
 



Groep 6:   
Ruimtewezen 

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 



 

 

P.(Peter) van der Waal 

Directeur obs "De Mare" 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
  

  

Voor u ligt de wintereditie van het Mare Magazine.  
We hopen natuurlijk weer dat u geniet van alle mooie 

verhalen en tekeningen in dit Magazine.  
Bij het lezen van dit Magazine zijn de feestdagen  

alweer achter de rug en we hopen dat u natuurlijk  
genoten heeft van de feestdagen. 

De beste wensen overbrengen mag gelukkig nog  
en hierbij wens ik u namens het team  

het allerbeste voor 2019 toe ! 

Voorwoord 
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Hallo, ik ben 

Israfil. 

1 

Pruikentijd 
Schoolkrantverhalen .  Ik ben Mirthe  

en ik zit in B8. Een  tijdje geleden 

moesten we een pruik maken bij ge-

schiedenis. Dat was heel leuk alleen 

moesten we lootjes trekken en   

degene die op het lootje staat  mocht 

de pruik opdoen en die was dan een 

van de rijken en de andere moesten 

de rommel opruimen en dat vonden we 

niet leuk. dus mocht iedereen een  

eigen pruik maken. Dat was veel  

leuker dan een kind de pruik en de 

andere kinderen niet.  

                        

Liefs Mirthe.  B8 

Ik zit in groep 8 van B1 
 

Een zeearend is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

Playstation 
 

Mijn moeders pizza vind  
ik heel erg lekker. 

 
Op school werk ik  
graag aan taal. 

 
Ik wil later voetballer 

worden. 
 

Mijn verjaardag vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
‘Robotoorlog’ van  

Rian Visser vind ik het 
leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar  

‘You Tube’. 

Hoi ik ben Amaany en ik 

zit in b8 en een paar  

dagen geleden Hebben 

wij een opdracht  

gekregen voor  

geschiedenis. We  

moesten een pruik  

maken. Het was super 

leuk maar ook heel  

moeilijk en grappig 

 en het werd ook een  

kliederboel  

                  

groetjes Amaany uit B8    



Uitslag prijsvraag 
‘Foto van Vroeger’ 

Meester Hans 

Meester Martin 

2 

Meester Tom 

Pruikentijd 
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Gemaakt door Noah uit M7

Groep 3 

Kinderen maken zelfportretten.
Zij hebben de zelfportretten gemaakt tijdens de lessen: 

Gemaakt door Esil uit M7 

Groep 5 

Gemaakt door Myrthe uit M7 

Groep 5 

Gemaakt 

door Jonah 

uit M7 

Groep 4 



4 

ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Gemaakt door Noah uit M7 

       
         ‘Het is makkelijk.  
    Ik vind het ook leerzaam.    
 Delen is leuk en verdelen ook. 
Je leert keer en delen, min en 
plus. Dat vind ik er zo leuk aan!’ 

Kinderen maken zelfportretten. 
Zij hebben de zelfportretten gemaakt tijdens de lessen: “Mijn eigen geschiedenis” 

Gemaakt door Noemie uit M7 

Groep 4 

Gemaakt door Fatima  uit M7 

Groep 3 



Hallo, ik ben 

Maya. 

Ik zit in groep 8 van B4 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  
paardenmonopoly. 

 
Pizza vind ik heel erg  

lekker. 
 

Op school reken ik graag. 
 

Ik weet het nog niet wat 
ik wil worden, maar dokter 
of arts lijkt me wel wat. 

 
Mijn verjaardag op  

3 november vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘De Griezelbus’ vind ik het  

leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Stranger things, the 100’. 

5 

Ik zit in m9. Mijn dier is lief zij bijt nooit  en ze blaft nooit en  

iedereen mag haar aaien en als ze toch gaat blafen  dan pak ik haar 

want anders bijt ze maar ze doet   het toch nooit en ze komt altijt 

bij mij   ligen als ik ga slaapen.  Indy groep M9-4 

 

Hoi dit is kwispel kwispel is mijn hond kwispel is een knufel en ik 

ben hailey in m9 het is dieren dag en ik heb een giraf en mijn giraf 

heet girafje en mijn hond heb ik van mijn zus gekreegen en ik heb 

ook een hond en die is levend en die heet shop shop is erg lief en ik 

speel vaak met hem en hij blaft vaak teegen mensen.  

ik ben hailey in m9 – 4 
Mijn tjita is stout. 

Mijn hond is eigenwijs 

Mijn tjiita heb ik een keer in 

mijn kamer kwijt geraakt 

Mijn tjita heb ik in gekocht bij 

blokker De hond heb ik in ikeejaa   

Gekocht Mijn tjita is 10 jaar 

Mijn hond is 12 jaar 

Mijn tjitaa is in 1 maart jarig 

Mijn hond 1 februari 

Mijn tjitaa zijn ogen zijn groen 

Ik zit in m9 ik heet Ayoub 
 

 

Mijn knufel is een ty Heel lang geleden was het vijf september 

Maar ik vond het zo jammer dat sinterklaas weg ging 

Maar op eens klopte er iemand op de deur 

En toen papa met een grote zak cadootjes aan kwam sjouwen, 

Was ik heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel blij. 

Marit groep 4-M9 

 

 

 

 

Wij zijn lief voor dieren.
4 oktober j.l. was het Dierendag. De kinderen van M9 hebben hier verhalen over geschreven en mooie tekeningen gemaakt.

Dit is de knuffel van Puk en zijn 
naam is Joepie 

Dit is de knuffel van Hailey  
en zijn naam is Kwispel 
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Wij zijn lief voor dieren. 
4 oktober j.l. was het Dierendag. De kinderen van M9 hebben hier verhalen over geschreven en mooie tekeningen gemaakt. 

mijn dier is leuk en lief en het is een 

kat en ik ben ze is kwijt geraakt bij 

papa en ik vont hem terug ze lag in de 

woonkaamer en ze is zacht en heel lief 

en schatteg en ze is klein en ze heet 

helo kitti en ze is 4 jaar van  

noa 8 jaar groep 5 –M9 
 

hoi ik ben ceylin-ela.  

Ik zit in groep M9. Het is vandaag  

dierendag. Dat betekent dat je een 

dier mee mag nemen. Naar school mijn 

dier is heel lief ze slaapt met mij  

Ze heet prinsje 

 

Mijn dieren heeten malva en belali ze 

zijn heel lief en ze luisteren goed en 

ik vind haar ook lief ik heb thuis nog 

veel meer lieve diertjes een haas en 

een bij en nog veel meer  Mijn kitten 

is heel zacht   Dat is het leeven van 

mijn dieren ik neem ze heel vaak mee 

Roos groep m9             

Mijn konijn heet peentje En ik heet 

Kicky en peetje heeft bruine ogen  

En ze is wit . En peentje is een jaar 

oud .En ik heb haar van diergaarde 

blijdorp . En peentje heeft een vrien-

dinnetje .  en dat is uil . Zij is wit met 

zwarte stippeltjes .  En ze is ook een 

jaar oud . En ze kunnen heel goed met 

elkaar om gaan  

groetjes Kicky inkelaar groep m9  

Dit is de knuffel van Noa en zijn naam is Winnie de Poe 

Dit is de knuffel 
van Lex  

en zijn naam is 
Kraf 

Dit is de knuffel van Isabel  
en zijn naam is Heebodes 

Dit is de knuffel 
van Emir  

en zijn naam is 
Apie 

Dit is de knuffel van Ranya  
en zijn naam is Plopje 
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Dit is de knuffel van Kicky  
en zijn naam is Peentje 

Dit is de knuffel van Junayd  
en zijn naam is Zeeka 
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Sarah groep 7 B8 en 
Anoek groep 6 B1 

Hebben op 15  
september 2018  

een nichtje gekregen. 
Het nichtje heet  

Noëlle Elisa  
  

De zus van Sarah en 
Anoek, Daphne heeft 

ook op de Mare  
gezeten bij juffrouw 

Gerti en meester  
Lammert. 

 

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 

 
Anoek en Sarah mogen 
deze knuffel aan hun  

nichtje geven 



Hallo, ik ben 

Monti. 

Ik zit in groep 5 van M4 
 

Een wilde kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met Lego  

Jurrasic World. 
 

Een gehaktbal vind ik heel 
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag aan 

Taal. 
 

Ik wil later tijgertrainer 
worden. 

 
Mijn verjaardag en  

Dierendag vind ik de leukste 
dagen van het jaar 

 
Ik lees graag in de  

Donald Duck. 
 

Op tv kijk ik altijd naar  
‘Teen Titans Go’. 

9 

Bij een taalwerkje in de bovenbouw moeten kinderen 
bij verschillende werkwoorden het goede voorzetsel vinden.

 
Zo ook bij: “wachten op de bus”. 

 
Bij het werkje mogen de kinderen een mooie illustratie maken.  

Bekijk hieronder het resultaat.     Humor om te lachen!!

