Peter) van der Waal 

Directeur obs "De Mare" 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
  

Voor u ligt alweer het laatste Mare Magazine van dit schooljaar.  
De zomervakantie nadert met rasse schreden en op het moment  

van schrijven wanen we ons al in het ‘zomervakantiegevoel’  
gezien de temperaturen. 

In dit Mare Magazine weer volop nieuws uit de groepen,  
maar ook een terugblik op verschillende activiteiten in  

de afgelopen periode.  
Natuurlijk foto’s van ons sportieve hoogtepunt in februari,  
het HaKobaltoernooi met als glorieuze winnaar groep B5  

van meester Daan. 
Verder ook de herdenking en de schoolreisjes waarop  

nog even wordt teruggekeken. 
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De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de  
kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen: 
 
O1 juffrouw Marjan 
O2 juffrouw Fatma 
O3 juffrouw Christa & juffrouw Priscilla 
O4 juffrouw Anne Katrijn 
O5 juffrouw Gezina 
O6   juffrouw Joska & juffrouw Ria 
O7 juffrouw Annemarie & juffrouw Ludy 
O8 juffrouw Jacqueline & juffrouw Mariska 
O9 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 juffrouw Ivona 
B8 meester Roland 
B9 meester Lammert 
B10 meester Arthur 
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Hallo, ik ben 

Lex. 

Ik zit in groep 4 van M9 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

Neurf. 
 

Patat vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school reken ik 

graag. 
 

Ik wil later dokter 
worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik 
de leukste dag van het 

jaar 
 

‘Agent en Boef’ vind ik 
het leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Brugklas’. 

Christiaan en Jason uit B3 hebben  

deze tekening van de Hugo de Groot gemaakt

Hugo de Groot 
Dinsdag 16 januari gingen alle achtste groepers van onze school 

naar Hugo de Groot. Iedere klas had drie lessen onze klas had 

Engels, wiskunde en dansen. Bij Engels kregen we een blaadje 

waarop in het Engels het sprookje roodkapje stond, maar er mis-

ten een paar woordjes die moesten wij dus invullen. Toen we 

klaar waren met de opdracht zette de meester een filmpje aan 

die over roodkapje ging en daar zeiden ze de antwoorden. Daarna 

mochten we eten. We kregen iets te eten en drinken. Vervolgens 

kregen we wiskunde daar moesten we in tweetallen een brug ma-

ken met papier we mochten verder niks gebruiken geen schaar 

geen lijm geen plakband helemaal niks ik had m’n vriend het pa-

pier opgerold en dat zes keer gedaan en hadden we 2 stuks in el-

kaar gedaan en dan hadden we 3 lange rollen daarop wetten we 

dan nog wat papiertjes en was onze brug af. Vervolgens gingen we 

naar dansen dat kregen we in een zwembad met allemaal gekleur-

de lampen. Wat we deden was eigenlijk een soort spel we moes-

ten naar een bord kijken en op het bord waren iedere keer pijlen 

die naar rechts, links, voor en achter wezen, wij moesten dan met 

onze voet op die pijlen drukken.                                                                        

We hebben er een hele leuke dag van gemaakt.    

Groetjes Talha B6                                                                                                            
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deze tekening van de Hugo de Groot gemaakt 

Uitslag prijsvraag 
‘Foto van Vroeger’ 

Juffrouw Annekatrijn Groep O4 

Juffrouw Diane - Leerkracht Engels Juffrouw Eveline Groep O9 Hugo de Groot 
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Tekening gemaakt door:  

Jade uit B10   (groep 7) 

 
De kinderen van de 

onderbouw hebben een 
voorstelling gehad van de 
SKVR: "Een kleine brief 

aan de grote stad", 
waarbij duif op zoek gaat 
naar het hart van de stad 

Rotterdam. Na afloop 
kregen alle kinderen een 
boek mee naar huis met 

het verhaal van de  
voorstelling! 

Een kleine brief aan 
de grote stad
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De kinderen van de  
onderbouw hebben een 

voorstelling gehad van de 
SKVR: "Een kleine brief 

aan de grote stad",  
waarbij duif op zoek gaat 
naar het hart van de stad 

Rotterdam. Na afloop  
kregen alle kinderen een 
boek mee naar huis met 

het verhaal van de  

Een kleine brief aan 
de grote stad 

De eerste  
medailles zijn  

van M7 

M7 heeft z’n medailles al binnen! 

Eens kijken of onze Nederlandse  

kandidaten er zoveel halen!  
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Hallo, ik ben 

Jaimy. 

Ik zit in groep 7 van B6 
 

Een konijn is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

Ipad. 
 

Pizza vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school reken ik 

graag. 
 

Ik wil later kok 
worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik 
de leukste dag van het 

jaar 
 

‘Mijn bijzondere week 
met Tess’ vind ik het 

leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Netflix. 

Goud voor Team Holland

Olympische Spelen getekend door:  

Emin ( 5 jaar ) uit O5 

Olympische Spelen getekend door:  

Belinda ( 6 jaar ) uit O5 

Olympische Spelen getekend door: 

Belinda ( 6 jaar ) uit O5
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Goud voor Team Holland 

Olympische Spelen getekend door: 

Zayra  ( 5 jaar ) uit O5 

Olympische Spelen getekend door: 

Julian ( 5 jaar ) uit O5 

Olympische Spelen 

getekend door:  

Kenan ( 5 jaar )  

uit O5 

Olympische Spelen getekend door:  

Belinda ( 6 jaar ) uit O5 
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Romeinse 
boekenrol

Hoi wij zijn Elissa & Nisa van klas m6 juf 

Gerti. Wij maakten een boekenrol voor de 

Romeinen les. We waren bezig met 

verschillende dingen. Eerst moesten we de 

bladzijdes  kleuren en de opdrachten 

maken. Daarna gingen we de bladzijdes 

aan elkaar  plakken. Wij moesten bezem-

stelen op maat zagen en schuren. Het 

leukste vonden wij het schuren en zagen. 

De bladzijdes hebben we aan de stokken 

geplakt. Klaar! is onze boekenrol
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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!! 

Foto van Vroeger 1 

A. Meester Hans 
B. Meester Daan 
C. Meester Peter 
 
Vul het goede antwoord in op blz 57. 

Romeinse 
boekenrol 

Hoi wij zijn Elissa & Nisa van klas m6 juf 

Gerti. Wij maakten een boekenrol voor de 

Romeinen les. We waren bezig met 

verschillende dingen. Eerst moesten we de 

bladzijdes  kleuren en de opdrachten 

maken. Daarna gingen we de bladzijdes 

aan elkaar  plakken. Wij moesten bezem-

stelen op maat zagen en schuren. Het 

leukste vonden wij het schuren en zagen. 

De bladzijdes hebben we aan de stokken 

geplakt. Klaar! is onze boekenrol.  
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Hallo, ik ben 

Jayda. 

Ik zit in groep 4 van M7 
 

Konijntjes zijn mijn  
lievelingsdieren. 

 
Ik teken graag met mijn 

tekenspullen. 
 

Sushi vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school werk ik graag 

met geldwerkjes. 
 

Ik wil later  
taartenbakker worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik 
de leukste dag van het 

jaar 
 

‘Ik lees graag de boeken 
van Dolfje Weerwolfje. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 
‘De taarten van Abel’. 

Als ik een medaille zou winnen op de 
Olympische spelen, dan is het met . . . 

Getekend door Noa uit M7 

Getekend door Yego uit M7 

Getekend door 

Myrthe uit M7 

Getekend door Nikola uit M7 
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Als ik een medaille zou winnen op de  
Olympische spelen, dan is het met . . .  

Getekend door Megan uit M7 

Getekend door Jayda uit M7 

Getekend door Niaz uit M7 

Getekend door Esil uit M7 

Getekend door Duhan uit M7 
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Wij doen heel 
erg ons best 

bij de 
‘Blinklessen’ 

En weet je wat leker is in dat land fruit en snoep 

In landen zijn er liefe dieren In blink moogen we 

saamen ons geregt maaken en in de taabel moogen 

we ons fruit opplaken 

Van Ismerai en Samia groep 4 M1 
 

 

 

Ik ben Lola Mo en mijn 

vriendin is Nasmah. 

Wij vinden Blink heel leuk 

omdat je leert er iets 

van. Wij vonden de les 

van het romijns eten heel 

leuk en wij houden van 

onze juffen die de Blink geven.  Ze hete juf  

jowien en arianne en de intresanste blink les die 

we hebben gehad was het lichaan. 

Van Lola Mo en Nashmah groep 5 M1 
 

 

We hebben  

geleerd dat je 

niet naar de zon 

kan reizen en 

wel naar de 

maan. We  

hebben geleerd 

wat alles van 

binnen doet en 

dat je armen en benen kan missen en dat  

bonifatius was vermoord door de boze friezen. 

Van Kristijan en Levi groep 5 M1 
 

We vinden de Blinklessen heel erg leuk. 

We hebben alles geleerd over vroeger 

We hebben alles geleerd over eten en de ijstijd 

en de oertijd En we vonden de les heel leuk 

Van Dinand en Brandon groep 4 M1 

De wereld rond 

Je ziet wat mensen eten in verschilende landen. 

Zoals in Sina eten ze kreeften en in nederland 

patat met majo en in Japan eten ze wordmen op 

een stokje. Heel vies dus 

Van Merel en Quinty groep 4 M1 
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Somige mensen van ander landen vinden dingen 

eten zpals cavieas en larven op een stokje en 

sprinkhaan en kikerbiletjes gewoon 

 

De woestijn 

De woestijn is heel biezonder omdat er heel veel 

woestijnen zijn Er is een zant woestijn En er is 

een steen woestijn En de woestijn is heel warm 

Er zijn veel kameelen Er zijn ook veel mensen en 

pieramiedes 

Van Kenza en Emelie groep 3 M1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen die armen en benen missen doen toch 

leuke dingen David en Celal vonden die les vijf 

sterren waard Wij hebben alles van lichaamsde-

len geleerd Dit was ons verhaal. We hopen dat 

jullie het leuk vonden 

Van David en Celal groep 5 M1 
 

 

 

 

 

 

Natuur en techniek; de stinkplant 

Als je de stinkplant aanraakt dan spuit hij stank 

En hij is de grotste plant van de wereld 

Na een paar weken heeft hij water nodig 

En hij woont in het oerwoud 

Van Mika en Anoek groep 5 M1 

De blinkles was heel erg leuk 

We hade een blink les over de ruimte 

De zon jupiter venus uranus aarde pluto maan 

neptunes mercuries mars staturnes 

We keken ook hoe het was in de ruimte en op de 

vinger topjes waren kagoltjes 

Van Bjørn en Luka groep 4 M1 
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Hallo, ik ben 

Luka. 

Ik zit in groep 5 van M8 
 

Een hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

Play Station. 
 

Pannenkoeken vind ik 
heel erg lekker. 

