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

Voorwoord
Voor u ligt alweer het laatste Mare Magazine van dit schooljaar.
De zomervakantie nadert alweer en na de vele vrije dagen in het
voorjaar, nog een laatste spurt naar de zomervakantie toe.
We blikken graag terug op de afgelopen periode met schoolreisjes
en ,wat langer geleden, het HAKO bal toernooi.
Dit jaar was groep B10 van meester Arthur de verdiende winnaar.
Daarnaast ook een terugblik op onze jaarlijkse kranslegging bij het
monument op De Brink, waarbij de leerlingen uit groep 8 weer
prachtige gedichten voordroegen. Daar zaten gedichten tussen
waarbij echt even geslikt moest worden vanwege de mooie
verwoording waarom ieder jaar onze vrijheid herdenken.
We hopen natuurlijk dat u weer geniet van het lezen van dit
magazine !
Met vriendelijke groet,

Rest mij u heel veel
leesplezier toe te wensen
en alvast een hele fijne
zomer !

P.(Peter) van der Waal
Directeur obs "De Mare"
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Hallo, ik ben

Brayden.

Ik zit in groep 6 van B6
Een kat is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met Lego.

Turkse pizza vind ik heel
erg lekker.
Op school werk ik graag
aan rekenen.
Ik wil later bij de politie.
Vrijdag vind ik de leukste
dag van het jaar
Boeken van ‘Geromino
Stilton’ vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘ZappLive’.
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Lekker sleetje

e rijden

Uitslag prijsvraag
‘Foto van Vroeger’
In de vorige schoolkrant moest je 3
juffrouwen herkennen in foto’s
van vroeger. Jullie hadden natuurlijk gelijk
door, dat het hier om juffrouw Jacqueline,
juffrouw Bianca & juffrouw Ivona ging!

Juffrouw Jacqueline
Leerkracht groep O8

Juffrouw Bianca
Leerkracht groep M5

Juffrouw Ivona;
Intern begeleidster

Erva uit M4
&
Merve uit B8
hebben een
leuk prijsje
gewonnen.
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Bovenbouw bezo
Wij naar het internationaal film festival geweest. We hebben vijf films gezien, en
het ging allemaal over bewegen . Wat ook leuk was dat we een eigen balkon hadden dus we hadden heeeeel goed beeld. De eerste film ging over een meisje die
was gevlucht voor de oorlog in Syrië. Het verhaal ging zo. Het meisje en haar vader zaten in de bus. En dat meisje liep weg omdat haar vader had gelopgen. Er
was ok een film over dat een jongen op een fiets heel goed kan hoppen. Hij
woonde op de Slinge. Hier best wel vlakbij. Zijn broer kon ook hoppen ,maar dan
met een motor of brommer. Maar hij zat wel in de bak. De laatste film was een
stop-mochion en dat heete fire in carde borde city en dat was mijn andere lievelingsfilm om dat hij best wel grappig was doei Sophie B8 (groep 7)
Hallo ik ben Rodi. Wij zijn 24 januari naar het internatonaal film festival geweest. Film 1 ging over een
meisje die van Syrië is gevlucht naar Armenië haar vader had gelogen dus… zij werd een beetje boos
dus zij ging een berg op en ze ging een kasteel op en toen kwam die vader aan en toen kwam alles
toch goed film 2.dat was een een of anderen animatie dat een man voor een museum stond en niemand kwam in dat museum en toen ging hij zingen iedereen lag in een deuk maar op zich kon die wel
zingen maar ja goed film 3. Dat was een docemanteren over een jongen van de Slinge en die kon heel
goed hoppen en film 4 ging over een bokser haar moeder was bokser maar dat meisje wou het ook
kunnen dus die heeft een jongen een bloedneus gegeven en die moeder lag in het ziekenhuis en de
moeder gaf op en dat was zielig en toen werd dat meisje boos en toen ging zij haar moeder slaan en
dat was mooi en op het laatst was dat meisje bij haar moeder in bed en toen een wens gedaan
maaaaaaar wat voor wens en de laaste was de leukste carbordt city en dat was allemaal van karton
dat heel erg in brand stond dit was het DOEI Rodi B8 (groep 6)