Gemaakt door Zerus  uit B8 

Liefde 
Liefde wie kent dat nou niet, 

Dat gevoel in je buik dat getierewiet, 
 

Zo krachtig als steen, zo krachtig als staal, 
Het gaat over de wereld zelfs over de Waal, 

 
Zo zacht als veren, zo zacht als wol, 

Liefde vind je in een hartjesvormige bol, 
 

Liefde is niet te zagen, niet te breken, niet te knippen, 
Liefde vind je op de wang en op de lippen. 
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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.  

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. juffrouw Arianne 
 
B. juffrouw Gerti 
 
C. juffrouw Jacqueline 

Bij een taalwerkje in de bovenbouw moeten kinderen  
bij verschillende werkwoorden het goede voorzetsel vinden. 

Bij het werkje mogen de kinderen een mooie illustratie maken.   
Bekijk hieronder het resultaat.     Humor om te lachen!! 

In de nieuwe  

taalmethode  

‘Taal Doen’  

zit een opdracht: 

Maak een mooi 

gedicht, 

 

Maya uit B4 heeft 

dit prachtige  

gedicht gemaakt. 

 

 

Foto van Vroeger  2 

A. juffrouw Bianca 
B. juffrouw Gezina 
C. juffrouw Aeltsje 
 
Vul het goede  
antwoord in op  
blz 55. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR26m4i4PeAhWHsqQKHeqGD08QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.taaldoen.nl%2F&psig=AOvVaw0e6iZh67_7BFLrtip476Ct&ust=1539508826543038
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Vriendschap 

Is belangrijk 

Lekker voetbal spelen 

Lief zijn voor elkaar 

Smak! 

ACHMED  uit M8 

 

Eva 

Is lief 

De liefste vriendin 

En de mooiste vriendin  

Joepie!  

MELUA uit M8 

 

Mama 

Is lief 

En de beste 

Juf van de wereld 

JEE! 

LIAM uit M8 
 

Papa  

Is lief 

Hij werkt hard 

Hij is de allerliefste 

Fijn! 

JEDIDJA uit M8 

Vriendschap. 
In M8 hebben de kinderen ’elfjes’ gemaakt rond het thema ’Vriendschap’ 

Een elfje of elf is een gedicht van 
11 woorden, verdeeld over  

5 regels. De eerste regel heeft 1 
woord, de tweede regel heeft 2 
woorden enz. De vijfde regel 
heeft weer 1 woord en bevat 

meestal een samenvatting van 
het geheel. 

Papa  

Is lief 

Hij werkt hard 

Hij is de allerliefste 

Fijn! 

JEDIDJA uit M8 

 

Vriendschap 

Voor lezen  

Ik ga helpen 

Ik hou van helpen  

Leuk!  

ERSIN uit M8 

  

Lief 

Mijn mama 

Is lief en  

Papa en hond ook 

Ja! 

LANA uit M8 

 

 

Familie 

Mama papa 

Zijn super lief 

En heel erg cool 

Koozie!  

LEORA uit M8 

Liefste broertje vrolijk



12 

ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Vriendschap 

Mijn zusje 

Is heel lief 

Eet graag lekker 

rijst  

Lekker!  

BENYAMIN uit M8 

“Omdat je de  
getallen bij elkaar op moet  

tellen en omdat er keer  
sommen bij zitten en omdat  
de juf sommen verzint en  
omdat je het op een bord  
doet en omdat je het in  

vakjes moet doen. 

Adam 

Is mijn  

Liefste broertje vrolijk 

Maar hij is stout 

Soms!  

ISRAA uit M8 



Hallo, ik ben 

Insaf. 

Ik zit in groep 2 van O4 
 

Een zebra is mijn lievelingsdier. 
 

Ik speel graag met mijn  
Belle pop. 

 
Hamburger en frietjes vind ik 

erg lekker. 
 

Op school teken ik graag. 
 

Ik wil Belle worden met een 
mooie jurk. 

 
Mijn verjaardag vind ik de  
leukste dag van het jaar. 

 
‘Kikker en Pad’ vind ik het  

leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘grappige filmpjes’. 

13 

Hallo, ik zit in groep 7 van B2 en Woensdag 26 september 

we pizza gebakken bij schooltuin.  

En de juffen hadden op tafel drie bakken vol met groente 

er was paprika tijm basilicum  prei rode peper en nog veel 

meer groente . En we hadden snijplank mes en een bakje 

gekregen het bakje was voor de gesneden groente erin te 

doen en de mes om de groente te snijden en de snijplank 

was voor de groente erop te snijden. En als je klaar was 

met de groente snijden dan ging de juf je roepen voor het 

deeg . En dan als je geroepen was dan gaf de juf je een 

stukje deeg  en dan moest je de deeg uitrollen en als je 

klaar was dan moest je naar de bar om de tomatensaus op 

je pizza deeg te zetten en de juf gaf je een soeplepel voor 

de saus en je moest de soeplepel in de kom met to-

matensaus doen en dan moest je rondjes draaien op het 

pizza deeg en als je klaar was met de saus dan moest je de 

kom met kaas pakken en dan moest je een handje vol kaas 

hebben en dat was genoeg voor op je pizza. En als je klaar 

was met de kaas op je pizza zetten moest je de groente op 

je pizza zetten en dan moest je even wachten  en dan pak-

te juf sara de pizza met een grote pizza schep en zette 

het in de pizza oven en de pizza moest 77 seconden in de 

pizza oven en dan was je pizza klaar en lekker smullen maar   

Dayza B2 

Pizza Di Mare.
Tijdens de schooltuinlessen hebben de 7e groepers zelf pizza’s gebakken met ingrediënten uit de schooltuin. 
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Pizza Di Mare. 
s gebakken met ingrediënten uit de schooltuin.  

Ik ben Julia uit b2. Woensdag 26 september 

gingen we naar de schooltuin. We gingen ook 

nog met andere kinderen uit b7. We gingen 

pizza’s maken. Ik ging heel veel peper en pe-

terselie er op doen en ook wat groenten zoals 

ui en dat soort dingen. Nadat we groenten 

hadden gesneden gingen we door na het deeg 

rollen ik had hem heel groot gerold. Nadat we 

het deeg hadden gerold moesten we tomaten 

saus over het deeg doen wel 2 cm van de rand 

en daarna moesten we onze groenten over de 

pizza deeg doen en daarna wat kaas. Na 3 min 

werd mijn pizza in de oven gedaan we moesten 

1min en 40 seconden wachten(100 sec) toen 

de pizza in de oven ging moest ik mijn 

snijplankje halen en juf Sara deed de pizza in 

de oven ik moest met mijn snij plankje de 

groenten in een metalen bak doen en alle 

groenten van het snijplankje halen. En daarna 

was het al zover mijn pizza is klaar hij was 

heerlijk ik kreeg nog een ander stukje pizza 

van een meisje die hem niet meer hoefden die 

heb ik ook lekker op . nadat we hadden ge-

geten moesten we de bordjes opruimen en 

afwassen en daarna was het al weer zover het 

was afgelopen en we gingen voor dat je het 

weet weer naar school ik had ook nog een 

stukje bewaard voor de juf en meester en 

mijn moeder.  

Groetjes Julia uit B2 

 

Ik ben Ayoub ik uit B2. We gingen met heel 

groep 7 naar de schooltuin met de groep 7 

van B6 en B7. Eerste moesten we groente 

snijden daarna gingen we omdebeurt de 

deeg rollen. En je moet tomaten saus er 

overheen doen en kaas en onze gesnede 

groente. Je moest 100 seconden wachten 

tot je pizza de oven uit kwam. En hij kwam 

uit de oven het was erg lekker maar als je 

klaar was moest je zelf afwassen en dat 

vond ik niet zo leuk groetje B2.   

Ayoub B2 

Ik ben  kane uit B2 we gingen met groep 7 van 

B2 B6 en B7 naar de school tuin.  We moesten 

zelf pizza maken. Eerst moesten eerst groen-

ten snijden. En toen iedereen klaar was met 

snijden moesten we deeg rollen tot een pizza 

vorm ontstond. Toen moest je over de pizza 

tomaten saus doen .De groenten die je zelf 

had gesneden er op doen. En daarna een beet-

je kaas en toen moest de pizza in de oven. 

Maar met echt hout. En juf sara ging dat doen 

100 seconden en klaar was de pizza. En de piz-

za was lekker alleen het nadeel was dat je 

zelf moest afwassen  

groetjes Kane uit B2. 
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Leven van de Natuur
De kinderen van de bovenbouw hebben op het schooltuincomplex een les ‘survivallen’ gehad. 

De kinderen moesten een hut bouwen, eten zoeken en zelf thee maken  

Hoi ik ben Bobbi en we gingen  9 oktober  

met de klas  survivallen in de schooltuin en 

we moesten groepen maken van 5 of 6 

kinderen  en we kregen een ton waar een 

paar touwtjes, bekers en een schaar in zat. 

We mochten een paar groten takken 

pakken en we kregen een zijl en daar mee 

moesten we een hut maken ik vond hem 

echt heel erg cool. We deden een soort van 

speurtocht  en we zochten  appels noten om 

lekker op te peuzelen. we zochten ook  

kruiden bijvoorbeeld tijm brandnetel en 

nog veel meer en we hebben ook thee  

gemaakt  en we hebben ook vuur gemaakt 

en daar hing het boven hij was echt heel  

lekker   en de zon scheen dus we hadden 

geluk    

Groetjes  Bobbi uit B8 

De hut van Mirthe, Rio, Sara, Bobbi & Ceylin 
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Leven van de Natuur 
’ gehad.  