 
Op school reken ik 

graag. 
 

Ik wil later bij de  
politie. 

 
De leukste periode van 

het jaar vind ik   
de vakantie 

 
‘Harry Potter ’ vind ik 

het leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Nicklelodeon’. 

Op 23 februari j.l. vonden weer de  
finalewedstrijden Hakobal plaats in 

een ‘uitverkochte’ Enk.   
Bekijk hieronder het verloop  

van de finales. 

B5 is de nieuwe kampioen HaKobal
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B5 is de nieuwe kampioen HaKobal 
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Hakobaltoernooi 
We liepen De Enk binnen en we liepen meteen door naar boven.  

We stonden achteraan, maar we konden het best goed zien. Het was 

de finale tussen B8 en B5. De keeper van B8 hield de ballen wel goed 

tegen, maar de keeper van B5 dat het beter. Daardoor heeft B5  

gewonnen. De meeste waren voor B5, maar ik was zelf wel voor B8. 

De kinderen van B8 waren best teleurgesteld zak ik, maar ook weer 

blij want ze waren tenminste in de finale. Na de wedstrijden  

mochten de teamcaptains naar beneden om een foto te maken, omdat 

onze teamcaptains er niet waren, mochten mijn vriendin en ik naar 

beneden voor een foto. Toen gingen we terug naar de klas en gingen 

kinderen van B5 door de gangen rennen en roepen dat ze kampioenen 

waren. Na school was het vakantie en ging iedereen naar huis. 

Amber B7 

 HaKobal B7A.  
we hadden bijna gewonnen in de beslissingswedstrijd. het stond 1-1 toen 

2-1 toen 2-2   3-2   4-2  in het begin ging het nog goed maar op het  

einde niet. we hadden bijna nog een doelpunt kunnen scoren maar die zat 

er net niet in. gelukkig was het een fijne wedstrijd. en daarvoor hadden 

we ook wel een paar keer gewonnen maar weleens verloren en de andere 

groepen hadden het ook goed gedaan mooie doelpunten en reddingen. ook 

de verdediging deed het ook goed goede ballen gepakt meester mark 

had goed gevloten. en lustrum latje werpen ging ook goed    

Jayden   B7                                                                                     

Elke 
stem telt

21 maart ~ Wij hebben vandaag gestemd in de klas 

met een echte stempas . We moesten onze 

vingerafdruk afstaan en goed kijken o we in het 

goede stemlokaal waren wat op onze stempas 

stond. we konden stemmen over de inhoud van onze 

schatkist in de klas. De beloning voor leren leren.  

We zijn benieuwd naar de uitkomst. 

Morgenochtend weten we of het een uitje, 

traktatie, feestje of spelletjesmiddag wordt. 

groetjes Anne-
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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 broer-

tje of zusje hebt gekregen. Het is ook heel 

leuk om er een foto en een  

geboortekaartje bij te doen. Heb je dat 

allemaal gedaan, dan mag jij misschien de 

volgende keer  namens Mare Magazine 

een knuffel aan je broertje of zusje geven.   

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl 

Deze  
knuffel  
mogen  
Naz  
en  

Emir  
aan  
hun  

broertjes 
Ömir  
en  

Mert  
gaan  
geven 

Elke 
stem telt 

21 maart ~ Wij hebben vandaag gestemd in de klas 

met een echte stempas . We moesten onze  

vingerafdruk afstaan en goed kijken o we in het 

goede stemlokaal waren wat op onze stempas 

stond. we konden stemmen over de inhoud van onze 

schatkist in de klas. De beloning voor leren leren.  

We zijn benieuwd naar de uitkomst.  

Morgenochtend weten we of het een uitje,  

traktatie, feestje of spelletjesmiddag wordt.  

groetjes Anne-katrijn. (O4) 

Hoi ik ben Naz ik en mij broertje Emir hebben twee broertjes  

gekregen ze heten Ömer en Mert ze zijn heel schattig ze zijn geboren 

op 10 december 2017 ze zijn eigenlijk te vroeg geboren daarom  

moesten ze in een coefeuze daarna mochten ze in bedden maar ze  

hadden ook een sonde dat was voor het eten dat is een buis dat door 

hun neus naar hun maag gaat voor het eten dat ze overhielden ging 

daardoor naar het maag als die af is mogen ze bijna naar huis omdat je 

een monitor hebt dat is de digtale soort van computer daarop kun je de 

hartslag van de baby zien en zien of hij genoeg zuurstof krijgt bij 

Mert ging dat sneller dan bij Ömer bij Ömer ging het langzamer nu zijn 

ze thuis het gaat goed met ze  
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Wij zorgen goed voor de vogelsHallo, ik ben 

Emanuel. 

Ik zit in groep 2 van O7 
 

Een krokodil is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met 

Marvel poppen. 
 

Pannenkoeken vind ik het  
allerlekkerst 

 
Op school werk ik graag 
met de kralenstaafjes 

 
Ik wil later politieman 

worden. 
 

‘Juffendag’ vind ik de  
leukste dag van het jaar, 

want dan mogen we  
verkleed naar school. 

 
De ‘Kinderbijbel’ vind ik 

het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar  
Disney films. 
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Wij zorgen goed voor de vogels 

Van Noah uit O6 

Koolmees  

gemaakt door 

Esma uit O6 

Van Eviana uit O6 

Een merel gemaakt 

door Merel uit O6 
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De –r-  van 

Roodborstje 

Gemaakt 

door: 

Chrys uit 

O6 

Gemaakt 

Vogels in de  winter 

Gemaakt door: Nalma uit O6 

Gemaakt door: Joas uit O6 

 

Gemaakt 

door: Reeva 

uit O6 
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Deze knuffel mogen Jada en Isaiah 
aan hun zusje Lorraine gaan geven 

Wij zijn Jada uit B1 en 
Isaiah uit O9 en wij  
hebben een zusje  

gekregen. 
 

Ze heet Lorraine en is 
geboren op  

2 februari 2018. 
 

Wij zijn heel erg blij met 
haar en hopen dat ze in 

de schoolkrant mag. 

Veel liefs van  
Jada en Isaiah 

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 ge-

daan, 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 
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Hallo, ik ben 

Zeynep. 

Ik zit in groep 6 van B8 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik vind squishy’s erg 

leuk. 
 

Nasi vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school reken ik 

graag . 
 

Ik wil later chirurg  
worden. 

 
De leukste dag van het 

jaar vind ik mijn  
verjaardag! 

 
‘Gevaar op de manege’ 

vind ik het leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Paardenpraattv’. 

de zandbak is weer open:  

Iedereen geniet ervan!! 

Chinees op school! 
Chinees mag je doen als je een a of b 

score hebt. Het is een extra vak ik 

vind het erg leuk. Maar ook heel moei-

lijk. I.p.v. letters tekens. Er zijn er 

meer dan 5 duizend. Ook vieren we 

Chinese Nieuwjaar. En Chinese spelle-

tjes dat vind ik ook heel erg leuk. En 

we heb een hele aardige juf.  Ik vind 

het wel echt heel leuk! En het is heel 

interessant. Maar in een woord, leuk! 

Geschreven door.... 

Lotte!!!   Uit B7 

VERKEERSACTIES
Afgelopen maanden hebben we weer  verkeersacties gehouden.

Met begeleiding vanuit SOAB, gemeente, toezicht en handhaving en politie 

stonden we met de kinderen weer op strategische punten om te wijzen op de 

juiste verkeersroute en waar er gelegenheid is om te parkeren.

wel even wat discussie, maar voor het grote deel zagen we positieve reacties 

en begrip. Zo zorgen we met elkaar voor een veiligere schoolomgeving.
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muziek 
Muziek, wie vindt dat nou niet leuk?  

Lekker swingen,  

leef je uit! Zing je hoog of laag?  

Zing je hard of zacht? T,  

maakt niet uit, als je lelijk . 

Als je maar swingt, danst of zingt!  

De hele wereld mag het horen!  

En je kan zeker goed zingen  

bij de les van juf Mareille!  

[Basis school de mare [muziek les!]]  

Toevallig ook dans les. [soort van] Maar al-

leen voor de kinderen die op deze school  

zitten.  

Geschreven speciaal voor juf Mareille.  

Door …… : 

Elena B7.    Dag!!!!!!!!!! 

VERKEERSACTIES 
Afgelopen maanden hebben we weer  verkeersacties gehouden. 

Met begeleiding vanuit SOAB, gemeente, toezicht en handhaving en politie 

stonden we met de kinderen weer op strategische punten om te wijzen op de 

juiste verkeersroute en waar er gelegenheid is om te parkeren.  Soms was er 

wel even wat discussie, maar voor het grote deel zagen we positieve reacties 

en begrip. Zo zorgen we met elkaar voor een veiligere schoolomgeving. 
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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!! 

Foto van Vroeger  2 

A. Meester Roland 
B. Meester Martin 
C. Meester  René 
 
Vul het goede antwoord in op blz 57. 
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Hallo, ik ben 

Tyara. 

Ik zit in groep 6 van B7 
 

Een hamster is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik vind slijm maken en 
ermee spelen erg leuk. 

 
Mexicaanse wraps vind 

ik heel erg lekker. 
 

Op school werk ik graag 
aan taal. 

 
Ik wil visagist of  
kapster worden. 

 
De leukste dag van het 

jaar vind ik mijn  
verjaardag! 

 
‘Dagboek van een muts ’ 
vind ik het leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Disney Channel’. 

Schoolreisje naar de 
Efteling was weer geweldig!!

We stapten eerst in de bus.  

Na ongeveer een uur rijden,  

waren we er. We liepen eerst 

naar Symbolica, maar we  

moesten nog een uur wachten 

voordat dit open was, omdat we 

al om tien uur in het park waren 

en het park om elf uur open ging. 

Toen het park eindelijk open 

was, gingen we in Symbolica. 

Daarna gingen we naar Villa  

Volta, maar Lina werd hier heel 

misselijk. Daarna gingen we naar 

Droomvlucht, dat was wel heel 

leuk. Toen gingen we even zitten 

om te eten. Na het eten gingen 

we naar Vogelrok, maar Lina 

moest hier alleen in, dus ik ging 

met Fairouz. Dit is een achtbaan 

in het donker met lichtjes en 

vogels. Wel nepvogels. Hierna 

gingen we naar de Piranha met 

Amber, Amani en Josephine. We 

gingen twee keer. Daarna gingen 

de laatste drie kinderen weg.  

We kwamen weer andere  

kinderen tegen en daarmee  

gingen we naar de Baron. Dit was 

niet zo leuk. Toen naar de  

Vliegende Hollander. Ik zat in 

het midden. Fairouz wilde ook in 

het midden, maar ik mocht van 

haar in het midden zitten. Toen 

gingen we naar de Halve Maan, 

ook hier zaten we in het midden, 

omdat Fairouz dat wilde.  

Onderweg weer eerst eten.  