hallo allemaal wij gingen op 24 januari naar de internationale film festival Rotterdam we hadden daar 5
verschillende soorten korte films gezien die ongeveer 2 tot 15 minuten duurde als eerst zagen we een
meisje die met zijn vader was gevlucht van Syrië naar volgens mij Armenië maar daarna gingen ze terug
alleen die meisje wou niet terug en ging weg rennen als tweede was er een jongen die in Slinge woont en
die ging met een fiets hoppen dus met de achterband van zijn fiets ging hij fietsen en blijkbaar fietste hij
met een ilegale fiets en daar door moest hij 2 dagen in de gevangenis blijven als derde was er een cardboard film en in die film was alles van karton en hadden ze met stopmotion een hele leuke film van
gemaakt als vierde was er een meisje die een moeder had die ging boksen en toen kreeg die moeder een
ongeluk en haar dochter dacht dat haar moeder ging opgeven en ging zij zelf boksen en toen was ze net
zo sterke bokser als zijn moeder en als vijfde en ook de laatste was er een hele korte film en in die film
was er een museum wachter die eerst heel stil stond en daarna gingen hij zingen en beetje dansen en
daarna was het afgelopen en ging iedereen terug naar school dit was het dan doei van:

Yagmur B8 (groep 8)

3

oekt

Hallo! Wij zijn op 24 januari 2019 naar het
IFFR internationale filmfestival Rotterdam

Hallo allemaal! Vandaag is er iets speciaals
gebeurd: we gingen naar de film! Maar niet zomaar
naar EEN film, bij Pathé bijvoorbeeld, nee! We gingen
namelijk naar de International Film Festival Rotterdam. En we zagen niet een film, we zagen er vijf! De
IFFR is namelijk een bioscoop die net iets anders is
dan de andere: hij laat alleen korte films zien.
De kortste films kunnen wel twee minuten
duren en de langste wel een half uur!
Ook het reis was leuk: we gingen met de klas in een
bus naar de IFFR. Ik denk dat ik een beetje bofte
omdat ik bij de heen-terug reis alleen bij het raampje
zat. Het was leuk om naar buiten te kijken maar ook
als je niet bij het raam was kon je kletsen met de
kinderen en de meester. Bij de terug reis moesten we
een beetje wachten voordat we de bus in konden
stappen, dus dacht ik: waarom niet lekker bij Pathé
gaan wachten. Uiteindelijk hebben we toen een
minuut gewacht. De films waren ook leuk geweest:
er was een film met een kartonnen stad, waar die in
de fik stond, er was een film ook met een meisje die
een bokser wilde worden en eentje die niet wilde
vluchten. En het grappigste (volgens mij) was een film
met een man die suppoost was bij een museum en hij

gegaan en het was heel leuk !!! We
hebben 5 films gekeken. Als eerst eentje
over een meisje die naar een ander land
ging maar dat eigenlijk niet wilde ,
daarna eentje over een jongen die in
Slinge woont en ging hoppen dat is op
een fiets of een motor op een wiel rijden
dat was een documenteren, daarna eentje
over een museum bewaker die ging
zingen die duurde maar 3 minuten maar
het was wel heeeel grappig. Daarna kwam
een filmpje over een meisje waarvan de
moeder een bokser is maar die gewond
raakte en het had opgegeven maar haar
dochter gaf haar weer hoop. De meester
moest zelfs huilen bij die film zei hij! De
laatste maar zeker niet de minste! Was
vuur in kartonnen stad dat was een
stopmotion gemaakt met karton. Die vond
ik wel heel mooi gemaakt! En hij was ook
heel leuk!!!!! Ale films waren wel leuk!!!
Nou doeg!

Van Beyza (groep 8)

was alleen daar, dus ging hij zingen. Volgens onze
meester (Roland van Straten) was het een eer om je
eigen film daar te zien. Het was heel erg leuk en het
zou leuk zijn om daar nog een keer te gaan. Wat ik
niet leuk vond was dat je popcorn en Coca-Cola en
andere dingen niet mocht eten. Maar het
conclusie blijft hetzelfde: het was heeeel erg leuk!

Luca B8 (groep 8)
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Hallo, ik ben

Merve.

Yeah, het sneeuwt!!
Het sneeuwt!
Jeeeeee het sneeuwt!!!!!!
Wij kunnen eindelijk buiten spelen
Jeeeeeeee!!!!!!!
We gaan de allergrootste sneeuwbal maken
En we gaan in de sneeuw liggen
En we gaan sneeuwballengevecht doen.
Dat is heel erg leuk!

Van Duhan uit M7, groep 5
Ik zit in groep 8 van B8
Een kat is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag het
spelletje ‘Pesten’

Patat & Pizza vind ik
heel erg lekker.
Op school werk ik graag
met ‘Taal Doen’.
Ik wil later architect
worden.
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag van het
jaar
‘Dagboek van een muts’
vind ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Nickelodeon’

Het sneeuwt. Wauw!
Op het plein was het heel leuk.
Er was een sneeuwballen gevecht.
En toen de bel ging kreeg ik een sneeuwbal op mijn gezicht.
Het was niet erg maar mijn haar was kletsnat en mijn broek was wel erg nat.
En toen school voorbij was
hat ik met mijn vriendin
Een heeele grote sneeuwpop gemaakt.