Dinsdag 9 oktober gingen we survivallen in het bos. We moesten eerst groepjes  

maken van 5 of 6 kinderen. Daarna moest je met je groepje een hut maken en  

daarvoor had je ook spullen gekregen, en die spullen waren een paar touwtjes,  

3 stokken, een schaar en nog een zeil. Je moest natuurlijk eerst een plekje vinden. 

Daarna mocht je beginnen met het bouwen van je hut. Eerst begonnen we met de 

zeil op de boom te hangen met een paar touwen en stokken. Toen iedereen klaar was 

met zijn hut moest je met je groepje allemaal soorten kruiden vinden. We hadden 

ook een citroenblaadje gevonden en die rook heel lekker. We hadden ook een soort 

van kabouter huisje gezien met een tafel en hele kleine stoeltjes. Toen we alles 

hadden gingen we terug naar ons hutje en we waren één van de eerste.  

Toen iedereen er was mocht je je appels, walnoten en hazelnoten opeten.  

De rest ging in de thee. De thee smaakte naar niks. Maar het was ook niet vies. 

Toen iedereen zijn thee op had gedronken gingen we weer terug naar de klas.  

En dat was mijn survival verhaal.     

Helin B8 

De hut van Yagmur, Helin, Jelle, Sophie, Malik & Luca 

We waren 9 oktober naar de schooltuin geweest en gingen daar survivallen we hadden amuletten  

gemaakt met een appel, vuur, blije gezicht, water, en een tent.  We gingen dat allemaal er op branden. 

Toen we er waren, moesten we in groepen van 5 en 6. We hadden een plastic kleedje en je kon takken 

gebruiken om een tent te bouwen. We hadden ook een ton met een kaart paar bekers en een touw en 

schaar er in. Als je de tent had gebouwd moest je alle kruiden, appels en noten  vinden die je op de 

kaart zag staan. Er stond hoeveel je er moest plukken, bijvoorbeeld 10 cm van munt. Daarna moest je 

terug naar je tent en eerlijk gezegd was die van ons best klein maar wel leuk.  Daarna ging meneer 

met alle kruiden een soort kruidenthee maken en ik vond het beetje raar smaken. Daarna moesten we 

helaas onze tent weer opruimen en terug naar school. 

Yagmur B8 



Avontuur in de boekwinkel 

Hallo, ik ben 

Aviani. 

Ik zit in groep 4 van M3 
 

Een hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst  

met Slime. 
 

Soep vind ik het  
allerlekkerst 

 
Op school werk ik graag  

aan de getallen 
 

Ik wil later ballerina  
worden. 

 
Kerst vind ik de leukste tijd  

van het jaar. 
 

Sprookjes vind ik heel leuk  
om te lezen. 

 
Op tv kijk ik naar  
‘De hopeloze heks’. 
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Hoi wij gingen met de klas survivallen op 9 oktober in de schooltuin.   

En we hadden ook een amulet gemaakt waar alle dingen opstonden 

dat we nodig hadden. En dat was moedigheid, niet opgeven, water 

douche, voedsel eten en vuur/warmte en een tent. We gingen een 

tent bouwen met takken en een kleedje en je kreeg  een schaar en 

een map en bekers voor de thee en we moesten groepjes maken van 

5 of 6. En op de map van de schooltuin moesten we allemaal dingen 

zoeken (kruiden noten en appels) En op het laatst gingen we met de 

kruiden thee maken en bij elk kruid stond een bordje, bijvoorbeeld 

voor elk persoon 1 takje tijm. De thee was heel lekker en we  

moesten de walnoot openbreken. Maar helaas moesten wij op het 

eind onze tent afbreken. Hij was wel heel cool hij had een kapstok 

en bankjes.     Amaany B8 

De hut van Rodi, Sarah Louise, 

Filip, Merve, Amaany & Beyza 



Avontuur in de boekwinkel  
 

Survival            
We waren op een overlevingsmissie. In de schooltuin werden we ingedeeld in 5 groepjes . 

Het groepje waar wij in zaten: Deniz,Lyam,Fairouz,Amil en Rayan. In elk groepje zat  

minimaal een zesde, een zevende en een achtste groeper. We kwamen op het eiland en  

zaten in een kring te overleggen over wat we gingen doen. In 5 groepen van 5 gingen een 

tent/hut maken,en eten zoeken: hazelnoten, walnoten en appels. En ook nog wat kruiden: 

munt, brandnetel en lavendel. We gingen ook thee maken van brandnetels. We kregen een 

overlevingspakket en daarin zat(en):touwtjes,een schaar en een kaart/plattegrond en een 

paar bekertjes. Die dingen konden we gebruiken om onze hut te bouwen en om voedsel te 

vinden. Het was een hele leuke les. Toen we klaar waren gingen we thee drinken bij het 

kampvuur en eten. 

Deniz & Lyam B9 

Het thema van de Kinderboekenweek was vriendschap. Tosca Menten speelde een grote 

rol in de Kinderboekenweek. 2 klassen deden mee aan de wedstrijd. Uit het boek de 

blauwe streepjes code werden  een paar vragen gehaald. De kinderen die de gekste  

antwoorden hadden die wonnen. En die mochten naar de boekwinkel post scriptum ik had 

ook gewonnen. En Tosca Menten was daar. Ze was hilarisch en ze vertelde  wat over 

haar boeken. We moesten zelf jodelen. Aan het einde mocht je een van haar boeken  

kiezen en dan zet ze daar een handtekening in. Het was super gezellig juf Jet en  

meester Martin waren er ook. Na afloop kreeg je een tas met folders, boeken, kaarten 

en eten. Ik had het er erg naar mij zin. Een dag om nooit te vergeten 

Liefs, Hannah uit B6 
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Mijn geschiedenis. 
De kinderen van M10 hebben gewerkt rond het thema: ‘Mijn Geschiedenis’.  



Elena uit groep B7 heeft een flitsende naam 

bedacht voor het kinderkoor van de Mare! De 

kinderen van het kinderkoor zijn er heel erg 

blij mee. Als bedankje kreeg Elena een tro-

fee uitgereikt en natuurlijk de eeuwige roem!  

 

Het kinderkoor van de Mare heet vanaf nu; 

S(w)ING IT! 

 

Kinderkoor de Mare: S(w) ing it! 

Daarnaast heeft S(w)ING IT! dit jaar ook het allereerste zang  

kerstoptreden gegeven in de gymzaal. Het was een feest, want alle midden en 

bovenbouw klassen kwamen kijken. Ook kwamen de ouders kijken en was het 

daarom erg spannend, maar wat hebben de kinderen het goed gedaan!  

Juf Mareille was een erg trotse juf.  
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Hallo, ik ben 

Luca. 

Ik zit in groep 5 van M1 
 

Een haai is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst  
met mijn drone. 

 
Pizza vind ik heel erg 

lekker. 
 

Op school schrijf ik 
graag . 

 
Ik wil later duiker  

worden. 
 

De leukste dag van het 
jaar vind ik mijn  

verjaardag! 
 

‘Koen Kampioen’  
vind ik het leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar  

‘Ninja Turtles’. 
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De toffe schooltuin 2018 ! 
De jaarlijkse school kwam er weer aan , toen opeens moesten we 

gaan!  We kregen les in de klas en toen kwam het avontuur op ons 

af!!  We gingen zaaien en planeten en dit is wat we hadden  

geplant: pompoen , courget , peper, paprika , snijbonen enzovoort.  

We gingen lekker in de zon staan en in de regen en opeens waren we 

het vergeten !.  Juf Suzanne was onze juf en het begon met een 

griep.   We hoorde dat ze een soort kanker had en dat deed on heel 

veel verdriet !   Toen kwam een andere meester op ons pad en hij at 

alles wat hij zag !!  Toen gingen we pizza eten en  

gelukkig zijn we dat nog niet vergeten    

GROETJES RANIA, SOPHIA ,MAYRA. uit B1 

De schooltuinlessen zijn geweldig
Groep 6/7 heeft afgelopen jaar hard gewerkt op de schooltuin. Zaaien, schoffelen en daarna oogsten! Lees hieronder de verhale

Schooltuin was leuk want je leerde er veel van. Toen ik om me heen 

keek  was het  heel kaal. Maar de juf zei  aan het einde  van het jaar  

krijg je een volle tuin. Ze had geen woord gelogen. Je moest met een 

maatje  werken maar dat was maar goed ook  want het was wel zwaar. 

Op een dag kreeg de juf kanker. Het was vreselijk maar we moesten 

doorgaan. En dat deden we.  Want juf Suzan zou ook zeggen geniet 

van de schooltuin. We kregen een 

meester ik noemde hem stofzuiger. 