Lopend naar Joris en de Draak 

en de Fata Morgana. Toen nog 

één keer in de Baron en twee 

keer in de Piranha. Het was heel 

leuk, maar we werden wel nat.  

En de attracties waren heel leuk. 

Mahek B9 

AAaaa ik wil echt niet in de Efteling 

blijven ’s nachts. Weet je waarom,  

de meester is een boek aan het lezen 

over de Efteling en Dolfje  

Weerwolfje je kent hem vast wel .  

In het boek staat dat de zeven  

heksen op de nacht van de macht van 

acht een andere heks willen laten 

opstaan uit de dood en dan hebben 

ze meisjes botten nodig en we gaan 

morgen naar de Efteling, maar goed 

we moesten ook kaartjes maken waar 

je in wilt want dan kan de meester 

een route maken. maar dat is alleen 

voor groep zes en ik zit in groep zes. 

En we moesten ook zeggen of we in 

de enge attracties of in de rustige 

attracties willen . en we praten heel 

veel over.  

 

Het was zo leuk in de  Efteling . we 

gingen met twee klassen van groep 6 

B9 en B8. Eerst gingen we samen 

leuke dingen doen net als in volk van 

laaf en in het carnaval festival en 

gingen we op splitsen als je in de 

meester Roland en met meester 
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Schoolreisje naar de  
Efteling was weer geweldig!! 

Herinneringen aan de Efteling van B9 
De attracties waren leuk en we zaten de hele dag in een deuk (Mahek) 

De hele dag nat door de Piranha; was gek genoeg het leukste om te doen (Thijs) 

Het was een leuke dag, ik ging erheen met een glimlach (Sanne) 

Ik had veel te veel snoep meegenomen, maar ik zou deze dag graag overdoen (Sara) 

Ik vond het superleuk, en ik wil het snel nog een keer doen (Lara) 

Het was gezellig met de meester en juffrouw Didi (Sofia) 

Dit was de leukste dag van mijn leven (Reda) 

Veel gelachen, heel veel gedaan (Ahsen) 

We hebben bijna alles gedaan (Younes) 

Bijna alleen maar in de achtbanen gezeten (Desley) 

Veel dingen gedaan, en in de bootjes volgden de eenden ons (Caitlin) 

Het was een geweldige dag, vol spanning, lolligheid en avontuur (Esmee) 

Een leuke dag, een mooie lach (Thomas) 

Als laatste in de bus, toen was het afgelopen (Tusem) 

Ik ging in de Baron, en wilde eruit voordat het begon (Nienke) 

De topste dag ever (Charlie) 

Leuker dan vorig jaar, omdat Charlie erbij was (Zoë) 

Top: de Baron. En het eten was ook lekker (Iliass) 

De attracties zijn heel snel (Fairouz) 

Super leuk, cool, spannend, avontuurlijk, knallend (Lyam) 

In de Piranha wordt je nat, soms is dat niet erg (Fabian) 

Het was heeeeel leuk (Senna) 

Echt heel leuk (Pippa) 

Ik vond het echt heel leuk, prachtige attracties (Deniz B.) 

B9 en B8. Eerst gingen we samen  

leuke dingen doen net als in volk van 

laaf en in het carnaval festival en 

monsieur cannibale. Rond 12:00  

gingen we op splitsen als je in de 

acht banen had moest je met  

meester Roland en met meester 

Mark en de kinderen van de  rustige 

attracties gingen met meester  

Lammert mee ik zat in de achtbaan 

groep . omdat we zowiezo al bij  

vogel rok waren gingen we eerst 

daar in en omdat het zo leuk was 

mochten we twee . de eerste zat ik 

alleen in het middelste karretje 

maar toen  we nog een keer mochten 

ging ik voor in met Senna dat is een 

meisje die in B9 zit . na vogel rok 

zijn we naar halve maan gegaan toen 

we bij de ingang waren ging de 

meester tellen we waren met acht 

kinderen maar we moesten met  

negen kinderen zijn dus we waren er 

eentje kwijt en dat was ook zo we  

waren Thomas kwijt maar gelukkig  

zagen we hem snel terug .toen we  

allemaal weer bij elkaar waren gingen 

we in de rij staan, ik ging in de rij 

dat je op het puntje gaat zitten.  

toen we aan de beurt waren zat ik 

naast tusem en zij ze dat ze al een 

keer in de halve maan was geweest 

maar toen we gingen bewegen zij ze 

dat nog nooit in de halve maan is  

geweest en ze ging al op het puntje,  

en iemand had ook nog over gegeven . 

toen gingen we naar de vliegende 

Hollander we gingen twee keer de 

eerste keer ging ik voor in met Senna 

en Tusem en ik was helemaal nat en 

de tweede keer ging ik achter in toen 

werd ik wat minder nat . toen ging ik 

naar Joris en de draak ik zat in vuur 

maar ik had wel vellorren dat was 

jammer.  na Joris gingen we naar de 

Baron ik was zo zenuw achtig maar 

het ging  allemaal goed .als laatst 

gingen we naar symbolica  

ik verwachte wel wat meer naja het 

was een top dag!!! 

Sophie B8 
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我会说中文还是什？ 
Spreek ik Chinees  

of zo?? 

Ja dus! Want sinds oktober 2017  
volgen ca. 30 kinderen uit de  

bovenbouw lessen Chinese Taal &  
Cultuur. We zijn begonnen met kijken 
naar de verschillen tussen China en  
Nederland. China is bijvoorbeeld 239 

keer groter dan Nederland en er zijn 1,3 
miljard Chinezen terwijl er in Nederland  
ongeveer 17 miljoen mensen wonen. 

 

 
Maar hoe je Chinees schrijft is wel het 

grootste verschil: in plaats van een  
alfabet met 26 letters, heeft het Chinees 
voor elke klank en elk (stukje van een) 
woord een ander teken, een karakter.  

Bovendien is het Chinees een toontaal: 
er zijn vier verschillende tonen waarop 
je een Chinees woord kunt uitspreken 

en elke toon heeft een andere  
betekenis. 

 
Naast het spreken, schrijven en lezen 
hebben we het in de les steeds over 
een ander onderdeel van de Chinese 

cultuur.  Hoe hebben Chinese kinderen  
het op school? Hoe wordt het Chinees 

Nieuwjaar gevierd? Wat eten ze in  
China? (wat eten ze eigenlijk niet…?). 
Ook het oefenen met eetstokjes hoort 

bij de les en dat valt nog niet mee. 
 

Het tellen van 1 tot 10 in het Chinees 
hebben we geoefend op één hand: 

 
 

Getallen hebben in het Chinees vaak 
een speciale betekenis. Het getal 2 is 

een geluksgetal, want al het goede 
hoort dubbel te komen,  maar het getal 
4 is een ongeluksgetal, omdat het klinkt 

als het woord voor ‘doodgaan’. 
 

China = 中国 = zhōnggŭo 

(spreek uit als tsjoeng kwo) 
 

De betekenis van het Chinese woord  
voor China is ‘land van het midden’. 

Met China in het midden ziet de  
wereldkaart er opeens heel anders uit: 

 
 

En deze moet je ook niet vergeten: 

Rotterdam = 鹿特丹 = Lùtèdān 

(spreek uit als Loetedan) 
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !  

Avicenna College 

Ahsen B9 
Hasan B10 

Calvijn Business 

Egemen B1 

Calvijn Groene Hart 

Justin B1 
Ryan B1 
Tessa B3 
Kylie B5 

Jayden B5 
Abderrahman B5 

Raïf B6 
Daan B8 

Gionathan B8 
Caitlin B9 

Zoë B9 
Kaylee B10 

Calvijn Juliana 

Quint B6 

Calvijn Vreewijk Lyceum 

Romaysa B1 
Amani B1 

Jada B1 
Yasmine B3 
Aysenur B4 

Ilyana B4 
Nathan B5 

Iva B6 
Lucas B6 
Kevin B7 
Amy B8 
Jelena B8 

Rochania B8 
Nienke B9 
Sanne B9 

Younes B9 
Ayla B10 

Calvijn Zuidermavo  

Yavuz B1 
Dior B1 
Jesse B2 

Keano B2 
Thom B2 
Amira B2 

Levi B5 
Muskan B7 

Farai B8 
Desley B9 
Mahek B9 
Eldar B10 

Calvijn Zuider Gymnasium 

Talha B6 
Cengiz B6 
Linde B7 
Elliot B10 

Codarts 

Anna B8 

 

Dalton Lyceum 

Ersin B1 
Tamar B5 
Anna B6 
Morris B6 

Vichenzo B7 
Thijs B9 

De Passie 

Noah B5 
Alejandro B10 

Edudelta College 

Quinten B2 
Jason B3 
Hidde B4 
Jade B5 

Erasmiaans Gymnasium 

Isa B4 

Farel College 

Annalynn B5 
Zina B5 

Ertugrul B8 
Erwin B10 

Focus Beroeps Academie 

Kaan B4 

Gemini College 

Isa B5 

Grafisch Lyceum 

Lana B2 
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Guido de Bres 

Daniël B2 

Haven Havo 

Ryan B3 

Het Lyceum Rotterdam 

Julius B2 
Sebastian B7 

Het praktijkcollege Charlois 

Quentin B1 

Het Theater Havo/VWO  

Ilaisa B3 

Horecavakschool 

Ian B4 
Duncan B10 

Hugo de Groot 

Ilias B2 
Iliass B9 

Libanon Lyceum 

Alba B3 
Wessel B6 

Montessori Lyceum 

Gina B3 
Caithlin B4 

Selen B4 
Imran B4 

Naomi Pelk B4 
Neya B4 
Mare B4 

Jayson B7 
Adil B8 

Julian B8 
Asya B8 

Montfort College 

Roos B2 
Caitlin B2 
Siyona B6 

Romaisa B6 

Olympiacollege 

Batuhan B7 

Scala Rietvelden 

Amber B7 

Stanislas College 

Esmee B9 

Thorbecke 

Vedran B10 

Veenoord 

Michelle B1 

STC College 

Destiny B7 
Vrije School De Kaap 

 Bebel B2 
Kick B3 

Naomi B3 

Wellant College 

Kevin B3 

Wolfert van Borselen (TT) 

Thijs B1 
Kerem B1 

Christian B3 
Felix B8 

Young Business School 

Youssef B10 

Zuiderpark College  

Charlotte B2 

Zuidwijkcollege 

Lorenzo B7 

Deze lijst is samengesteld op basis 
van de ons bekende gegevens in 
juni 2018. Het is mogelijk dat er  

wisselingen hebben plaatsgevonden 
c.q. nog zullen plaatsvinden. 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  



Elfjes maken 

Lammetjes 

Zijn schattig 

Het is zacht 

Ze eten veel gras 

Meeh! 

Vienna 

 

Knuffelig 

Lekker zacht 

Schattig en lief 

Het is heel snoezig 

Piep! 