Groetjes van Mikayla uit M7, groep 4
5

!

Foto van Vroeger 1
ijn favoriete
Hieronder zie je een foto van een juffrouw.
Weet jij wie het is? In deze schoolkrant staan
nog twee ‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de juffrouwen.
Vul dan de bon in op bladzijde 40.
Doe hem op de brievenbus van de
Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland) en wellicht win
jij een leuk prijsje!!

Montessori
Materiaal

A. juffrouw Arianne
B. juffrouw Esmaa
C. juffrouw Fatma
Vul het goede antwoord
in op blz 40.

‘

Omdat ik daar
hele mooie torens
van kan maken
met mooie
kleuren: groen,
rood en geel’

6

Wat wil je later worden ?
Wat wil ik later worden?
Later wil ik autorijinstrekteur worden,
maar ik wil ook taartenbakker worden.
Het is allebei leuk
Maar als je autorijinstrekteur wilt worden
dan moet je zelf ook een rijbewijs hebben.
Maar dat is wel moeilijk te halen en
het is ook moeilijk te leren!

Groetjes van Esil uit M7, groep 5

Ik wil later bankier worden. Ik ken al de tafel
van 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 en 11.
Want je moet goed kunnen rekenen.
Sommige mensen willen twee banken kopen.
Bijvoorbeeld van 106 + 106 is 216 euro.
En daar ga ik 3 auto’s van kopen.

Arash uit M7, groep 4
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Ik wil bij Lidl werken
en ik wil baas worden
of ik wil bij de polietie.

Kerem uit M7, groep 3

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

Luca heeft
een
broertje
gekregen,
zijn naam
is Liam

Luca met
zijn broertje. En deze
knuffel mag
hij aan zijn
broertje
gaan geven
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Hallo, ik ben

Lotte.

Ik zit in groep 7 van B7
een kat en een dolfijn
zijn mijn
lievelingsdieren.
Ik speel het liefst met
mijn telefoon.

Linzensoep en patat vind
ik heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan taal.
Ik wil later
Bij de dierenopvang
werken.
1e en 2e Kerstdag vind
ik de leukste dagen van
het jaar
“Leven van een Loser’
vind ik het leukste boek,
dat ik heb gelezen.

Op tv kijk ik altijd naar
‘Nickie Rickie
Dickie Dawn’.
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Wat leeft er allemaa

al in de sloot?
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Isla

In groep 6, 7 & 8
krijgen de kinderen
op de Mare Engels
van juffrouw Diana.
Op deze pagina een
oefening met
Engelse woorden,
getallen.
Een oefening met
persoonlijke
voornaamwoorden en
voor de liefhebber
een verhaal in het
Engels.

Would you like

Ask mr

11

and for Sale
Anne Collins

to know how it goes further?

rs Diana for the book!!
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Hallo, ik ben

Meryem.

De Mare heeft een nieuw

Ik zit in groep 1 van O8
Een giraffe is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefste met
mijn treinen.

Aardappelen met sla vind
ik heel erg lekker.
Op school puzzel ik
graag.
Gemaakt door Alper uit

Ik wil later
juf Jacqueline worden.
Mijn verjaardag vind de
leukste dag van het jaar
‘Mijn poezenboek’ vind ik
het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Tom & Jerry.

Deze tekeningen zijn gemaakt
door kinderen uit M2

Gemaakt door Daniel uit M

13

w schoolplein!!

Romeinen
op de Mare
M4

M4 groep 5
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Hallo, ik ben Ayman van B6. 7 januari zijn bouwvakkers begonnen met het nieuwe schoolplein. Ik wist er