Want hij at alles. Noem maar eens 

iets op uit de schooltuin en het is al 

in zijn buik geweest. Maar hij had 

wel humor .bij het maken van de 

zalf was ik als eerste klaar maar 

dat kwam omdat ik stampte alsof 

mijn leve er vanaf hield. Je kon  

kiezen tussen blote voeten pad  of 

bloemen plukken met de juf.  

Ik koos bloemen plukken .maar dat 

was maar goed ook want iedereen 

kwam terug met splinters. Als  

laatste gingen we pizza bakken het 

was heerlijk en alles kwam uit de 

schooltuin. Het was een top dag  

Liefs, Hannah B1 
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De schooltuinlessen zijn geweldig 
Groep 6/7 heeft afgelopen jaar hard gewerkt op de schooltuin. Zaaien, schoffelen en daarna oogsten! Lees hieronder de verhalen van de kinderen.  

Bij de schooltuin in schooljaar 2018/2019. 
De eerste, tweede en derde les kregen we in de klas. We kregen les over planten,  

bloemen en hoe je moet zaaien. Bij de rest van de lessen  gingen we  heel veel planten en bloemen 

zaaien zoals: spinazie snijbonen, courgette, bieslook en nog veel meer.  

We hebben ook heel veel geoogst. Na de zomer vakantie was er iets ergs met juf  

Suzanne gebeurd. Toen kregen we les van meester Gerrit. Het was wel heel leuk met  

deze meester. We hebben ook pizza en zalf gemaakt: dat was echt heel leuk. 

Groetjes:  AMIRA uit B1 

 

Leukste schooltuin ooit van 2018/2019 
We kregen de eerste les in de klas en de les ging over voorplanting en dat was heel leuk Tweede 

les ging over bloemen en over wortels van een bloem;  die les mochten we met zaden en die zaden 

waren raar en ze voelde raar. Derde les ging ook over planten en het was wel een beetje de zelfde 

les als de vorige keer Les vier gingen we naar de schooltuin toen moesten we de aardappels plan-

ten  en nog veeeeel meer doen maar de zon was er en dat was heel warm.  Les vijf ging over gingen 

we andijvie planten en rode  sla  en meer gingen  we planten.  Les zes  gingen we het zelfde doen. 

En de laatste les gingen we  zalfje maken en blotevoeten pad doen 

Groetjes : Iris uit B1 

DE SCHOOLTUIN 
De schooltuin was 

heel leuk en heel cool 

het leukste was het 

Blote voeten pad.   

Ik heb veel vrienden 

gemaakt en een  

lekkere pizza  

gemaakt en mijn  

zalf vind ik ook cool, 

maar helaas is het 

afgelopen.  P.S. ik 

vond het leuk omdat 

het tot de pauze 

duurde. 

Mees uit B1 
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Post voor M1 
De kinderen in M1 schrijven brieven naar kinderen van een andere 

school. Groep 5 schrijft naar een school in Delft en groep 4 en 5 
schrijft naar een school in Winterswijk. 

Pasgeleden hebben we van basisschool  

De Esch in winterswijk een brief gekregen. 

En de tekeningen waren heel mooi Bij ons 

gaat het goed. En bij jullie?  

Leuke kerstdagen he? Leren op school gaat 

goed en knutselen doen we best wel vaak. 

We maken leuke dingen zoals een  

Knutselkerstboom  

Met vriendelijke Groetjes,  

Kenza (groep 4 M1) en Merel (groep 5 M1) 
 

Ik vind het best leuk dat we brieven  

schrijven naar de andere school.  

Ik ben 8 jaar en Liano is 10 jaar  Het is best 

makelijk om te doen We hebben ook een 

brief terug gekregen. 

Van Liano en Luka groep 5 M1 
 

Halo wij zijn Bjørn en Ros Wij schrijven met 

een andere school en wij schrijven met Ole 

en Achmed Ros zit op judo en Bjørn zit op 

turnen en hokie Ons lievelingswerk is Ros: 

lange som en Bjørn rekenen 

Van Ros (groep 4 M1) en Bjørn (groep 5 M1) 

 

Dank je wel Emma en Benthe voor de mooie 

tekeningen Wij maaken nieuwe briefen 

Hoeveel jaar zijn jullie?  

Wij zijn 7 jaar  

en wij zitten in groep 4   

In welk groep zitten jullie? 

Groetjes van Pari en Rani, groep 4 M1 

Van Indy groep 3 uit M1 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

We schrijven naar een andere school briefen. 

Eigenlijk best leuk. Vind jij dat ook zo leuk? 

Onze penvriendinnen heeten Loena en Lot. 

Leuke kerstdagen dit jaar. Dit verhaal is geschreven 

door Emelie en Esila groep 4 M1 
 

Hallo wij zijn Zakaria en Brandon uit groep 5 M1 

We waren aan het werk toen ozne juf zei dat we 

briefen gingen schrijfen naar een andere school  

Die school heet Titus Brandsmaschool  

Het is leuk om te doen. Mijn hobby is scouting en 

mijn hobb is teakwamdo. 

Zakaria en Brandon uit groep 5 M1 

 
Ik vind de roze toren,  
de bruine trap en de  
gele cilinders zo leuk,  
omdat ik er een mooie  
toren van kan maken,. 



Hallo, ik ben 

Dania. 

Ik zit in groep 1 van O1 
 

Een giraffe en een nijlpaard 
zijn mijn lievelingsdieren. 

 
Ik speel het liefst met mijn  

popjes en make up. 
 

Patat met kipnuggets en 
frietsaus vind ik heel erg 

lekker. 
 

Op school teken en  
speel ik graag. 

 
Ik wil later ballerina en  

dokter worden. 
 

Sinterklaas en de  
verjaardag van mij, papa  

en mama vind ik de leukste 
dagen van het jaar. 

 
‘Sneeuwwitje’ vind ik het 

leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Peppa Pig’. 
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Kinderboekenschrijver, Jaap Pegtel op de Mare
Jaap Pegtel heeft tijdens de Kinderboekenweek voorgedragen uit eigen werk

Jaap Pegtel is een schrijver. Hij schrijft hele leuke 

boeken. Zijn allereerste boek os Cassie en de elfenkon-

ingin en Cassie en de stoelen. Ik vond het heel erg leuk 

dat er een schrijver naar onze school kwam. Ik vond het 

boek wel leuk. En ik hoop dat er volgend jaar ook een 

schrijver naar onze school komt. Einde !!     

Van Poyraz uit B10 

 

Toen Jaap Pegtel in de dc kwam en zijn verhaal voorlas 

klonk het als een leuk verhaal. Ik heb er van genoten. Ik 

hoop dat Jaap Pegtel nog meer series gaat maken en ook 

meer Cassie verhalen.  Liefs: Sumi B10 groep 7 
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Kinderboekenschrijver, Jaap Pegtel op de Mare 
Jaap Pegtel heeft tijdens de Kinderboekenweek voorgedragen uit eigen werk 

Tekeninig gemaakt door: Bella uit B10 

Tekeninig gemaakt door: 
Amber uit B10 

Tekeninig gemaakt door: Poyraz uit B10 

Tekeninig gemaakt door:  
Sumi uit B10 







Kunstenaar in de klas 
Groep O3 heef bezoek gehad van een kunstenaar. 

Vorige week was ik, Nathaniël Bagijn,  

als beroepskunstenaar in de klas te gast bij 

OBS De Mare. Overal waar ik om mij heen 

kijk zie ik gezichten in dingen, samen met de 

kinderen van De Mare ben ik op zoek gegaan 

naar deze 'gezichtendingen' en ook hebben 

we nagedacht over waar een gezicht  

eigenlijk allemaal uit bestaat. Gezichten in 

dingen vinden is al heel erg leuk, maar het 

leek mij nog veel leuker om ze zelf te gaan 

maken. Dus bracht ik allemaal knipsels van 

dingen mee, waar de kinderen hun eigen  

gezichtendingen mee konden maken.   
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Welke dieren zie je? 
Op de poster zie je een aantal dieren die in Nederland niet in 

het wild voorkomen. Weet jij de namen?  
Vul dan de bon in en stop de oplossing in de brievenbus  

van de schoolkrant. (Gang meester Roland)  
En wellicht win jij wel een leuk prijsje.  

Deze dieren heb ik gezien: 
 

 

1. __________________________ 

 

2. __________________________ 

 

3. __________________________ 

 

4. __________________________ 

 

5. __________________________ 

 

6. _________________________________ 

 

7. _________________________________ 

 

8. _________________________________ 

 

9. _________________________________ 

 

10. _________________________________ 

 

11. _________________________________ 

 

12. _________________________________ 

 

13. _________________________________ 

 

 

 

Naam;  ______________________________ 

 

   

Groep: O ___  M ____  B ___ 

Hallo, ik ben 

Eline. 

Ik zit in groep 5 van M5 
 

Een kat is mijn lievelingsdier. 
 

Ik speel het liefst met  
Lego Elves. 

 
Poffertjes vind ik het  

allerlekkerst 
 

Op school werk ik graag aan het 
‘Witte boekje’. 

 
Ik wil later kunstenares  

worden. 
 

Kerst vind ik de leukste periode  
van het jaar! 