Rana 
 

Semi 

Bruine hond 

In het licht 

Zijn ze super snel 

Blaf 

Jerayno 
 

Bloemen 

Mooie kleuren 

In de lente 

Op een mooie dag 

Prachtig! 

Lisa 

Zon 

Blauwe lucht 

In de lente 

Lekker in de zon 

Heet 

Imran 
 

Donzig 

Zijn schattig 

Zwemmen in water 

Hoe heet je moeder? 

Kwaak!  

Isis 
 

Klein 

Wit zacht 

Op de boerderij 

Is het een lammetje? 

Lief! 

Selen 
 

Zacht 

Gele kuikens 

Op het gras 

Ik wil ze aaien 

Lief! 

Adam 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen  

Zijn mooi 

Ruiken heerlijk lekker 

Staan in het gras 

Super 

Bram 
 

 

 

 

 

 

Zon 

Geel groot 

Warm fel hoog 

Wat is dat nou? 

Lekker! 

Simon 

 

Kuikentjes 

Gele kuikentjes 

Lief en zacht 

Ik wil ze knuffelen 

Piep! 

Yusuf 

Groep 5 van m7 heeft ‘elfjes’ gemaakt: kleine gedichtjes van elf 

woorden. De elfjes gaan natuurlijk over de lente!  
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Oké  blijf rustig  Amaany we gaan  

morgen naar de Efteling alles komt 

goed adem in adem uit. O, hoi ik heet 

Amaany ik ben 9 jaar En ik zit in B8 en 

we gaan morgen naar de Efteling en ik 

ga in de baron aaaah . Ik ben zo  

zenuwachtig en de Baron heeft 

Een freefall ik denk dat ik er toch in 

ga. Ik ga met  meester Roland en nog 

een paar kinderen van B8 en B9 

Ik heb er echt zin in 

Uiteindelijk 
Oké ik kom net van de Efteling 

Het was zo leuk ik ben in alle 

Achtbanen geweest zelfs in de  

Baron het was echt leuk Ik ging inrij 

twee ik was wel een beetje misselijk en 

bang Maar het was wel leuk en gaaf   

Amaany B8 

Hallo allemaal we gaan op schoolreisje naar de Efteling. We hebben 

groepjes gemaakt, ik ga met Zerus en Savano. Ik heb veel snoep mee, 

maar natuurlijk ook brood enz. We gaan eerst met de bus dat is 45 min 

rijden niet zo lang dus. We komen aan om 10:00 dan maken we een groep 

foto en dan gaan de groepjes splitsen en wachten we bij het hek want het 

hek gaat pas om 11:00 uur open. En dan als het hek open is verzamelen we 

ons bij een spectaculaire attractie (de toiletten!!!)  en dan de Efteling in! 

Groep 6 gaat met de meester mee ik niet ik zit in groep 7 ik heb er echt 

veel zin in. We gaan sowieso in de Baron 1898.  Florian B8 

hoi ik ben Yagmur uit B8 wij gingen op 21 maart naar de Efteling. Ik ging naar veel attracties 

zoals: Piraña, Symbolica, vogelrok en nog veel meer. Mischien denk je nu he Symbolica ?  

Wat is dat nou weer, dat is een nieuwe attractie lijkt een  beetje op Fata morgana.  

In de piraña was ik klets nat, maar wat raar was is dat mijn vriendin niet nat was.    

En bij symbolica moest je je eigen tour kiezen, wij hadden schattentour je kon het zelf sturen 

het was een grote paleis van een koning. 

 

En  sprookjes bos daar  zijn we natuurlijk ook geweest we hebben langnek gezien rapunzel, 

roodkapje en nog veel meer. En als afsluiting  gingen we eten bij het Steenbok, patat, kipneguts 

en roosvicee. 

 

Dit was mijn Efteling verhaal wil je meer weten over Efteling of andere dingen over onze school 

ga dan naar https://www.obsdemare.nl    Yagmur B8 

EftHeling Bij de efteling was het super leuk. De vogelrok was 

het leukste . daar ben ik met me vriendin vijf keer 

achter elkaar in geweest.het was wel donker,maar 

dat maakte niet uit. Het gaat ook super snel, maar 

eng is het niet!     

                            

En de piraña. Je wordt wel nat. Maar dat maakt mij 

Niet uit. De piraña was wel leuk, maar het is een 

attractie voor in de zomer. Er kwam ook opeens 

heel veel water in het bootje. We botsten ook vaak, 

maar dat was leuk!  

 

En de symbolica! Dat is een nieuwe attractie in de 

efteling.die is super mooi ! je kan uit drie tours  

kiezen. 1. helden- 2. muziek- en  schattentour.  

Wij hadden de schattentour gekozen.  

Dat  was leuk! Dit waren mijn lievelings attracties 

 Einde van Helin uit B8 
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Hallo, ik ben Felix. Dit jaar gaan we met schoolreis naar de Efteling. Dit is geschreven 

VOOR de schoolreis, dus dit is het voorafje van wat ik verwacht van de Efteling. Dan ga 

ik overmorgen schrijven, wat we allemaal in de Efteling hebben beleefd. First things 

first. Schoolreisjes doe je met groepjes. Ik zit in een klein groepje met één persoon: 

Adil, net zoals vorig jaar… Ook zijn we geen waaghalzen, dus we gaan niet in een acht-

baan. Toch belooft het een leuk schoolreisje te worden. Onze plannen: In het begin gaan 

we met z’n allen naar Symbolica, zo snel als we kunnen. Met z’n allen bedoel ik: Adil, 

Daan, Nicolai, Ertugrul en ik! Dat word gezellig! Waarom we als eerst naar Symbolica 

gaan, is omdat het anders te druk word. Want als we eerst naar Fata Morgana gaan, is 

het daar superdruk, en daarna naar Symbolica, is de wachtrij erger dan de Baron 1898 is 

als achtbaan! Verder is het handig als we aan het einde van het park beginnen. Want 

daar zijn wat minder mensen. Zodra we wat leuke attracties waar we allemaal in durven 

te gaan hebben bezocht, gaan we opsplitsen. Daan, Nicolai en Ertugrul gaan naar Ruigrijk  

(En blijven daar ook even) en Adil en ik gaan wandelen, héél véél wandelen… Vorig jaar 

waren we ongeveer 4x van Droomvlucht naar de Fata Morgana gelopen…  We gaan ontbij-

ten in de bus, lunchen op het Anton Pieck Plein, en ’s avonds naar de Steenbok.  Nu even 

over het ‘’belangrijkste’’ buiten de Efteling. Het snoep.  Morgen word het HEEL gezellig 

in de bus. Jammer genoeg mag ik niet mee snoepen i.v.m. allergie  Gelukkig mag ik dan wel 

lekker veel snoep zelf meenemen. Vanmiddag  ga ik mijn ’’voedselvoorraad’’ inslaan. 

 

Geschreven op 20 maart 2018. (Een dag VOOR de Efteling, ZIN IN!)    Tot overmorgen! 

Hallo. Dit is geschreven op 22 maart 2018. Dus een dag NA de Efteling. Ik zat naast  

Nicolai in de bus. Het was erg gezellig. Nicolai had een spel kaarten meegenomen dus we 

konden pesten. De tijd vloog en heel snel waren we al in de Efteling. We hadden er alle-

maal erg veel zin in. In de bus mocht je niet snoepen, dus vergeet die zin van eergiste-

ren… Het was logisch dat je in de bus niet mocht snoepen, want het is een gloednieuwe 

bus. Dit is het eerste ritje! Bij de Efteling gingen we parkeren en liepen we naar de le-

gendarische ingang. Daar maakten we een foto, en wachtten we even tot alle andere 

klassen ook een foto hadden gemaakt. Toen mochten we erin. De meester ging groeps-

kaartjes en kaarten uitdelen. Adil en ik waren de eersten die het kregen, en dus moch-

ten wij meteen het park in. We gingen wel even wachten op Nicolai, Ertugrul en Daan, 

want daarmee gingen we eerst naar Symbolica. Het was nog niet open. Maar er stond wel 

een soort rij. Wat later ging hij open, en begrepen we dat we een goede keus hadden 

gemaakt. (Er stond een rij van Symbolica naar Polle’s keuken… En wij stonden helemaal 

voorin!) Verder was Symbolica een echte attractie die zo’n rij waard is. Er was een trap, 

waarop een man met een enorm papier waar de regels op stonden. Maar opeens kwam 

Pardoes de Tovernar. (En nee: Dit is geen spelfout. Hij heet echt Pardoes de  

ToverNAR.)  Hij zei dat de regels niks waren en riep een spreuk. De trap ging OPEN, en 

je kon er doorheen lopen. Daar kon je tussen drie tours kiezen. De Muziektour,  

de Heldentour en de Schattentour. Wij kozen voor de Heldentour. Hij was erg leuk.  

Je kwam in een planetarium met een tovenaar, dat was erg mooi. En je kwam ook de  

eetkamer binnen, waar de koning en Pardoes op een soort van lopende band aten..  

Toen ging je langs een enorm aquarium met een vinvis, het glas brak en water droop  

eruit. Het was erg mooi. Alleen een héél klein beetje saai. Verder gingen we overal naar 

toe, zelfs naar Ruigrijk, we gingen eten  bij de Steenbok, de tijd vloog om. En voordat 

we het merkten waren we weer op school!        Felix B8 

Hallo allemaal we gaan op schoolreisje naar de Efteling. We hebben  

groepjes gemaakt, ik ga met Zerus en Savano. Ik heb veel snoep mee,  

maar natuurlijk ook brood enz. We gaan eerst met de bus dat is 45 min 

rijden niet zo lang dus. We komen aan om 10:00 dan maken we een groep 

foto en dan gaan de groepjes splitsen en wachten we bij het hek want het 

hek gaat pas om 11:00 uur open. En dan als het hek open is verzamelen we 

ons bij een spectaculaire attractie (de toiletten!!!)  en dan de Efteling in! 

Groep 6 gaat met de meester mee ik niet ik zit in groep 7 ik heb er echt 

Florian B8 
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Hallo ik ben Ayman van b6 wij zijn 21 maart in de 

Efteling geweest. Als eerste kwamen we de klas 

binnen we mochten onze schoenen en jassen aan 

houden en we moesten een bandje om met het  

telefoonnummer van school. Daarna liepen we naar 

de bus we hadden een dubbeldekker. Je mocht  

boven zitten en beneden. Maar ik wou beneden 

want daar zaten de stoelen tegen over elkaar.   

We gingen rijden en m9 ging ons uitzwaaien. In de 

bus was het heel gezellig. We deden spelletjes en 

drie kwartier later kwamen we aan bij Efteling  

hotel. Iedereen gilde. Omdat we er waren.  Buiten 

de muren zag ik de achterkant van vogelrock en ik 

zag een stukje van volk van laaf. We kwamen aan 

bij het huis van de vijf zintuigen. Maar voor dat we 

naar binnen gingen moest meester ons wel tellen. 