eerst helemaal niks van. Want nog niemand wist wat
er zou komen. Maar na een paar dagen heeft onze
meester alles wat beter uitgelegd. Het was leuk om te
zien hoe alles zat en waar het nieuwe voetbalveld zou
komen en de speeltoestellen. Het nadeel was wel dat
onze pauzes werden verschoven. Maar daarna was het
zo druk dat de meester heeft besloten dat tenminste
als we dat willen we mogen binnenblijven. Dat vind ik
superleuk want dan mag je een spelletje pakken. Dat
vind ik leuker dan naar de kou te gaan. Maar de meester zei dat het nog wel even zou duren maar elke dag
was er wel verandering dus het ging super snel. Maar
verder is het voorplein nu af en bij het voetbalveld
mogen nu de achtste groepers fluiten en dat doe ik
altijd want het is super leuk. Het achterplein is ook
superleuk maar nog niet helemaal af er moeten nog
maar een paar dingen komen maar verder zijn er ook
planten enz. Echt super mooi dit was mijn verhaal
over het nieuwe schoolplein. Ayman B6
Ik vind het nieuwe schoolplein heel mooi geworden.
Het is ook veel groener geworden. Het is meer avontuurlijker geworden. En het lijkt kilometers langer geworden. En ik vind het voetbalplein ook veel mooier
geworden. Maar het is wel drukker geworden op het
zijplein en achterplein. De planten zijn ook mooi. Maar
het schoolplein is nog niet af. Ik vind het jammer dat
de paddenstoelen weg zijn. De houtsnippers zijn ook
niet handig want kinderen krijgen steeds schaafwonden. Maar je kan ook op het plein meer tikkertje verstoppertje etc. spelen. Waar de basket staat vind ik
ook niet handig want kinderen kunnen misgooien en
dan een kind raken. Ik vind het midden vooral mooier.
En op het voetbalveld gooien ze steeds elkaar er van
af om voor te piepen. Azra uit B6

rechtdoor loopt dan zit er een zandbak ofzo maar daar
komt nog iets. Die rekken waar je koprollen kon maken zijn er ook nog maar ze zijn verplaatst naar die
deur dichtbij de gymzaal. De blokken die dicht bij de
kleuters zaten zijn weg net als een paar andere dingen
voor de rest is er niet zo veel. xoxo Danique B6

Het nieuwe schoolplein is heel erg mooi geworden. Er
staan ook dingen die er altijd al hebben gestaan. Het
voetbalveld is ook heel mooi geworden. Het zijplein
vind ik het mooist alleen de houtsnippers zijn niet heel
handig want heel veel kinderen spelen en dan ligt het
over heel het schoolplein. De plantjes zijn ook heel
mooi het schoolplein lijkt meer op de natuur. De zitbankjes zijn ook leuker neer gezet. Ik hoop dat het
nieuwe speeltoestel snel komt. Het is jammer dat rond
de grond weg is en het is jammer dat de paddenstoelen weg zijn. Maar dat maakt eigenlijk niet uit want
het schoolplein is heel mooi en er staan genoeg leuke
speeltoestellen. De koprolrekken staan ook op en betere plek. Ik en mijn vriendinnen zien ook dat er kinderen op de planten lopen. Heel soms als kinderen op
het steen staan bij het voetbalveld duwen ze elkaar
Op 7 Januari zei de meester dat we een nieuw school- eraf en ze piepen voor. En het zand bij de kleuters is
plein zouden krijgen. Ze begonnen met het voorplein niet heel handig want veel kinderen willen bij de kleuen daarna de andere 2 pleinen. Er zijn bijna overal
ters kijken en dan staan ze soms op de aarde of op de
planten en we hebben een heel groot voetbalveld. Als planten. Bij de houtsnippers op dat houten ding duwe naar het middelste plein gaan zie je eerst een
wen ze elkaar eraf en gooien ze met houtsnippers.
soort van rond stenen bank daarna loop je naar links Maar voor de rest is het schoolplein prima en super
en dan staat er een groot geel klimrek maar die is al
mooi.
heel oud. Ze zijn nog niet helemaal klaar want als je
Jenaely B6
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Hoi ik ben Jessey ik ben 11 Jaar en ik ga
vertellen over ons nieuwe schoolplein. Op 7
januari kwamen de bouwvakkers die onze
speeltoestellen kwamen weghalen. Niemand
wist er eerst wat van. Toen kregen wij te
horen van onze meester dat er een beter/
mooier plein zou komen, wij waren blij. Van
onze meester kregen wij te zien hoe het er
uit zou zien. Helaas konden we een paar
weken niet op het hoofdplein maar dat was
niet zo erg want we konden gewoon op het
zijplein spelen. Toen het hoofdplein af was,
was het zijplein aan de beurt. Op het hoofdplein was er een voetbalveld geplaatst. Voor

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

het nieuwe voetbalveld zijn ook nieuwe regels zoals: Dat groep 8 scheidsrechter mag
zijn en alleen gele kaarten mag geven en
dat de juf/meester rode kaarten mag geven.
En dat de bal niet over de betonnen blokken
mag , anders moet je een ronde eruit. Er
zijn ook meer bankjes geplaatst Helaas is de
kubus er niet meer , maar dat is eigenlijk
niet erg . Er kan nog veel gebeuren omdat
het nog niet 100% af is .Mijn meningen :
Mooi , veiliger , Gezelliger , Meer Groen /
( Plantjes) , Helaas is de kubus weg , Leuk
dat er meer Bomen zijn en planten. gemaakt
door: Jessey B6