 
‘Jubelientje vind ik het  

leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar  
Alice in Wonderland. 
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De Mare krijgt een opfrisbeurt.
Vanaf oktober zijn een aantal schilders hard aan het werk op de Mare om alle lokalen en 

gangen te schilderen. Lees hieronder hoe de kinderen deze operatie hebben beleefd. 

Van Jonah uit M7 

Het verven van de klas 

en het wissellokaal  M7
  

Het verven van het lokaal was wel een beetje  

anders want we moesten kleuren en we moesten 

klok en getallenboek doen en geld doen en groep 

5 moest breukenboek doen en getallenboek en 

deelsommen en pythagorasbord en groep 3 4 5 

moesten schrijven en we zaten met drie en twee 

aan een tafel en we mogen naar het dc en we  

hadden muziekles van juf marije  en het was  

super is mooi gevervd en de deur is rood eerst 

was de deur oranje en toen rood En toen we weer 

in de klas waren toen was het even weer wennen 

dus nu kunnen we weer normaal werken en de  

muren zijn heel wit en nu kunnen we alles weer 

gebruiken wat we altijd gebruiken we kunnen 

weer spelling op de compjuter  en we kunnen we 

weer normaal taal doen rekenen  en schrijven 

werkwoord en groep 3 4 100 bord doen en we 

kunnen verhaal doen. In het wissellokaal mogte 

we heel veel kleuren en voor de rest waren hele 

leuken dagen    

 
Danica (gr.4) en Myrthe (gr.5) M7 

 

In het muziek lokaal was het leuk om te werken en op 

vrijdag mochten  we eerder vrij om dat de juf in de klas 

alles terug ging zetten. We moesten onze tas mee naar 

binnen nemen en onze jas op de kapstok hangen en ons 

schoenen op de grond bij de kapstok en de skvr kwam 

ook.  We moesten een tekening maken  van ons zelf en 

de fantasie. We deden anders werk zoals klok en veel 

geld en schrijven en veel lesjes met de juf we konden 

niet  eens rekenen of taal of spelling doen. Het was wel 

raar om de hele dag in het muziek lokaal te zitten. 

Groetjes Jayda (gr.5) M7 

Van Emir uit M7 
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De Mare krijgt een opfrisbeurt. 
Vanaf oktober zijn een aantal schilders hard aan het werk op de Mare om alle lokalen en  

gangen te schilderen. Lees hieronder hoe de kinderen deze operatie hebben beleefd.  

Van Noemie uit M7 

Ik von het leuks dat ik mog tekenen en waar ik zat maar het was wel  

anders dan onze klas en we gingen ook steeds in een rij om naar buiten 

gaan of naar huis en het was heel gezellig want ik zat vlakbij Jayda en Esil 

mij bffs zijn dat en we gingen heel vaak film kijken en ik von het heel leuk 

en op vrijdag waren we eerder vrij en ik zat bij het raam en ik zat bij  

Megan en Nikola  en aan die groep was het zo gezellig en ze waaren heel 

gezellig  je mog hele leuke kleur plaaten maar ik vergeet ook dat ik naar 

boven moes  en de SKVR en het gin over tekenaars en we hadden geen taal 

en geen rekenen en speling  en we moesten als we 2 werkjes hadden dan 

mogten we kleuren.  dus we waren snel klaar met het werk En we hadden 

ook een ander bord en die bord deed heel raar dus hij was niet echt goed 

dus het was heel klein beeld  en we gingen allemaal leuke films kijken dus 

ik von het heel leuk in de lokaal   Groetjes Noa (gr.5) m7 

In het muzieklokaal 

was  het leuk om te 

werken. We moesten 

onze tassen mee naar 

binnen mee nemen en 

onze jassen op de  

kapstok leggen en  

onze schoenen naast 

de kapstok leggen en 

dan naar binnen  en 

wachten dat de juf 

klaar met praten met 

de ouders en dan gaan 

we werken. 

Hind (gr.4) m7    
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Enkele tips voor de Schilders
Afgelopen periode heeft de binnenkant van de Mare een opknapbeurt gekregen. Lees hieronder hoe de kinderen dat hebben beleefd

Hallo ik ben noa en ik zit in m9 

Er kwam een schilder 

Wij moesten naar het muzieklokaal 

En het was leuk en we moesten 

3 dagen daar blijven en onze 

Klas is heel mooi grijs en wit 

Maar alles was eerst  

Wit en geel maar toen 

Kwam de schilder en toen 

Was alles weer mooi wit 

en grijs doei. 

Noa M9 groep 5- 

 

Hallo ik ben aman 

Ik ga vertellen over toen mij klas  

werd geverfd 

Ik vond het toen heel spannend 

Maar…. Het was helemaal niet spannend! 

Ik hoopte dat de klas groen werd ge-

verfd. 

We gingen naar een ander lokaal toen  

ze gingen verven 

Wij gingen in de muziek lokaal. 

Aman  M9 groep 5 

 

Halo ik ben  hailey en ik zit in m9 en ik 

zit in groep 4 eergisteren  gingen we 

verhuizen  en  we  zaten  in  de  muziek-

lokaal  en  het  was  heel  leuk   Want on-

ze  klas  werd  geverfd  en  bijna  bij  

het  einde  van  school   

Mochten  we  hele  leuke  dingen  doen 

Hailey groep 4 M9 

Hallo, ik ben marit 

De schilders hebben het  prima gedaan 

hoor 

Maar ik  tja, het  eehh………… ik wou  ei-

genlijk 

Dat de klas regenboog zou zijn 

Maar het verhuizen was heel leuk  

Tot slot nog enkel tips van sara 

voor de schilders! 
Hallo ik ben sara en ik ga jullie uitleggen hoe het is 

om schilder te zijn: 

*je moet creatief zijn je moet sowieso precies de  

  juiste kleuren hebben  

*je moet het netjes doen binnen de deuren en de   

  ramen en niet op het plafond  

*en als laatste je moet goede kleding aan hebben  

the end groetjes Sara uit M9 doeiiiiii e 

n oja de klas is super mooi en nu echt doeiiiiiii 
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Enkele tips voor de Schilders 
Afgelopen periode heeft de binnenkant van de Mare een opknapbeurt gekregen. Lees hieronder hoe de kinderen dat hebben beleefd. 

Hoi , ik vind de klas echt heel mooi geworden .  

In het muzieklokaal ging het heel veel beter gaan 

eigenlijk . Maar dat grijs en wit is samen echt 

heel mooi .  Vinden jullie het lokaal ook zo mooi . 

Ik vind het heel leuk in de klas .  

Groep5 klas M9 vriendelijke groet Kicky  
 

Hallo ik ben lex ik zit in m9 We moesten naar het 

muzieklokaal Het was heel leuk in het  

Muzieklokaal We bleven maar 3 dagen Maar in 

die 3 dagen was het heel leuk Op de laatste dag 

mochten we legoën En toen moesten we weer  

terug naar De klas ik vond het best mooi Maar ik 

hat het liever rood  gehad  Met vriendelijke 

groetjes van Lex uit M9 
 

Hoi ik ben elif en ik ga jullie Uit leggen waarom 

er geschilderd Word in de klassen nou omdat De 

klassen eerst niet zo mooi Waren maar nu zijn de 

klassen Heel  mooi door de schilders alleen Ik 

wou een andere kleur want Deze kleur vindt ik 

niet zo mooi Want ik wou de kleur blauw maar Nu 

hebben we de kleur grijs en dit is mijn einde ver-

haal 

Elif groep M9 
 

Hallo ik ben Indy en ik zit in M9 en is een keer 

kwam een schilder in de klas en ik vond  het leuk 

want ik wou in de muziek lokaal en daar zat ik op 

een fijne plek en toen we weg moesten wou ik 

niet ik vond  het een leuke plek en als je dan naar 

huis gaat is het heel kort dat vond ik fijn de ein-

de lieve juf.    Indy uit M9 
  

Hallo ik ben roos ik zit in m9 Ik ging en keertje 

naar het muziek lokaal De zwaarste middag Vond 

ik het een beetje eng maar de volgende Dag 

dacht ik wat leuk zeg ik wou Dat dit mijn klas 

was die 3 dagen Vond ik super leuk ik vind het 

Jammer dat we nu weer in onze klas zijn  Maar ik 

vind onze klas nu wel heel mooi.   Roos uit M9          

Hallo, ik ben 

Dylara. 

Ik zit in groep 4 van M2 
 

Een hond is mijn lievelingsdier. 
 

Ik speel het liefst met slijm. 
 

Broccoli vind ik het allerlekkerst 
 

Op school werk ik graag met  
het 100-bord. 

 
Ik wil later paardrij-juf  

of dierenverzorger worden. 
 

Het Pompoenenfeest vind ik de leuk-
ste dagvan het jaar! 

 
‘Dolfje Weerwolfje’ vind ik het  

leukste boek. 
 

Op tv kijk ik naar: “Thundermans” 
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De Mare krijgt een verfje
Lees hieronder de verhalen van de kinderen hoe zij de opknapbeurt van de Mare hebben beleefd.

Getekend door Zorilda uit M2 

Getekend door Dean uit M2 

Schilderen is leuk en mooi.  