We waren compleet en we mochten eindelijk naar 

binnen. We waren binnen, maar het park was nog 

niet open. Dus zat onze hele groep bij het Efteling 

theater. De meester zei, dat we onze groepjes 

moesten maken en ik zat met Lucas, Wesley,  

Ouassim en Cengiz. We  liepen naar SYMBOLICA.  

En daar zagen we een bijzondere bewoner van de 

Efteling. Het was Pardoes we gaven hem een high 

five en wilden verder lopen. Toen we bij Symbolica 

aan kwamen was het heel druk. Dus we gingen maar 

naar vogelrok. Toen het park openging, dus om 

11:00, renden wij naar vogelrock. Daar mochten we 

in. De eerste keer was even wennen. Want ik was al 

heel lang niet meer in een achtbaan geweest.  

Daarna gingen ik nog drie keer en dat was echt tof. 

Maar Ouassim moest kotsen dus er moest een 

Efteling medewerker komen om het op te ruimen. 

Maar Ouassim vond het zielig, want die vrouw 

ruimt zijn troep op. Daarna gingen we naar carna-

val festival. En het was heel leuk we gingen nog 

naar Ruigrijk. Eerst wilden we in baron 1898. Maar 

ik moest meten en was een halve centimeter te 

klein. En heel veel mensen in de wachtrij zeiden 

ahhh. Dus ik schaamde me kapot. We gingen daarna 

naar Joris en de draak maar dat was 20 minuten 

wachtrij. Ja dag ik ga mijn leven niet verspillen aan 

20 minuten wachtrij. En zoals meester zei je hebt 

anders geen leuke dag. Dus we hadden besloten om 

naar de vliegende Hollander te gaan. En dat was 

heel leuk. Verder gingen we nog naar polka Marina. 

En naar de halve maan.  En toen was het tijd om te 

gaan eten het was heel lekker. En toen zat de dag 

er op en hopelijk hebben jullie genoten van mijn 

verhaal.    

 

Ayman B6 

We gingen in de bus. Ik zat naast Iva en zij ging mijn haar doen. Toen gingen we uit de 

bus en ging iedereen zijn groepje opzoeken. Ik zat met Ana, Shrieya, Rafaella, Stijn en 

Jessey. Als eerst gingen we naar Symbolica en toen naar het Sprookjesbos en toen 

naar Droomvlucht daarna gingen we naar Villa Volta en toen naar de zweefmolen. 

Daarna naar de Vogelrock. Toen naar Monsieur Cannibale en toen gingen we naar het 

doolhof en daar kwamen we het groepje van Wesley tegen en gingen we tikkertje in de 

doolhof doen. Toen zijn we naar Pagode gegaan en toen Polka Marina. Ana en ik moesten 

wachten op de meester en toen gingen we naar de Piranha we zaten er in en ik wou nat 

worden maar ik bleef droog en de meester werd nat maar dat wou ik niet. Toen gingen 

we naar Fata Morgana en toen gingen we eten en daarna naar spookslot. We gingen al 

weer in de bus ik zat naast Rafaella en ik ging samen met haar slapen.

 The end 

Fleur uit B6
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 Een sprookjesachtige dag 

Het was dinsdag 20 maart 2018 en ging pas om 

22:00 uur naar bed ,mijn haar werd ingevlochten 

voor de grote dag .Je moet er natuurlijk uitzien als 

een prinsesje als je naar het sprookjesbos gaat .  

‘s Nachts  werd  ik wel tot 4 keer wakker.. Ik was 

te zenuwachtig en kon niet goed in slaap vallen .  

Ik was niet Doornroosje die nacht. 8:30 kwam ik 

aan op school en verzamelde we in de klas,  

iedereen was druk omdat ze vol spanning waren.  

De meester maakte groepjes en legde ons nog wat 

regels uit. Ik zat gelukkig bij mijn BFF, dat had ik 

van te voren al goed geregeld! Ja, nu eindelijk naar 

de bussen! Alle ouders stonden buiten om naar ons 

te zwaaien . Wij hadden een dubbeldekker en ik 

moest en zou bovenin zitten, want daar zitten de 

prinsesjes. We vertrekken en hebben een gezellige 

busreis. Iedereen was vrolijk en we vermaakte ons 

met slijm en klei. Ja ook prinsessen spelen 

daarmee We zouden juichen wanneer we de  

Efteling torens in de verte zouden zien.  

Vol enthousiasme begin ik te juichen…Oeps..  

O nee .. het was een kerk! Ach ja .. Prinsessen 

maken ook fouten. Eenmaal aangekomen werd er 

een groepsfoto gemaakt en trokken we allemaal 

ons mooiste gezicht. Dat was best lastig omdat we 

baalde dat we een uur moesten wachten omdat de 

poorten pas om 11:00 open gingen . Eenmaal binnen 

stormde we richting ons eerste doel af, de Fata 

Morgana.. plots horen we een stem` kinderen jullie 

staan aan de achterkant , jullie moeten naar voren 

` oeps! Gelukkig was het geen luchtspiegeling en 

kwamen we uiteindelijk aan bij de juiste ingang. 

Oke genoeg zweverigheid.. nu werd het tijd voor 

echte actie, op naar de baron! Wat hebben we  

gelachen en gegild, als vier dappere prinsessen 

werden we door elkaar geschut. Maar we hebben 

nog niet genoeg gevlogen, volgende stop werd de 

Vliegende Hollander. Dit vonden we toch wel wat 

eng en we werden nat! Zo niet goed voor mijn haar! 

Joris en de Draak, De halve Maan en uiteindelijk 

toch maar weer terug naar de Baron.. De Piranha… 

`We werden weer nat!` en uiteindelijk naar  

Symbolica.. wauw wat was dat mooi! We hebben een 

geweldige dag gehad en ik heb niet eens alles op 

kunnen schrijven. Het sprookjesbos heb ik helaas 

gemist maar mijn tweelingzus Yasmine in de Fata 

Morgana heb ik nog wel gezien.   Tot volgend jaar !  

 

Elisa B6 

We gingen in de bus. Ik zat naast Iva en zij ging mijn haar doen. Toen gingen we uit de 

bus en ging iedereen zijn groepje opzoeken. Ik zat met Ana, Shrieya, Rafaella, Stijn en 

Jessey. Als eerst gingen we naar Symbolica en toen naar het Sprookjesbos en toen 

naar Droomvlucht daarna gingen we naar Villa Volta en toen naar de zweefmolen.  

Daarna naar de Vogelrock. Toen naar Monsieur Cannibale en toen gingen we naar het 

doolhof en daar kwamen we het groepje van Wesley tegen en gingen we tikkertje in de 

doolhof doen. Toen zijn we naar Pagode gegaan en toen Polka Marina. Ana en ik moesten 

wachten op de meester en toen gingen we naar de Piranha we zaten er in en ik wou nat 

worden maar ik bleef droog en de meester werd nat maar dat wou ik niet. Toen gingen 

we naar Fata Morgana en toen gingen we eten en daarna naar spookslot. We gingen al 

weer in de bus ik zat naast Rafaella en ik ging samen met haar slapen. 

The end  

Fleur uit B6 
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Talha en ik waren een groepje in de Efteling. Toen we aan 

kwamen ging Talha eerst in de Halve mean. Maar omdat ik daar 

heel misselijk van word, bleef ik bij de uitgang wachten. Maar 

Talha ging in de hoek en elke keer als hij op het hoogte punt was 

riep hij de hele tijd aaaah. Daarna ginghen we 2 keer in de Joris 

en de draak. We zaten achterin alleen: we hadden 2 keer  

verloren. En daarna gingen we in de3 Vliegende Hollander. Maar 

omdat ik er nog nooit in ben geweest ging ik achterin. we kwamen 

in een donkere kamer en er kwam allemaal rook. Toen we buiten 

kwamen vondt ik het niet eng maar ik vondt het geweldig. Daarna 

ging Talha in de Baron en toen kwamen we de juf tegen en ik en 

Jayden durfde niet in de Baron en dus gingen we wachten op: 

Talha, Hamza en de juf. Toen hun terug kwamen liepen we met 

z’n allen de hele dag verder. En toen gingen we weer in de 

Vliegende Hollander. Dit keer zat ik vooraan maar ik wst niet dat 

je daar zo nat van werd. Toen gingen Jayden, Talha, en Hamza in 

de Halve maan en ik en de juf bleven bij de uitgang wachten. 

Daarna gingen we naar de Joris en de Draak. We gingen in blauw 

en we hadden weer verloren. Maar we kwamen eigenlijk wel 

eerder over de finish. Daarna gingen we in de Pirana en iedereen 

werd nat maar Hamza bleef droog.  en toen mochten we blijven 

zitten . en bleef Hamza weer droog.  En  Toen  kwamen we de 

meester tegen. En gingen we met de kinderen die wouden in de 

Vliegende Hollander en de kinderen die niet durfde gingen met 

de meester in de Gondoletta’s. Daarna gingen we naar de  

Vogelrock en bij de tweede keer kreeg ik een blodoedneus.  

Maar toen mijn bloedneus over was moest Hamza ineens  

overgeven. Toen ging de juf met Jayden en Hamza in e Fata  

Morgana. En Talha en ik bleven in de vogelrock Toen we klaar 

waren met rit 1 kwamen we Jaimy en Jenaely tegen die stonden 

in de rij en toen hun klaar waren stonden wij in de rij. Inmiddels 

was het 16:09 en gingen we als een speer naar restaurant ’t 

steenbok. Ik had frites met kipnuggets toen iedereen klaar was 

met eten gingen we met z’n allen naar spookslot. Toen gingen we 

weer met de bus naar huis kortom een leuke dag dus.       

Geschreven door Quint uit B6 

Ik ging samen met Jaimy in een groepje. En toen waren we eerst in Symbolica gegaan. We gingen in de  

muziektour. En daarna gingen we naar Droomvlucht en toen schrokken Jaimy en ik van de trol op het eind.  

We gingen daarna naar de schommels die rond draaien. En daarna gingen we in de grote trein. We waren toen 

bij de halve maan uitgestapt. En daarna liepen we naar de autootjes, waar je zelf kon sturen. En toen ging 

Jaimy sturen en de 2x ging ik sturen en toen ging ik heel de tijd het stuur draaien om Jaimy te laten  

schrikken. Daarna gingen we in Joris en de draak we gingen toen in vuur maar we hebben niet gewonnen.  

Daarna gingen we in de Vliegende Hollander en dat vind ik 1 van de leukste. We gingen toen 4x in de Monsieur 

cannibale. En toen gingen we weer naar Droomvlucht . En daarna naar Symbolica en toen gingen we in 

schattentour en we zagen toen Berat, Morris en Wessel toen waren we met hun in Fata Morgana gegaan.  

En daarna gingen Jaimy en ik in Vogelrock en toen was het al kwart over 4 en moesten we daar nog helemaal 

heen lopen en waren we daar om half 5. En we gingen ook nog met heel de klas naar Spookslot. 