Het schoolplein Ik vind het een leuk
schoolplein. Ik vind de planten ok heel
mooi daarom vind ik zonde dat iedereen
er op gaat staan. Ik ben benieuwd hoe
het schoolplein er uit gaat zien als het
klaar is. Maar ik vind het schoolplein wel
een beetje te druk. Ik vind het wel leuk
om op het schoolplein te spelen. Daarom vind ik het leuk als alle toestellen er
zijn. Ik vind het ook leuk als er bankjes

‘Dan moet je steeds
wisselen als je 10 hebt.
En dan werk ik samen
met Sienna

komen. Lola Mo B6
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Hallo, ik ben

Tusem.

Ik zit in groep 7 van B9
Een hond is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefst met
Slijm.
Macaroni vind ik het
allerlekkerst
Op school reken ik graag
Ik wil later dierenarts
worden.
‘zaterdag’ vind ik de
leukste dag van het
jaar .
De ‘Griezelbeelden vind ik
het leukste boek.
Op tv kijk ik
naar films.

Het schoolplein
Het schoolplein is een leuke plek

waren ze bezig met bouwen bij het
voorplein waren ze eerst bezig. Er

om te spelen. Ik vind het heel leuk
schoolplein is. Het is mooi
geworden met mooie plantjes.
Ik vind het zonde dat iedereen
op de plantjes gaat staan.
Ik heb ook maar een tip omdat
iedereen hun best hebben gedaan.
En het is een leuk schoolplein dus
de meesters of de directeur
hoeven geen meer nieuwe dingen
te doen. Bedankt voor zo’n heel
leuk schoolplein.

is nu bij de voorplein is er een
groot voetbalveld en de stenen zijn
opnieuw gezet en er zijn planten
neergezet en er is een nieuwe hek
geplaatst bij de fietsen. Nu zijn ze
klaar bij de achterplein. De kubus
is weggehaald. Het klimrek is nu
bij waar het eerst lag. Er staan ook
nog planten en de duikelrekken
zijn nu waar eerst het voetbalveld
lag en daar zijn ook hekken neergezet er komt nog een speeltoestel

Nasmah B6

maar ik weet niet hoe die heet en
dat was het schoolplein best mooi

Het nieuwe schoolplein.
Het nieuwe achterplein is een hele
verbetering. Het is
er heel mooi en
heeft heel veel
mooie planten. Het
lijkt wel groter dan
eerst. En het is nog
niet eens af dus er
kan nog van alles
gebeuren.
En als alle planten zijn gegroeid
word het vast nog mooier. En het
voorplein is natuurlijk ook
veranderd. En dat is ook mooier
geworden. Het meest succesvolle

NIEUWE SCHOOLPLEIN
Ik vind het schoolplein heel leuk.
Leuk gemaakt daar kunnen we
verder leuker spelen. Heel gezellig.
op het voorplein is het voetbalveld. We hebben lekker ruimte om lekEn het is fijn dat de bovenbouw en ker te spelen. Ik vind de schoolde middenbouw op een andere tijd plein heel mooi. Heel leuk dat er
een grote voetbalveld is. De hekvoetballen anders gaat het mis.
ken zijn heel mooi. We hebben
Sarah B6
heel lang gewacht wanneer het
gebeurd is. Het is klaar eindelijk.
Hallo ik ben Shrieya ik ben 10 jaar
ouden ik zit in groep 7 in b6. Het
begon na de kerst vakantie. Toen
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geworden
groetjes: Shrieya uit B6

Yusufali B6

W

Werken in een modezaak
Hallo ik ben Lyanne ik ben 10
jaar en ik zit bij juf Gerti En ik
zit in groep 5 en Madelief heeft.
modenontwerpen gemaakt in.
pauze’s juf zag dat en toen begon
het winkel. De juf zogt naar. stofjes. waar dingen van gemaakt
konden worden. De winkel heet:
“Madelief du Paris”. Ik heb 3. tassen gemaakt en een. haarbandgemaakt Madelief en Zack zij zijn
erg aardig. Madlief en ik gaan. samen een modewinkel starten en ik
zit in M6.