Het is mooi om een schilderij te maken.  

Het is een passie, als je een passie hebt  

dan doe je je best en je vindt het  

dan ook leuk. 

Alicia groep 4, M2 
 

Er wordt geschilderd in de school,  

alle klassen worden geschilderd.  

We moeten allemaal naar het 

muzieklokaal om te werken. 

Het was daar wel leuk. 

Na twee dagen moesten we wat 

later naar school. 

In het muzieklokaal was het heel koud 

en we moesten steeds omlopen om 

naar buiten te gaan. Maar het was wel leuk. 

Bjord groep 5, M2 
 

Toen we naar het muzieklokaal ging vond  

ik dat heel cool. We hadden daar een ander 

digibord en er was een ventilator.  

We hebben een film gekeken die Coco heet. 

Het was wel irritant dat je nergens naar  

toe kon. 

Eliano groep 5, M2 
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De Mare krijgt een verfje 
Lees hieronder de verhalen van de kinderen hoe zij de opknapbeurt van de Mare hebben beleefd. 

 

Getekend door Jayson uit M2 
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胡朗是个中国人 
Hoe Lang is een Chinees… 

Best wel lang! De langste Chinees is  

namelijk 2.46 m. Maar dat bedoelen ze  

eigenlijk helemaal niet met deze vraag: 

Hoe Lang is gewoon een Chinese naam. 

De meest voorkomende Chinese familie-

namen zijn trouwens Li, Wang, Zhang en 

Liu. Er zijn meer dan 10 miljoen Chinezen 

die zo heten. 

Chinezen zeggen eerst hun familienaam en 

dan pas hun roepnaam, dus Lotte Versteeg 

zou in het Chinees Versteeg Lotte heten. 

Het geven van een naam is voor Chinezen 

heel belangrijk. Ouders geven hun  

pasgeboren baby een naam met mooie  

karakters en een mooie betekenis,  

want volgens het Chinese bijgeloof bepaalt 

je naam je lot. 

Niet alleen de naam, 

maar ook het  

sterrenbeeld is voor 

veel Chinezen heel  

belangrijk.  

Er zijn twaalf Chinese 

sterrenbeelden,  

de twaalf verschillende 

dieren die je op het 

plaatje ziet. Iedereen 

die in hetzelfde jaar  

geboren is, heeft  

hetzelfde sterrenbeeld.  

2018 is het jaar van de 

Hond.  
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Omdat het lekker  
    makkelijk is en omdat het leuk is.  

Ik vind het gewoons simpel.  
En daar hou ik van!   

 Mijn sommen zijn vaak met  
  en zonder wisselen.  
Soms is dat makkelijk  
     en soms moeilijk. 

Naast deze culturele weetjes, leren we in de  
Chinese les ook over Chinese familie.  
Dat de Chinezen hun familienaam voorop zetten, 
geeft al aan hoe belangrijk ze familie vinden. 
Voor elk familielid hebben ze een andere naam: 

哥哥 gege = oudere broer 

姐姐 jiejie = oudere zus 

妹妹 meimei = jongere zus 

弟弟 didi = jongere broer 

爷爷 yeye = opa van vaders kant 

奶奶 nainai = oma van vaders kant.  

Maar 爸爸 baba  en  

妈妈 mama blijven het makkelijkst:  

dat zijn je vader en moeder. 



Hallo, ik ben 

Nina Rose. 

Ik zit in groep 2 van O3 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik vind Lego Friends leuk 

om mee te spelen. 
 

Ik vind pasgetti (spaghetti)  
erg lekker 

 
Op school werk ik graag 
aan mijn klokken- en mijn 

letterboekje. 
 

Ik wil dierenarts worden. 
 

De leukste dag van het 
jaar is mijn verjaardag! 

 
‘De duif van Rotterdam’ 
vind ik het leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Spirit’. 
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Gedichten schrijven 
Afgelopen schooljaar heeft de middenbouw meegedaan met 

een gedichtenwedstrijd. Fay was genomineerd voor een 
prijs. Lees hieronder het verslag en bekijk de foto’s 

Gedichten wedstrijd “Dichtbij mij” 
 

In de lente van 2018 heeft de middenbouw meegedaan aan een workshop in de 

klas. Elk kind heeft een gedichtenposter gemaakt. Het ging over hun eigen  

omgeving, thuis of in de buurt. Per groep zijn er twee posters uitgekozen en 

mee genomen om door een jury beoordeeld te worden. Er waren 60 posters  

van 10 verschillende scholen meegenomen. Van deze 60 kinderen zijn er 10  

uitgekozen om bij de opening te zijn van de tentoonstelling; ‘ik en mijn  

omgeving’. Van de Mare is Fay Doheny uit groep M10 uitgekozen om te gaan! 

 

Op een warme middag in mei is ze er naar toe gegaan . Alle genomineerden 

mochten hun gedicht voorlezen en alle kinderen kregen het juryrapport te  

horen en kregen een cadeautje. En hun posters hingen in de expositie!  

De andere 50 posters waren in kleiner formaat ook te bekijken.  

Het was een leuke ervaring voor Fay! 
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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.  

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. juffrouw Ivona 
B. juffrouw Priscilla 
C. juffrouw Coco 
 
Vul het goede antwoord in op blz 55. 
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Hallo Wereld 
In M8 hebben de kinderen alles geleerd over de wereld.  

Lees hieronder al hun verhalen. 

Gemaakt door: Melua uit M8  

Gemaakt door: Loo uit M8  

Gemaakt door: Nzinga uit M8  

Melua: Lieve mensen die dit lezen.  

Ik ben Melua. Dit verhaal gaat over de  

wereld. Koel he. Er is naatuulijk de jungel 

en ook antartika en de woestijn en daar 

heb je wel acht lieter water noodig om te 

overleven. En een kameel heeft water 

nodig dan kan hij heel lang lopen. Een 

kaktus prikt maar in de kaktus zit sap. 

 

 

Neill: We maakten werelddeelen. Je hebt 

7 werelddeelen. We haden het over de 

zuidpool en de Noordpool en de jungel en 

de woestein.  

 

 

Israa: de aarde draait om de zon heen. 

En er woone heel veel mense en die 

mense kune niet zonder eeten en waater!! 

 

 

Ersin: De wereld is pragtig. De landen 

zijn wel raar soms. Somege landen zijn 

warm en soms koud. En de zon is het 

warmste. Op de wereld leven veel dieren 

en mensen. De wereld word gepest door 

de mensen. Die gooien viese dingen weg.  

  

 

Xen: hallo mensen. Ik ga het heben over 

de woestijn. In de woestijn is het heel 

heel heel warm. Je hebt 8 liter water 

nodig. Het is warm maar snachts vriest 

het. Er wonen muizen tijgers en kraaien. 

Maar er zijn ook gevaarlijke dieren. En 

er is zelf niet veel water. Er zijn cac-

tusen. Maar hoe overleven die? Het is 

dat ze water in hun heben. En veel zand 

is er ook. En ook piramides. Dat zijn ei-

genlijk driehoeken. Er zijn ook zandstor-

men.  
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Hallo Wereld 

Gemaakt door: Jovana uit M8  

Gemaakt door: Leora uit M8  

Gemaakt door: Denis uit M8  

Gemaakt door: Benyamin uit M8  

Gemaakt door: Naïma uit M8  

Achmed: Nederland ligt in Europa. Ma-

rokko ligt in Afrika. De jungle is groen. 

Er leven apen. En om in de Sahara rond 

te lopen moet je wel 8 liter water per 

dag meenemen. Als je een kameel van te 

vooren goed laat drinken dan kan hij wel 

2 maanden zonder water. Gek he?  

 

Jovana: Nederland is een klein kikker 

landje. Ze noemen het zo omdat het klijn 

is en het is vaak slecht weer. Er zijn ook 

warme landen zoals: curacau en grieker-

land. Er is veel strand en het is ook lek-

ker weer. Er zijn ook koude gebieden zo-

als: antartica.  

 

Leora: hallo ik ga jullie vertellen over de 

aarde. Luister maar. Wij woonen in Ne-

derland. En als er in de jungel bomen om-

gehakt worden dan krijgen de dieren 

geen liccht meer en de mensen ook niet. 

In Afrika is het droog en daar is het 

vaak oorlog. Ze hebben daar weinig water 

en eten. In Amerika zijn de mensen rijk. 

Er zijn daar wel giftige spinnen. Dankje-

wel voor het lezen.  



Hallo, ik ben 

Göktug. 

Ik zit in groep 2 van O5 
 

Een giraf is mijn lievelingsdier. 
 

Ik speel het liefst met Lego 
City. 

 
Gözlem, menemem en  

patatjes vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school teken ik graag. 

 
Ik wil later net al papa  

docent worden. 
 

25 oktober vind ik de leukste 
dag van het jaar! 

 
‘Beeld woordenboek’ vind ik 

het leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Zappelin’. 
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De Sint is weer in het land
De maand december is altijd een heel spannende tijd voor de kinderen van de Mare. 

Ze hebben allemaal heel veel zin in het Sinterklaasfeest.

Nieuws uit O4: 
De sint is gearriveerd. 