                                 Jenaely B6 
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DOOR JESSEY B6        DE EFTELING 21 maart 2018 

         Wij zijn naar de Efteling geweest. We gingen met de dubbeldekker het duurde1,5 uur.                                          

AANKOMST EFTELING 
Toen we het hotel zagen gingen we allemaal gillen ‘EFTELING! EFTELING! EFTELING!’ Toen maakte we 

een foto met onze klas voor de ingang van de Efteling. Toen we in de Efteling waren gingen we naar 

Symbolica . We kozen voor de Schatten tour .Daarna gingen we naar het Sprookjesbos .Toen naar de 

Droomvlucht het was super mooi . Daarna gingen we naar de Villa Volta ik ging er niet in anders werd ik 

misselijk . Daarna gingen Fleur , Shrieya , Rafaella , Ana , Stijn en ik ( Jessey ) naar de zweefmolen . En 

daarna gingen we naar de Vogelrock (Een van mijn favoriet) het was zo leuk dat ik twee keer ging . En 

toen in de Kindercarnival het was super leuk en grappig . Daarna twee of drie keer in de Monsieur Canni-

bale . toen we klaar waren met de Cannibale gingen we naar het doolhof tikkertje doen (geen eind aan) 

met een ander groepje van B6 . Toen naar de Pagode (Hoogste attractie Efteling) Ik kon echt alles 

zien . Daarna naar de Vliegende Hollander (favoriete achtbaan) met een verbazingwekkende topsnelheid 

van 85km/h . Toen gingen we tegen de draak strijden in de Joris en de Draak. Met een topsnelheid van 

95km/h (snelste achtbaan Efteling tot nu)  Daar werd ik weer in elkaar gedrukt , Het ging heeel snel 

maar later voel je er niks meer van ik zat in water en ik heb gewonen! Daarna gingen we naar de piranha 

ik werd best nat en ik wou graag botsen. Daarna was het bijna tijd maar we konden nog op tijd bij de 

Fata Morgana het was best leuk met slangen en mensen en tijgers. Daarna was het tijd dus we gingen 

eten Wij aten Friet met een pakje drinken het was super lekker  met kip nuggets erbij daarna gingen we 

nog naar het spookslot met heel onze klas maar ik de juf en Rafaella en Wessel niet dus we gingen 

kijken naar de Baron . Daarna moesten we terug naar de bus maar de onze meester (Martin) was zijn 

camera vergeten  maar gelukkig vond hij de camera . en toen gingen we naar huis . we waren terug om 

19:00 terug (7 uur) en toen was ik thuis  

End. 
Gemaakt door Jessey alle kinderen/Ouderen in het groepje : Meester Martin , Rafaella , Fleur, Shrieya , Ana , Stijn , En ik (Jessey). 

We zaten in de bus met kriebels het is wel spannend. We kwamen aan en we gingen een foto maken.  

Toen we klaar waren met de foto gingen we even eten en praten. Ik ging met mijn groepje van vijf Lucas, 

Cengiz, Ayman, Wesley en ik wilden als eerst naar SYMBOLICA gaan alleen daar was het te druk dus we  

gingen bij het hek van vogelrock  REIZENRIJK wachten tot het hek open ging. Het hek ging open en we 

renden naar de vogelrock. We zaten in de vogelrock en ik zat naast Lucas toen het was Afgelopen gingen we 

er weer in alleen bij de tweede keer werd ik misselijk en toen moest ik overgeven . Toen gingen we naar de 

bootjes daar hebben we uitgerust En gegeten en gedronken en het was heel gezellig. En we zijn ook nog de 

inwoner Pardoes tegengekomen. Toen gingen we naar de piranha. We zaten er in en Lucas die was boos 

omdat het water steeds over hem heen kwam. Daarna vroegen we of we nog een keer mochten toen zei de 

mevrouw ja toen gingen We nog een keer en toen werden we allemaal helemaal nat en onze jassen waren nat 

en onze tassen . Toen gingen we naar droomvlucht. Hij was heel erg leuk  Ayman, Lucas lieten me de hele tijd 

schrikken ze zeiden kijk die man kijk die slang . Toen gingen we naar de fata morgana met het groepje  

Ayman ,Lucas ,Wesley,Cengiz en ik en we zaten allemaal naast elkaar en het was leuk bij de jungle . Toen 

gingen we eten en we aten patat met Kipnuggets En een flesje water en het heel lekker . En we gingen nog 

met de meester naar spookslot . En we gingen weer terug en we gingen naar de bus En in de bus deden we 

nog een paar spelletjes. Toen we aankwamen gingen we uit de bus en de meester een hand geven en toen  

gingen we al naar huis. Dit is het einde van mijn verhaal over de Efteling .  

Ouassim B6  
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Hallo, ik ben 

Zoë. 

Ik zit in groep 8 van B9 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik vind spulletjes van 
Schleich erg leuk. 

 
Eten van Mac Donalds 
vind ik heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag 

aan taal. 
 

Ik wil privé-instructrice  
worden, of in het leger. 

 
De leukste periode van 
het jaar vind ik Kerst! 

 
‘Zwarte Zwaan’ vind ik 

het leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Horse and Country’. 

Aan het begin van de dag krijgen de kinderen een lesje 

over : waar wordt het brood van gemaakt , het proces van 

graan tot brood en de bakker. ’s middags worden er  

2 kinderen per keer uitgekozen die het bakkerspak en de 

bijbehorende muts aandoen. Ze meten het water af in een 

maatbeker en wegen het meel. Daarna start het kneden. 

Iets te plakkerig...dan wat meel erbij. Te droog....dan wat 

water erbij. Wanneer het deeg klaar is moet het 20  

minuten rijzen. Hierna wordt het deeg wordt gerold en in 

stukjes gesneden.  en dan kunnen we de paashazenbroodjes 

maken. De kinderen vergelijken hun hazen. ( lange oren, 

dik  hoofd ) De haasjes zijn klaar en worden op het  

bakpapier gelegd en kunnen in de oven. Tijdens het spelen 

gaat het lekker ruiken en worden ze ongeduldig. Gelukkig 

zijn de broodjes snel klaar en mogen ze tijdens het  

afkoelen de hazen versieren met m.m.m.'s voor de ogen en 

de neus . Daarna de oren verven met chocoladesaus.  

Ze likken hun vingers af. en dan mogen ze eindelijk hun 

paashazenbroodjes opeten!! Smullen maar. Het was een  

lekkere en ook nog leerzame paashazenbroodjesdag. 

 Groet van de juf en alle kinderen uit O3 

Paashazenbroodjesbakdag in O3
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Paashazenbroodjesbakdag in O3  

36 



De dichters uit M9 

Hoe maakte wij een gedicht laten we   

beginnen met stap 1 je moest een strookje 

pakken en zij stelde een  vraag en het  

antwoord  schreef je op dat strookje stap  

2 we moesten toen van  die zinnetjes een 

gedicht maken een gedicht over jou huis stap 

3 we moesten het toen heel mooi opschrijven 

en nog iets leuks  der bij plakken stap 4 dan 

ben je klaar en 5 einde 

Groetjes Yasmine uit M9 

 

Het was erg leuk het gedicht We waren niet 

zomaar een gedicht aan het maken  

De mevrouw liet allemaal dingen zien  

Met strookjes scharen  

En zij zei je moet eerst een strookje pakken  

Daarna zei ze schrijf op wat je opvalt als 

Je thuis komt en zo voort.  

Groetjes Filip  uit M9 
 

We kregen strookjes we moesten dingen  

opschrijven Wat er in je huis gebeurt   

bijvoorbeeld wat er gebeurt als je opstaat 

Wat hoor je als eerst en de vrouw liet dingen 

op de digi bord zien 

Groetjes Ares uit M9 

 

Het gedicht was leuk het ging over wat je 

hoorde als je wakker wordt maar ik ben niet 

tevreden over het knippen ging fout dus dit 

was mijn verhaal 

Rodi uit M9 
 

De posters zijn groot en klein,  iedereens 

poster mag er  zijn.  de gedichten zijn lang  

of kort, en  de vrouw liet wat zien op het  

digi bord. de vrouw was verbaast  door de 

kinderen hun poster. mijn poster was 

geslaagd door het harde werken wat ik deed. 

we kregen stroken en schreven daar wat op, 

en toen waren de stroken haast op.     

groeten van Soufiane 

 

gedichten 

hoi ik ga jullie uitleggen hoe je een gedicht 

maakt stap 1 je pakt een strookje en schrijft 

er wat op stap 2  je het  heb een dik papier 

en een dun  

papier daar van knipt er een  figuur uit en 

dan plak je het op het dikke papier en kan je 

er met een zwarte pen op schrijven op het 

dikke papier        

einde  doei van Meagan  uit M9 

 

we gingen een gedicht maken en er kwam een 

vrouw en die ging ons uitleggen wat we 

moesten doen en eerst we op het bord kijken 

want er stond een gedicht op en toen ging ze 

vragen stellen  

en toen we klaar waren gingen we  een teken-

ing maken over een voorwerp uit de strookjes  

en als we klaar waren  moesten we het op een  

pappiertje plakken  

Groetjes Violette uit M9 

 

Groep M9 heeft gedichten gemaakt onder begeleiding van een docent van de SKVR. Uit de mooie 

gedichten die gemaakt zijn werden 2 winnaars gekozen.  Zij zullen opnieuw beoordeeld worden door 

een deskundige jury in de volgende ronde en misschien wel de winnaar van Rotterdam worden. 

Uit onze klas zijn de gedichten  van Soufiane en Noa hiervoor in aanmerking gekomen.  

Bekijk hier de mooie gedichten en lees in de verhaaltjes waarin de kinderen uitleggen hoe de 

gedichten tot stand gekomen zijn. 
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Toen ik hoorde dat we gedichten 

gingen maken dacht ik gelijk leuk 

en ik had gelijk het was super 

Leuk mijn gedicht was niet ge-

worden hoe ik het wou maar toen 

dacht ik volgende keer beter En 

dat is mijn verhaal  

Groetjes van Aisha uit M9 
 

Er kwam een mevrouw in onze 

klas. Ze ging met ons gedichten 

maken. Hoe we dat doen?  doen 

we zo.  de mevrouw vraagt een 

vraag en zo maak je een gedicht. 

Groetjes van Noeha uit M9 
 

Hoe maak je een gedicht?  

We moesten op een strookje 

antwoorden En met die  

antwoord  moesten we een  

verhaal schrijven en een  

plaatje knippen.  

Groetjes Hanzala uit M9 

 

Een gedicht maken is heel 

moeilijk. Ik kan het echt niet.  

Ik ben niet goed in dingen 

bedenken. Sommige mensen  

kunnen dat heel goed. Een keer 

kwam er een mevrouw in de klas.  

En toen zei ze dat we gedichten 

gaan maken. Ik probeerde het 

maar het was niet goed gelukt.  

De andere konden het ook niet 

zo goed. Maar de meeste wel. 