Hallo ik heet Madelief en ik zit
in de klas m6 bij juf Gerti . I k
ben 10 jaar oud . En ik zit in groep
5 en ik ben al heel lang bezig met
een naai werkje . Het is allemaal
met mijn ontwerpen begonnen . ik
heb ze toen aan de juf Laten zien .
En toen heb Ik ze aan mijn klas
laten zien. We hebben nu een heel
winkeltje. We hebben ook al een
naam voor het winkeltje. “Madelief
du Paris”. Zack en Lyanne zijn ook
aan het naaien . De juf heeft voor

stofjes gezorgt en daar mochten
we in knippen. Zack en Lyanne zijn
erg aardig . Het is altijd handig als
je je naald niet door je stof krijgt
en als iemand je daar bij helpt .

Hoi ik heet Zack. Ik ben 9 jaar.
Ik heb een buiktas gemaakt van
stof. Eerst ging ik er een tekening
van maken. Toen ging ik werken
met kopspelden. Daarna ging ik
naaien met naald en draad.
Later komt het in Madelief Du Paris.
Dat is het winkeltje.
Madelief en Lyanne zijn ook bezig.
ik zit in de klas M6.
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Hallo, ik ben

Xen.

Schoolreis naar de E
Wij zijn Bobbi en Sarah Louise uit B8. W ij zijn gister 27
maart in de Efteling geweest . We zijn in Symbolica ,Vila Volta,
Droomvlucht, bobslee, Vogelrok, Halve maan ,Vliegende Hollander, Python ,Joris en de draak, Fata morgana ,Baron 1898 , en
toen gingen we patat en kaassouffle en kipnuggets .En groep 6
ging met de meester mee. En toen gingen we met ze allen in een
hele lange rij naar de bus lopen toen zagen we Pardoes nog en hij
liep voor de helft met ons mee. En toen gingen we weer naar
huis! En wij vonden het echt super leuk!

Hallo allemaal ik ben Jelle uit B8 en ik ga de route van de
Ik zit in groep 5 van M8
Een wolf is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefst op
mijn PlayStation.
Pizza vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik graag
aan taal.
Ik wil later bij
de politie.
De leukste dag van het
jaar vind ik mijn
verjaardag!
‘Gangsterschool’ vind ik
het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Nickleodeon’.
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Efteling doen. Ik ben begonnen bij Fata Morgana en daarna naar
de bobslee daarna naar symbolica en toen naar villa volta daarna
mijn lievelings: droomvlucht en toe gingen we naar vogelrok en
de halve maan en toen naar
de python En een van de
leukste de vliegende
Hollander en daarna naar Joris en de draak daar won ik
met rood! En als laatste de
baron 1898.

Efteling was geweldig !!
Hallo mijn naam is Florian uit B8 en ik
ben woensdag met de klas naar de Efteling
geweest. Maar groep 7 & 8 mocht natuurlijk zoals elk
jaar alleen met een groepje door het park ik was samen met Anthony en heb er geen spijt van want het
was toch gewoon super gezellig en leuk! We liepen
vanuit school naar de bussen we zaten in bus 5 op de
boven verdieping. De heen reis duurde 1 uurtje dus
niet zo lang. Ik zat helemaal achterin in de bus want
daar waren
5 plekken

hij was er pas om 16:40 dus wij helemaal
uitgeput voor niks, tenminste we waren wel op
tijd dus ja. Toen gingen we lopen naar de bussen
en kwamen we onderweg pardoes tegen. Toen we
bij het einde aankwamen gingen sommigen nog even
een boodschap doen en toen naar de bus. Toen zaten
we weer achter in de bus met de jongens waar ik ook
de heenreis mee in de bus zat. Maar de meester
kwam er ook
gezellig bij
want er was

dus daar
nog een plekje
ging ik zitten over dus de
samen met:
Savano,
Zerus,
Anthony en
ik natuurlijk.
Toen we aankwamen liepen we de oprit op en maakte
de meester een foto van ons. Toen liepen we naar
binnen en gingen we eerst allemaal plassen en daarna

meester kwam
erbij toen
kwamen we
precies 19:00
aan en toen
naar huis en
slapen!

midden op het plein nog een foto gemaakt. Toen had
de meester de groepjes van groep 7 & 8 opgenoemd
en gaf hij alle groepjes een hand en mochten de
groepjes gaan. Anthony en ik wachtte gewoon bij het