Zijn boot van de  

constructieve  

driehoeken!! 

O8 
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De Sint is weer in het land 
De maand december is altijd een heel spannende tijd voor de kinderen van de Mare.  

Ze hebben allemaal heel veel zin in het Sinterklaasfeest. 

Nieuws uit O8: 
Het was weer een gezellige tijd,  

met Pieten, pepernoten en natuurlijk  

die lieve goede Sint.  

Wat een geweldige entree maakte  

de Sint dit jaar!  

O4 O8 

O8 

O8 

O8 
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O8 

O8 

O8 

O8 

O8 
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wij hebben een handpop   

van  Sinterklaas en  

Zwartepiet gemaakt van een 

vierkant papier . 

 

Wat heb je nodig? 
*2 rode blaadjes een A4  

  papier maak je een vierkant   

  van, de rest bewaar je voor  

  het lichaam  

*een schaar 

*en lijm  

*en oogjes naar keuze 

*en een potlood 

 

Stap 1   

is vouw het blaadje door midden  

vouw het blaadje de andere kant  

door midden . 

 

Stap 2   

haal de punten naar het  midden . 

 

Stap 3 

draai het blaadje om en haal de  

punten weer naar het  midden . 

 

Stap 4   

vouw het blaadje door midden en vouw het weer open  en de andere kant door midden en vouw   

het dan weer open .  

 

Stap 5   

draai het blaadje om maak de flappertjes open en dan heb je het hoofdje dan maak je de mijter of de  

pieten muts en daarna een cape en daarna maak je een baard en daarna maak je de armen en de handen  

en benen en daarna de schoenen. Daarna de staf en zijn jas en klaar  

 

                                 de groetjes van Pixie Rosa  en Ceylin en Tusem  uit M6 

Zo maak je een mooie handpop. 
Pixie Rosa, Ceylin en Tusem leggen hieronder uit hoe je een mooie handpop kunt maken. 

En zoals je kunt zien, mochten ze ook mee op de boot van Sinterklaas!! 
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De Sint op de brommer naar de Mare.
Sinterklaas had het maar weer druk op de Mare. Van het ene gebouw naar het andere gebouw haasten. Gelukkig 
bracht de brandweer de Sint naar de Grift en kon hij daarna als een speer op de brommer naar de Fichtestraat.

Van Luka 5 jaar uit O5 

Van Sofia 5 jaar uit O5

Van Sierra 5 jaar uit O5 

Van livan-Su 5 jaar uit O5 

Van Rivash 5 jaar uit O5 

Van Leeloo 5 jaar uit O5 

Van Azzurra 5 jaar uit O5

Van Sofia 5 jaar uit O5 

Van Jayviano 5 jaar uit O5 
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De Sint op de brommer naar de Mare. 
Sinterklaas had het maar weer druk op de Mare. Van het ene gebouw naar het andere gebouw haasten. Gelukkig 
bracht de brandweer de Sint naar de Grift en kon hij daarna als een speer op de brommer naar de Fichtestraat. 

Van Sofia 5 jaar uit O5 

 

Van Azzurra 5 jaar uit O5 

Van Göktuģ uit O5 

Van Eslem 5 jaar uit O5 
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Hallo, ik ben 

Jermin. 

Ik zit in groep 2 van O2 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdieren. 

 
Ik speel het liefst met 

mijn voetbal. 
 

Spaghetti vind ik  
heel erg lekker. 

 
Op school gym ik graag . 

 
Ik wil Meneer Melle,  
de dierenverzorger in  
Diergaarde Blijdorp  

worden. 
 

Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar. 

 
‘Het grote Grimm boek’  
vind ik het leukste boek 

 
Op tv kijk ik altijd naar  

‘You Tube filmpjes’. 

Hallo allemaal, ik zit op godsdienst 

en we doen leuke dingen. Ik vind 

het bijvoorbeeld leuk om de bijbel 

te lezen en te bespreken. Maar we 

doen ook veel spellen. Laatst  

hebben we een toneelstukje  

gedaan. Ook een veiling over 

vriendschap enz.. groetjes  

Jada B2 goep 6 
 

We gingen met z’n allen afval  

oprapen en soms gaan we spelletjes 

doen of in teams opdrachten doen. 

Of toneelstukjes maken over de 

les. Het is heel gezellig in de les. 

We leren uit de bijbel en je mag 

als je binnenkomt een Duckie lezen.  

Fay B8 
 

Ik heb godsdienst gekozen omdat 

ik er kinderen over hoorde praten 

en ik dacht dat wil ik ook proberen. 

Om naar de kerk te gaan is echt 

leuk. De meeste lessen gaan over 

Jezus en met de feestdagen pra-

ten we over God en wat Hij met de 

feestdagen te maken heeft.  

We doen altijd leuke spelletjes en 

toneelstukjes en we lezen soms in 

de bijbel.  

Amber B10 
 

We gingen acteren over jaloers 

zijn. Jongens vs meisjes.  

Het was heel leuk. Doei!  

Michelle B8 
 

Ik ben Josephine, ik ben 10 jaar en 

zit op godsdienst. Ik wil jullie laten 

zien hoe geweldig het is tijdens de 

godsdienstles dus ik zal jullie het 

gemiddelde van de  

lessen laten zien. 

Leren:**** 

Leuk:**** 

Extra’s: **** 

Uitjes: **** 

Godsdienstige Vorming
Iedere woensdag krijgen een aantal kinderen op de Mare lessen Godsdienstige Vorming van juffrouw Wietske. 

Lees hieronder wat de kinderen allemaal leren

Ik vind godsdienst leuk! Je kunt 

daar knutselen, tekenen, optreden. 

Je krijgt ook plaatjes van de juf, 

daarop staan leuke opdrachten. 

Meestal zijn het opdrachten die 

met de les te maken hebben. We 

gingen ook ene keer naar de kerk en 

nu heb ik gevraagd hoe kinderen 

het vonden bij godsdienst en in de 

kerk. De kinderen Elena, Lotte, 

Isha, Leila, Romy en ikzelf geven 

godsdienst en het bezoek aan de 

kerk cijfers tussen de 8 en 10!  

Groetjes van Jia-Yi uit B7 
 

 

Ik vind godsdienst heel leuk.  

We doen vaak spelletjes zoals een 

veiling over vriendschap.  

Jolien B2 
 

Bij godsdienst leer je soms uit de 

bijbel door middel van spelletjes. 

Soms lees je wel eens in de bijbel. 

We hebben ook wel eens torens 

gebouwd. Of een veiling gehouden. 

Jamie B2 
 

 

Hallo ik ben Aaron uit B1. Ik vind 

alle lessen leuk omdat er bij een les 

een toneelstuk hoorde. Je doet er 

veel spelletjes bij dat die bij de  

les horen. Soms doe je  

buitenactiviteiten die zijn heel 

leuk. Je gaat ook naar de kerk pas 

ergens tegen het einde denk ik.  

Je krijgt soms ook eten bij  

feestdagen. Wij hebben ook buiten 

opgeruimd. p.s. het is leuk 

 

We verzamelen bij elkaar en niet 

apart dat is leuk. Het is leuk want 

we doen heel veel spellen. Soms 

eten we en we gaan ook naar ker-

ken.  

Esteban B2 
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Godsdienstige Vorming 
Iedere woensdag krijgen een aantal kinderen op de Mare lessen Godsdienstige Vorming van juffrouw Wietske.  

Lees hieronder wat de kinderen allemaal leren 

Godsdienst is heel leuk en gezellig.  

We spelen leuke spelletjes wat met de les te maken heeft.  

Melisa, groep 7 van B5 
 

Hallo, ik ben Julia uit B2. Ik ben op godsdienst gegaan omdat ik 

meer over God wou leren. De leukste godsdienstles was dat we  

gingen opruimen. We deden mee aan de keep it Clean day.  

We hadden zakken vol met afval. Bij godsdienst wordt veel uit de 

bijbel gelezen. Dit was een beetje wat ik wou zeggen.  

groetjes Julia B2 
 

Dit is een kleurenview over godsdienst. Ik ga kinderen vragen  

welke kleur ze godsdienst vinden. Ik vraag iedereen die in B7 zit. 

Groen=super! Geel =goed! Roze=leuk! Lotte, Josephine, Marcus en 

Jia Yi: geel. Romy en Bram, Isha, Leila, Jenelle: groen.  

Dit was het kleurenview. Groetjes, Elena B7 
 

Ik vind godsdienst leuk. Want we leren. En wat we doen, we gingen 

een keer schoonmaken op het plein en rond de school. De juf leest 

altijd voor over war de les over gaat. En we doen soms ook leuke 

knutsels en we doen altijd hele leuke dingen want de vorige keer 

hadden we een veiling en een toneelstuk. En we gaan ook naar de 

kerk en leuke uitjes. Isha B7 

 
Godsdienst is super leuk, je doet er spelletjes. Je leert veel over 

de bijbel. De juf zelf is super aardig, je hoeft niet bang te zijn.  