Groeten van Axel uit M9 

 

Ik hoor chaos beneden                                      

Ruzien met mijn ouders 

Saaiend naar school 

Huiswerk doen                                                                                                                

Lekker buiten spelen 

Terug naar huis 

Buiten spelen 

Mac donals eten [uiteten] 

Om half 10 terug 

Groeten  van  Nizar  uit M9                                                    

Van Noeha 

Van Violette 
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Hallo, ik ben 

Jet. 

Ik zit in groep 5 van M6 
 

Een giraf is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik maak de mooiste  
tekeningen in mijn  

tekenblok. 
 

Kaassoufflé vind ik heel 
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag 

aan rekenen & taal. 
 

Ik wil later Pi’keur  
worden. 

 
Oud & Nieuw vind  

ik de leukste periode  
van het jaar! 

 
‘Suske & Wiske’ vind ik 

de leukste boeken 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Disney XD’. 

Kranslegging bij  
oorlogsmonument  

aan de Brink 

Op 11 april 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. 

Lees hiernaast enkele gedichten van de kinderen. 

Een zwarte bladzijde uit onze geschie-

denis, het was een vreselijke belevenis.

Er verspreidde zich veel geheimen kranten, 

en er vielen ontzettend veel doden.

het wordt nooit uit ons hoofd gewist.

Wij hopen dat het nooit meer zal gebeuren, 
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Vrijheid door verzet 
Vrijheid is belangrijk,  
Voor jou en voor mij, 

Maar wat als het verzet er niet was geweest, 
Waren we dan nog steeds niet vrij, 

Of hadden we ons compleet overgegeven, 
Waren we dan een stuk Duitsland?  

Spraken we dan Duits? 
Gelukkig heeft het verzet ze verdreven, 

We kunnen gaan, staan en doen,  
wat en wanneer we willen, 

Het verzet, 

Ze deden het voor ons! 

Geschreven door Neya uit B4 

Vrijheid 

Vrij ben je als je mag denken en geloven watje wilt.  

Als je jezelf mag zijn en nieuwe dingen mag leren.  

Als je de kans krijgt om te doen wat jij belangrijk vindt. 

Als je niet bang hoeft te zijn voor die kwade heren. 

We vieren onze vrijheid elk jaar weer.  

We zijn blij dat we over ons zelf mogen bepalen.  

Weg met die gemene meneer,  

We komen onze vrijheid halen! 

Anna B6 

Oorlogsgedicht 

Wij schrijven dit gedicht  

zonder lach op ons gezicht. 

Een zwarte bladzijde uit onze geschie-

denis, het was een vreselijke belevenis. 

Er verspreidde zich veel geheimen kranten,  

zo koos ieder zijn kanten 

Zonder eten zonder geld,  

werd het volk teleugesteld. 

 

Niet vrij niet blij,  

de oorlog was nog niet voorbij. 

Want de joden waren verboden,  

en er vielen ontzettend veel doden. 

 

Ouder jonger  

iedereen had honger. 

Hoe lang het ook geleden is,  

het wordt nooit uit ons hoofd gewist. 

 

Wij kunnen er niks meer aan doen,  

nu is nu en toen was toen. 

Wij hopen dat het nooit meer zal gebeuren,  

en dat we zo de wereld opfleuren. 

 

Het is gelukkig allemaal voorbij,  

en daarom zijn wij super blij  

en natuurlijk vrij. 

Asya en Anna B8 
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Dolle boel in DippieDoe

Het was heel leuk je kom op de schomel ik ging met me nicht en me vriendin 

ik zelf vond de schomel die heel snel ging vont ik het leukst. Je hat binnen 

spelen en buiten je had enge achbanen. Ik zelf ging niet overal in. Als je iets 

niet leuk vint bevoorbilt in een achbaan dan hoefje er niet in hoor.  

Dipiedoe was heel groot je hept geen enge dingen maar sommige waren wel 

eng. Je kon dingen kopen Je hept een voetbalveld. Het was gewoon heel leuk. 

In de bus duurt het best lang voor dat je bij dipiedoe bent maar in de bus 

was er een tevee dus daar kon je een film kijken. Je kon een jisje  

halen. Je kon ook zwemmen maar dat deden wji niet. Ik vont het gewoon heel 

leuk.     Elin groep 4 M10 

Schoolreis. Op dinsdag 10 april zijn we met alle middenbouwgroepen en een hoop juffen en meesters naar DippieDoe geweest. 

We hadden een fantastische dag met prachtig weer!  Kijk en lees maar: de verhaaltjes en tekeningen van M10

Schoolreisje was zo leuk ze hadden een binnen speeltuin met een hele grote glijbaan en buiten hebben ze een 

groot reuzenrad en een achtbaan en de schommelboot ik ben er 16 keer in geweest en in de achtbaan 21 keer 

en in het reuzenrad 1 keer. In de schommel boot zie je heel dipiedoe echt cool en in de achtbaan zie je het 

reuzenrad en uit het reuzenrad zie je ook alles ik had 3euro bij me maar ik had het zo leuk dat ik niets heb 

gekocht. Ik heb met mijn vriendin een hele volle bak suikerspin op in de bus en snoep was een hele lange reis 

het leek wel 2 uur maar het was het wel waard er waren wel 33 dingen om te doen. Dat zijn wel veel dingen 

en toen ik hoorde dat buiten alles open was rende ik naar buiten en zat gelijk in de achtbaan en daarna in de 

schommel boot en daarna de achtbaanboot. Toen gingen we weg nou dit was mijn verhaal over schoolreis    

Xena groep 5 M10 

In dipiedoe was het heel erg leuk. Er waaren ook achbanen en er was ook 

een draaimolen het was wel lang rijzen. We keken ook een film en er was 

een springkussen maar het allerleukst was de binnenspiltuin. Je hat binnen 

een glijbaan en je kon dingetjes koopen bij een winkol. Er was ook een wie-

bolboot en er was een toren waar je op kan klimmen en je hat een schomol 

en een regenboog. Het was best druk, bij de achbaan stont een heele rij. 

Het ging best hard ik was wel een beetje bang en we gingen ook eeten ik 

hat een ijsje gekocht met mijn vriendin. Mijn vreindin durfden niet in de 

achbaan. Ik ging op de schomol en ik ging op de glijbaan en op de toren en 

op de toren en het was heet ik was wel een beetje miselek maar ik kon er 

wel teegen. We hadden hesjes aan en we zaten in een bus. Er was een bal-

lebak waar ik op ging klimmen met mijn vriendin en mijn andere vriendin. 

En je hat ook een andere glijbaan die heel erg recht is en je hat ook een 

glijbaan waar je met een band moet glijen. Je hat ook een kaabelbaan en 

daar zat ik op. Ik hep bijna alles gedaan en ik zat op de springkussen en op 

de wiebolboot. Daar wort ik wel miselek van anderen kinderen worden er 

ook miselek van. Het was heel erg eng maar ook heel erg leuk.  

Tarik M10 groep 4 
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Dolle boel in DippieDoe 
Op dinsdag 10 april zijn we met alle middenbouwgroepen en een hoop juffen en meesters naar DippieDoe geweest.  

We hadden een fantastische dag met prachtig weer!  Kijk en lees maar: de verhaaltjes en tekeningen van M10 

Hallo ik ben Lyam dit 

verhaal gaat over school-

reis. Als eerst ben ik 

met Ntoni gaan spelen 

inde balenbak. Toen gin-

gen we van ons geld een 

donut kopen toen kwa-

men we Jay-jay tegen en 

toen gingen we met Jay-

jay naar buiten naar de 

draaken achtbaan en 

toen raakte ik Jay-jay 

en Ntoni kwijt. Kenji en 

ik zagen elkaar  

alleen lopen en toen gin-

gen we samen  

spelen. Wij gingen wel 15 

keer in de boot en toen 

gingen we naar binnen 

naar de ballenbak.  

Dit was mijn  

verhaal over schoolreis.  

Groetjes Lyam groep 4 
M10 
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Hallo, ik ben 

Macian. 

Ik zit in groep 4 van M10 
 

Een vos is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met 

playmobil. 
 

Patat vind ik het  
allerlekkerst 

 
Op school werk ik graag 

aan schrijven. 
 

Ik wil later politieagent  
worden. 

 
Oud & Nieuw vind  

ik de leukste periode  
van het jaar! 

 
‘Dolfje Weerwolfje’ vind 

ik het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar de 
Olympische Spelen: 

Shorttrack. 

Hallo Ik ben Ntoni dit verhaal gaat over 

schoolreis. Als eerst ben ik met Jay-jay, 

Onur en Macian en Lyam gaan spelen.  

We gingen naar een hele spanned schip 

Daarna gingen we naar een achtbaan.  

En toen naar en schommel. En toen naar 

de winkel. Daarna gingen we met de hele 

klas eten. Toen ging ik naar de  

drakenachtbaan en het was niet zo  

spannend. En toen gingen ik en lyam weer 

even eten en toen ging ik met Macian in 

de achtbaan en we vielen bijna eruit en 

toen gingen we naar huis en dat was mijn 

verhaal over de schoolreis  

Groetjes Ntoni groep 5 M10 
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Schoolkrant Dippie Doe 

beste lezer van de krant, met de bus naar dippie doe.   

Ik ben op de oranje berg de valende tore het springkusse de draaimolu de  

hobbelige glijbaan het klimparadijs geweest en dat was leuk  

groetjes van noa, groep 3  ~ M3 
 

beste lezers van de schoolkrant. we gingen met de bus naar dippie doe ik ging 

in de achtbaan en op de oranje berg en in de wiebelboot en de vallende toren 

en het klimparadijs ik kogt een suikerspin en we gingen eten ik was bij de 

speeltuin en het springkuse  en dat was het doei! 

liefs van djenna, groep 3  ~ M3 
  

beste lezers van de schoolkrant ik ging met de bus naar dippie doe. toen ging ik 

eten en ging ik in de achtbaan toen ging ik op de fallende toren en hij is oranje. 

ik had een pot suikerspin en ik had een zak sips. 

liefs van leslie, groep 3 ~ M3 
 

beste lezers van de schoolkrant we gingen op schoolreis naar dippie doe met de 

bus ik ben in allen attracties geweest het was erg leuk en de oranje toren was 

erg leuk en niet te vergeten de snelle treinen het was een hele leuke dag  

groetes van leo, groep 3 ~ M3 
 

beste lezers van de schoolkrant we gingen naar dippie doe  

met de bus ik ben in de oranjen toren de harde treinen,  

het hogen schomoschip, het springkussen, de speeltuin  

en de draaimolen geweest 

liefs van joep, groep 3 ~ M3 
 

Beste lezers van de schoolkrant, we gingen met de bus naar dippie doe ik ging 

op de oranje berg en de vallende toren en ik ging in de draaimolen en ik ging in 

het reuzerad en het klimparadijs en ik ging in de achtbaan en ik ging   

in de glijbaan die niet steil leek maar hij was wel heel steil ik vond het heel leuk 

liefs van sierra, groep 3 ~ M3 
 

beste lezers van de school we gingen naar dippie doe met de bus in dippie doe 

ging ik op de oranje berg darna ging ik in een draimolen  darna ging ik in de val-

lende toren en de hobbelige glijbaan  toen ging ik suikerspin eten en het was 

mijn allerleukste dag 

groetjes van aviani, groep 3 ~ M3 

 

Beste lezers van de schoolkrant ik ging naar de bus met de bus en wij 

gingen naar Dippie Doe daar was het Leuk en wat ging ik doen? 

ik ging naar de sneltrein het Ging snel ik ging schreeuwen bijna en ik 

ging binnen spelen dat was leuk met Brittany 

groetjes van Zumra, groep 3 ~ M3 
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Op 10 april gingen we op schoolreisje . 