Wij zijn Filip en Rodi uit B8.
hek want we wouden zoals elk jaar als eerste attractie 27 maart 2019 was het weer zover wij zijn naar de
naar Fata Morgana. Na de Fata Morgana liepen
Efteling geweest. Wij zijn in de : Fata Morgana , BobAnthony en ik naar alle andere attracties, ik heb
slee , Symbolica , Villa Volta , Droomvlucht , Monsieur
namelijk geen idee wat we daarna gingen doen.
Cannibale , Vogelrok , Halve Maan , Python , Joris en
Wij zijn wel in de: Fata Morgana, Baron, Vogelrok,
de draak , Vliegende Hollander, Baron 1898 geweest.
Piranha en nog veel meer geweest. Aan het einde zijn Wij hadden het erg naar ons zin. Groep 6 moest met
Anthony en ik Zerus, Savano, Nicolai en Jaiden tegen de meester mee. En groep 7 en 8 mochten alleen
gekomen en toen gingen we met zijn 6e nog in de
door het park. Wij zijn in 12 attracties geweest. Rodi
piranha geweest. Toen rende we super hard naar de is niet gegaan in: Villa Volta want hij zou dan missesmulpaap want daar moesten we verzamelen want
lijk worden. Toch is hij gegaan in de python en de
kijk, Savano, Zerus, Nicolai, Jaiden en Anthony en ik
baron dus hij is best wel stoer. Maar Filip is in villa
zaten nog om 16:10 in de piranha dus om 16:14
volta geweest en ik niet dus hij is ook best wel stoer
kwamen we eruit en wij rennen voor ons eten naar
dus wij zijn allebei stoer haha lol.
smulpaap omdat we dachten dat we te laat waren we
kwamen daar dus aan om 16:19 aan en onze
meester was er niet . . .
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Allereerste wat ik ging doen is opstaan uit mijn bed.
Daarna ging ik naar school. En de meester legde
nog iets uit over de Efteling.En toen iedereen er
was en de meester klaar was met uitleggen gingen
we naar de bussen . We hadden bus 5. De reis
duurde 45 min. Toen we waren aangekomen gingen we als eerst naar de wc. En toen gingen we bij
een groot hek staan. En we gingen als eerst in de
Fata Morgana dat was heel erg leuk. En als 2de gingen we in de Pirana daar werden we kletsnat. En
als 3de gingen we in de baron die vond ik het leukste. En als 4de gingen we in de Yoris en de Draak
die vond ik ook leuk, enz. Dus het was egt heel erg
leuk, doei. Kusjes van Tusem xx B9

De dag was aangekomen 27 maart 2019.
We gingen met de klas naar de Efteling. Het was 45
minuten rijden. Het was wel jammer dat groep 6
nog met begeleiding moest lopen. Maar het was
onze eerste keer. En van groep 7 en 8 de tweede
of derde keer, dus ja. Maar er is kans dat groep 6 in
meer attracties is gegaan. We moesten nog heel
even wachten, totdat de eerste attractie open ging.
We gingen eerst in Fata morgana. Na Fata
morgana gingen we naar de Bobsleebaan. Het was
30 minuten wachten. In de Bobsleebaan leek het
net alsof je er uit vloog . We zouden naar de Pirana
gaan, maar de kinderen die eruit kwamen waren te
nat. Toen gingen we naar Symbolica, dat was zo

Efteling het echte sprookjes park daar is alles

mooi en gaaf gedaan. En toen gingen we naar
Droomvlucht. Het was echt leuk. Ik ging met mijn

mogelijk Vliegen als een vogel in de vogelrok
Een echte fee ontmoeten in droomvlucht
Tegen een draak vechten in Joris en de draak
En in de schoenen staan van bardoes in symbolica
En dan heb ik het nog niet over alle spannende
achtbanen Zoals de baron als je 5 seconden boven
een groot gat hangt met rook Of alle grappige attracties zoals de pirana je komt daar echt niet droog
uit Of monsieur cannibal daar word je pas misselijk
In het sprookjesbos kan je al je lievelingssprookjes

beste vriendinnen. De Vogelrok. Het was donker je
zag bijna niks en het ging super hard. Toen de halve maan (schommelschip). Ik was zo bang; ik zat
nog in het midden. En mijn vriendin bij de punt.
Toen de leukste. Mijn beste vriendin had beloofd
dat ze met me in de Python zou gaan, maar ze
durft niet over de kop. Maar ik ook niet. Gelukkig
sprong mijn andere vriendin voor me in. Ik vond de
Python zo leuk. Daarna de Vliegende Hollander. Die
was vet; ik werd niet nat dat was fijn. Toen Joris en

ontmoeten Dus als je naar de Efteling toe gaat
wens ik je veel plezier . Doei xx Charlie B9.