En de kinderen zijn ook super aardig. Ik zelf zit er pas een jaartje 

op en ik vind het nu al leuk. Ik zelf zal het vijf sterren geven, want 

je hebt elke dag pret. Xxx Rafaella 

Ik vind godsdienst super leuk.  

We leren veel en we doen ook leuke  

dingen. De juf is ook heel lief en we 

doen leuke spelletjes. Leila B7 

 

Interviews over godsdienst:  

Aan Elena uit B7 groep 7: 

Wat vind je leuk aan godsdienst?  

Knutselen en spelletjes 

Welke les vond je het leukst?  

Opruimles 

En welke les het minste? Geen één 

Welk cijfer krijgt godsdienst? 10 

 

Aan Bram uit B7 groep 6: 

Welk cijfer krijgt godsdienst? 9 

Welke les vond je het leukst?  

Spelletjes 

En welke les het minste? Niks 

 

Gemiddeld cijfer: 9,5 

De juf krijgt een goed van Lotte B7 
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Nieuws uit M5 . . . 
                                 Lees hieronder verhalen van kinderen uit M5.  

                                Ze schrijven over Sinterklaas, Kerstmis, de schilders en het  
kerstconcert van het Marekoor. 
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Ze schrijven over Sinterklaas, Kerstmis, de schilders en het  
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Prettige kerstdagen . . .
De kinderen van O2 & O9 wensen u prettige feestdagen en hebben deze prachtige tekeningen gemaakt.

Getekend door:  

Dylan uit O9 

Getekend door:  

Asmea uit O9 
Getekend door:  

Naïl uit O9 

Getekend door:  

erik uit O9 

Getekend door:  

Elif uit O9 

Getekend door:  

Mati uit O9 
Getekend door:  

Liv uit O9 

Getekend door:  

Isaiah uit O9 Getekend door:  

Lola uit O9 

Getekend door:  

Amaan uit O9 

Getekend door:  

Almina uit O9 
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Prettige kerstdagen . . . 
De kinderen van O2 & O9 wensen u prettige feestdagen en hebben deze prachtige tekeningen gemaakt. 

Getekend door:  

Enes uit O9 

 

Getekend door:  

Inaya uit O2 

Getekend door:  

Gabriela uit O2 

Getekend door:  

Ecrin uit O2 

Ge-

tekend door:  

Narin uit O2 

Getekend door:  

Reevan uit O2 

Getekend door:  

Nohailey uit O2 
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Kerstbal gemaakt door: 

 

1. Erdem uit O6 

2. Thiago uit O6 

3. Eren uit O6 

4. Noah uit O6 

5. Keano uit O6 

1 

2 3 

4 5 

Kersttelwerkje 

 gemaakt door: 

 

Farouk uit O6 

Kersttelwerkje 

 gemaakt door: 

 

Isabel uit O6 
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Nieuws uit B7 . . . 
                                 Lees hieronder verhalen van kinderen uit B7.  

                                Ze schrijven over de schilders, Sinterklaas & Kerst, Engels 
en gewoon over hun klas. 

In het muzieklokaal 
Hoi allemaal,  

Ik ben Amani en ik ga jullie vertellen over ons 

in het muzieklokaal. Onze klas b7 zat als 

laatste  klas in het muzieklokaal. En dat was 

heel erg leuk. Wij zaten donderdag en vrijdag 

in het muzieklokaal dat was heel erg gezellig! 

En die maandag daarna hoefden we pas om 

half 11 naar school te komen, dus kon ik lek-

ker uitslapen! We zaten in groepjes van 2 en ik 

zat naast Leila. En onze klas wou aan juf Ma-

reille vragen of het muzieklokaal ons lokaal 

mocht worden maar dat mocht helaas niet. 

Groetjes Amani uit groep 8 klas b7. 

De surprises 
Het is weer december en dat betekent cadeaus! #super 

#surprises !!! Sommige waren cool , andere waren groot maar ze 

waren allemaal leuk, en daar gaat het om! 

Maar denk eraan, niet meer dan 5 euro gebruiken voor de cadeaus . 

En ik verzeker je, 

er zitten echt mooie bij! Zoals de eenhoorn die Lisa kreeg , en de 

emoji die Romy gemaakt had  en de radio van Tyara!  Zo kan ik er 

nog een heeeeeeeleboel opnoemenJ. 

Nu niet meer over Sinterklaas, want kerst komt eraan 

Nou dit was het dan weer, want ik ga verhuizen. 

Doei!!!  Elena uit B7 

De Mare heeft  heel  veel  leuke dingen net als gym .Dat is een heel  

leuke plek . Waar we klimmen en rennen. Maar  ik vind muziek klas  

ook   gezellig  zingen  en leren  over ander  soort  muziek  is  heel  

leuke! Zo dat  is wat ik leuke en gezellig  vind! Julia B7 

De Mare Bram B7 
Sinterklaas. 
Ik  vond  de sup rise  h eel  l eu k.  
Iedereen kreeg cadeaus sommige kregen een 
fop cadeau, Maar dan ook een echt cadeau  

Toen iedereen was geweest 
moesten we alle tafels en stoelen terug  
schuiven en de grond op ruimen. En toen 

mochten we spelletjes doen  van Bram uit B7                                            

Hoi. 

Ik vind b7 de leukste klas van de school. Ik ben hier maar 

net, maar ik vind het al leuk. De kinderen zijn behulpzaam, 

aardig en gezellig. Ik vond juf Ivona heel aardig, jammer dat 

ze weg is. Maar juf Winnie vind ik ook aardig. Voor groep 7 

en 8 is het nog wennen. Maar we doen wel hele leuke spellen, 

zo als: Weerwolven in Wakkerdam.  Jenelle uit B7 

sinterklaas!     

Het is 5 december   , sinterklaas is weer in ’t land! Vroeg  ochtend kwam  ik naar school ,Ik zag in de klas een tafel 

met  heel  veel surprises  boven /onder/omheen. Elena  Lotte en ik liepen de hele tijd rond om te kijken .Er zijn 

kleine grote en reuze grote surprise . We zochten ook welke voor ons zelf was. Ik had een potlood en een gum  

gekregen en Lotte had een hele mooie surprise gekregen . Elena had een emoties gekregen . Bijna iedereen heeft 

putie gekregen . Iedereen is blij met wat zij/hij heeft gekregen . We kregen ook pepernoten enzo. In de surprise 

zat ook karton/papier/snippertjes, de hele klas was rommelig. Als laatste moesten we de klas een beetje opruimen 

en daarna mochten we met wat we hebben gekregen spelen.    Jia Yi uit B7 

Mop. 

Er zaten twee koeien in bad. 

De ene koe zei tegen de an-

dere koe mag ik de zeep. Mijn 

vlekken gaan er niet af. 

    Guzaimah uit B7 

Ik ben Keano ik zit in B7en de klas is top! Het is 

wennen,  want er is een nieuwe juf.  Eerst was er 

een meester, toen een andere juf en nu weer een 

andere. Er zijn andere regels, want eerst moesten 

we werk inleveren en nu geoliede machine. Mijn 

lievelingswerk is rekenen en mijn stomste werk is 

taal. Van Keano uit B7 
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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 

Hoi, ik ben Lisa, ik vind de klas B7 top ! Het is 

natuurlijk  wel even wennen maar  het is wel 

leuk ! .het lievelingsvak van mij is spelling 

maar gym is de lievelingssport op school ! En 

buitenspelen gaat ook meestal wel goed  . Mijn 

BFF, s zijn Romy Julia en Bram is ook een 

goede vriend , en de juf is ook leuk !!. En 

Kerstmis is het gezelligst  van Lisa uit B7 

 

Ik wil later kapster visagist worden .Ik vind 

het leuk omdat ik er goed in den. Soms maak 

ik ook weleens mijn moeder op. Ik doe ook 

mijn pops haar om te oefenen. Ik maak  zusje 

ook weleens op, en ik doe haar haar. Ik heb 

ook heel veel zin in kerstdiner. Ik heb er zo 

veel zin ik kan niet wachten, want dan kan ik 

mezelf mooi maken. Tyara uit B7 

Groove me 
Toen juf Diana ziek was kregen we Engels van juf José.  

We werkten niet in onze normale werkboeken Maar we 

kregen les via de Engelsmethode ‘Groove me’ Het is een 

lesmethode waarbij je Engels leert aan de hand van  

populaire liedjes. We kregen les over het liedje ‘Human’  

Bij dat lied leerden we hoe we mensen moesten 

beschrijven , zoals;”She has got Brown eyes and short 

hair ,, Dat betekent;”zij heeft bruine ogen en kort haar ,, 

We kregen ook een les over het liedje ‘Symphony’ bij dat 

lied leerden we hoe we instrumenten moesten uitspreken 

en we leerden hoe je iets moet zeggen als je instructies 

geeft . En voordat de les voorbij ging gingen wij ook altijd 

het liedje meezingen zo leerden we woorden ook sneller 

uitspreken. Maar het allerbelangrijkste was dat we er wel 

wat van leerden! 

Thank you for reading this tekst on the newspaper of this 
school .Now is Miss Diana back and we learn the English 

just like before . But thank you very very much Miss José! 

This note is made by Josephine from class B7 (group 8) 



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 
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