Het was een lange tocht maar toen we er waren ging ik uit mijn dak.  

We moesten eerst alles binnen doen . 

Ik ben in het schomelschip geweest en de tyfoon/het was allemaal leuk. 

Eline  uit M5 /gemaakt op 16 april 2018. 

Dipie doe is een soort  

pretpark met heel veel  

Attracties en het is heel leuk  

En de attracties zijn gratis einde  

Liefs Carmen uit M5 

Gisteren was het schoolreisje  

We gingen naar dippiedoe  

De leukste achtbaan was de blauwe en die  

was ook nog de snelste van allemaal  

en ik heb voor me drie euro  

heb ik een cola roller gekocht.  

Het was top.  

Deliano uit M5 

Hallo allemaal.  

Ik ging 10 april naar dippie doe.  

Het was superleuk de allerbeste schoolreisje.  

Ik ben ook in de grote schommelschip geweest  

En ik ben ook in de blauwe achtbaan geweest.  

En natuurlijk in andere achtbanen. 

 Ik heb ook dingen gekocht.  

Wat ik heb gekocht is een lolly en suikerspin. 

En mijn vriendin heeft mijn ijsje betaald.  

Omdat ik geen geld meer had.  

Wat super lief van haar was. 

 Liefst Dina uit M5. 

Ik ben in dippiedoe geweest.  

Weet je ik vond het heel leuk bij Dippie Doe.  

Ik ben in veel dingen geweest.  

Esila uit M5 

Het was leuk en een hele lange busreis maar uiteindelijk was het zover.  

Het was heel groot en er was een hele grote glijbaan en een ballenbak.  

Buiten was een heel groot springkussen en een achtbaan en een reuzenrad.  

Jamie Post uit M5 
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Wij weten alles over slakken 

We hebben in de klas een slakkenbak 

gemaakt waarin wel 30 slakken 

logeerden. We hebben de slakken over 

een scheermesje en een cactus laten 

lopen. Slakken hebben onder hun zool 

een dik slijmspoor waardoor ze zichzelf  

niet kunnen bezeren. Elke dag hebben 

we ze sla gegeven en een plantenspuit-

badje waar ze heel actief van worden. 

Slakken grazen en dat is leuk om te 

zien. We weten nu dat slakken  

mannetjes en vrouwtjes tegelijk zijn  

en hoe de eitjes eruit zien. Slakken 

kietelen op je huid en lopen toch sneller 

dan je denkt zeker als ze onder je trui 

kruipen. Op het digibord hebben we alle 

schooltv slakkenfilmpjes bekeken. Ook 

de afrikaanse reuzenslak die zo groot is 

als je onderarm. Die zouden we wel wil-

len hebben in de klas maar helaas gaat 

ons schoolreisje niet verder dan  

Blijdorp.  

Groet uit O4 
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Lente op de boerderij
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Lente op de boerderij 
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Hallo, ik ben 

Eviana. 

Ik zit in groep 2 van O6 
 

Een stokstaartje is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met 

dokter Bibber. 
 

Een broodje frikandel 
vind ik het allerlekkerst 

 
Op school leer ik graag 

letters. 
 

Ik wil later prinses  
worden. 

 
Kerstmis vind  

ik de leukste periode  
van het jaar! 

 
‘Het Berenboek’ vind ik 

het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar  
Mickey. 

Vrolijk Pasen
In O2 hebben de kinderen prachtige tekeningen over de lente gemaakt.  

De foto’s zijn van het Paasontbijt en het eieren zoeken. 
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Vrolijk Pasen 
In O2 hebben de kinderen prachtige tekeningen over de lente gemaakt.  

50 



In groep 6, 7 & 8 krijgen de kinderen op de 

Mare Engels van juffrouw Diana.  

Op deze pagina een verhaal over koe Bettie.  

Een aantal teloefeningen,  

een wegstreeppuzzel over lichaamsdelen  

en een kleurplaatje van koe Bettie  

en haar vriendjes. 
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Bettie, the cow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Just behind a small town in the middle of  

nowhere lives a cow together with her family. 

Her name is Bettie. Bettie is a six years old cow 

that lives at the farm. She is really bored at 

the farm and wants to see more of the world. 

So she tells her friend that she's going to run 

away from the farm. "Boeeeh?! Why?!" her 

friends ask. "Boooeh, because it's so boring to 

graze day in day out, it's always the same!" says 

Bettie. " I want something different!" Her 

friends look surprised. " Something different!? 

Boeeh?!" The oldest and wisest cow says: 

"booeeh, Bettie, stupid, stupid Bettie! We cows 

can't live in the big world! We are farm ani-

mals!" But Bettie wouldn't listen. The next 

morning she sneaks out of the  cowshed, 

"boeeeh! I will miss you guy's!" whispered  

Bettie when they other cows still sleep. When 

she passes through the gate, she feels happy. 

She says softly, "booeh! I am free, I am a free 

cow!" and she runs into the wide world. After a 

few hours walking, Bettie get's tired. In the 

distance, she sees a small stable. "Maybe I 

could stay therefore a while, boeeh?" So she 

walks to the stable. When she arrives she sees 

some horses. "Hello? May I stay here for a 

night please, boeeh?" asks Bettie. The horses 

start laughing. "Look guys, the fat cow is asking 

something, hihiha! Bettie looks humiliated. One 

of the horses gets sympathy. " Maybe we have 

some place for you, hihiha" "thanks, booeeh!" 

said Bettie. The other horses look mockingly at 

Bettie. "See you later pork belly!" "hihiha, no, 

no! See you later HAMBURGER!" they laugh. For 

the first time Bettie misses her old farm. 

That morning at the farm: 
When the friends of Bettie wake up, they found 

out Bettie was gone. "Guys! Boeeeh! Guys! Bettie 

is gone!" said Bettie's best friend Bella. "What? 

Boeeh!?! Do you mean she is not here?! That 

she's run away!? Said the mother of Bettie. 

"Yes, I think that's the what is meant by: Bet-

tie is gone, yes" "OOH gosh! Ooh NO! Why did-

n't we stop here!? Boeeh!" Bella get's irritated. 

"Easy! We will find her, she can't be that fare 

away! Right?...." So Bettie's mum,  

Bella and 2 other cows walk through the gate, 

looking for Bettie. 

At the stable: 
At the time Bettie woke, she heard the horses 

laughing. "What is so funny? Why are they 

laughing so early in the morning?" Bettie walks 

out the stable. The sun shines brightly. " Hihiha, 

Good morning, cow!" says the nice horse." Good 

morning! Why are they laughing? Boeeh?" "They 

laugh at the dressage, it looks really ridiculous!" 

"Come with me, I will show you!". Bettie goes 

along with the horse. "By the way, my name is 

Gerda! Hihiha, and you're name is?" "Bettie" 

mumbles Bettie. When they arrive, the other 

horses are still laughing. Bettie looks horrified 

at the horses. "WHY ARE YOU GUYS SO 

MEAN?! boeeh!" Bettie gets angry. "Don't you 

guys have something you're good at?" "Are  

other people laughing about that too? How do 

you think it feels to be laughed out?" the horses 

are quiet. "Maybe you're right, maybe we have 

gone a little too far! hihiha" At that moment 

Bettie sees 5 cows. "Are that...?" "BETTIE, 

bocch!!!" Bella greets her best friend out loud. " 

We mist you so much!" "Who are those horses?" 

Bettie looks at the horses "boeeh! Those are 

my, my ..." "we are here friends" says Gerda. 

Bettie made new friends and goes back to the 

stable, where she lived happily ever after.  

THE END 
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Hallo, ik ben 

Bella. 

Ik zit in groep 7 van B10 
 

Tijgerwelpjes zijn mijn  
lievelingsdieren. 

 
Ik speel het liefst met 

papier en potlood. 
 

Pasta Raviolo vind ik het  
allerlekkerst 

 
Op school doe ik graag 
aan handvaardigheid 

 
Ik wil later circusartieste  

worden. 
 

10 april vind ik de  
leukste dag van het jaar. 

 
‘Belle en het Beest’ vind 

ik het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar  
Documentaires. 
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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!! 

Foto van Vroeger 3 

A. Meester Jonathan 
B. Meester Jeroen 
C. Meester  Tom 
 
Vul het goede antwoord in op blz 57. 
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Wie weet er een leuke 
naam voor ons kinderkoor?
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Kun jij een super té gekke naam voor ons  

kinderkoor bedenken? “Kinderkoor De Mare” 

leek ons een beetje saai.  

We hebben jouw hulp nodig!   

  

Vul jouw super coole naam voor het  

kinderkoor in op onderstaand formulier en  
lever deze in in de doos bij het muzieklokaal.  

Misschien wordt jouw te gave naam gekozen 

en heb jij voor altijd de eer!   

  
Naam kinderkoor:   

 

________________________________________ 
 

 

Naam bedenker: _________________________ 

 
Uit groep O .. -  M ..   -  B .. 

Wie weet er een leuke 
naam voor ons kinderkoor? 
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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) 
 
 
 
 

Naam: __________________ 
 
Groep: O_  M_  B_ 
   

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!! 

1 2 3 

Juf:     Kubra wil je je brillenkoker even opruimen? 
Kubra:  hè? Het is toch een bril? 
Juf:     nee het is een koker 
Kubra:   Maar kookt hij dan brillen? 

Gehoord 
op 

school!! 



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 



Facebook: 
Montessorischool  

de Mare 

Twitter: 
@obsdemare 

Website: 
www.obsdemare.nl 

Instagram: 
obsdemare 

Mare-App 
Android 

Mare-App 
IOS 

 Gebouw De Mare 
 Grift 50    3075 SB Rotterdam 
 Tel:     010-2917514 
  
 
 Gebouw De Maretak 
 Grift 42    3075 SB Rotterdam 
 Tel:     010-4190434 
 
 Gebouw Het Zonnetje 
 Fichtestraat 7 3076 RA Rotterdam 
 Tel:     010-4193544 
 
 
 Internet:    www.obsdemare.nl 
 e-mail:       info@obsdemare.nl 