de Draak. Ik en mijn vriendin moesten heel lang
wachten. We waren de laatste uit groep 6 die kwamen. Toen kwam het: de Baron 1889. Ik durfde
niet, maar ik ging toch. Ik zat in de tweede rij. Het
Ik ging op 27 maart 2019 naar de Efteling met mijn was echt leuk. Toen gingen we lekker eten en naar
klas . In de Efteling was het hel erg leuk met mijn
huis. Xena B9
beste vriendin Charlie. We gingen in heel er veel
attracties en de leukste was de vogelrok ik ging er
wel 4 keer achter elkaar in en we waren ook heel
snel aan de beurt binnen 5 minuten dat was wel

heel snel maar ook heel erg leuk . We zijn in
symbolica, monseur canibal, pirana, de vogelrok en
de bobslee gewest . Op het eind raakten ik en
Charlie de weg kwijt dus toen gingen we eerst naar
de steenbok en toen naar Polles keuken maar er
was niemand en toen gingen we naar het echte
restaurant en toen gingen we lekker eten. Pippa B9
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Op 27 maart 2019 was het zo ver we gingen naar de Efteling met de bovenbouw.
We hadden een nieuwe bus. We waren om 10 uur daar ,we moesten even wachten tot de Fata
Morgana open was. Ondertussen aten we een broodje of een snoepje. En daarna gingen we daar
heen . Ik mocht met Ceylin en Vienna daar in. En daarna gingen we naar de Bobsleebaan. Er was een
rij van 30 minuten. Eigenlijk zouden we naar de Pirana gaan, maar omdat je te veel nat werd gingen
we niet. En sommige kinderen hadden geen extra kleding mee. Dus na de Bobsleebaan
gingen we naar Symbolica, je kon kiezen uit muziektour en je kon kiezen uit heldentour en uit
schattentour. Ik koos voor schattentour, ik ging met 3 goeie vriendinnen. Daarna gingen we naar
Villa Volta, dat is een vervloekt huis en die draait helemaal. En daarna gingen we naar Droomvlucht,
ik ging met Ceylin, het is heel mooi daar binnen. Daarna gingen we naar de Vogelrok ik ging met de
muziekjufrouw. We gingen ook in de Halve Maan (Schommelschip). Ik ging niet, want daar word ik
misselijk in. We gingen ook in de Python, ik durfde niet . Want ik was nog nooit onderste boven
geweest, maar het was vet. Daarna gingen we in De Vliegende Hollander, ik zat aan de zijkant, dus ik
werd nat. We gingen ook in Joris en de Draak, je kon kiezen uit team blauw en uit team rood. Ik koos
voor team blauw, en ja hoor, blauw won. Het was zover: Baron 1889. Ik was niet van plan om in de
Baron te gaan, maar omdat ik de Python leuk vond ging ik toch. Ik ging met meester Roland, we zaten in de derde rij. Om 4 uur liepen we naar het restaurant tegen over de Zweefmolen.
Toen we klaar waren met eten liepen we naar de bus, en reden we naar huis.
{beleef ook deze sprookjesachtige avonturen}

Selen B9
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Efteling vol
wonderen

Oke, we kwamen aan en gingen in Symbolica.
wij namen de helden toer want helden zijn stoer.
daarna rende we naar het Spookslot, het duurde
lang en iedereen was bang. toen rende we naar de
Bob ,die was top. Toen naar de piraňa ja ja ja,
iedereen was nat. Daarna naar de fata morgana,
we droogde al op, dat was top. Dan naar de baron
1898, dat was waar ik aan dacht. Ik zat naast Keano
wij zaten op de eerste rij wij waren blij. Toen wij
daar hingen begon ik te gillen toen ging. Ik in de
Joris en de draak ik zat in water voor aan. Toen we
begonnen met gillen begon ik te trillen toen kon je in
het Vogelrok. Maar Keano wou in het kleuterhof toen
kon je kiezen Vila Volta of. Droomvlucht ik en Sage
gingen in Vila Volta. Het huis begon te draaien toen
werd ik duizelig. Toen gingen ik en Sage in de
Droomvlucht dat ging niet zo vlug. Langs de elven
trollen en kastellen leuk om te beleven. Toen gingen
we etten dat was niet te vreten. Toen gingen we in
de Vliegende Hollander vliegen deed hij niet. Leuk
was hij wel toen was die klaar nat. Was ik wel toen
ging ik met Nicky in Polka Marina. En toen was de
dag klaar dit was mij n verhaal dat is nu klaar.

Jaimy en ik kwamen de Efteling binnen en toen
rende we gelijk naar fata Morgana en dat ging niet
zo goed want ik viel bijna uit het bootje, toen we
weer buiten waren toen gingen we lekkere donuts
eten en liepen we daarna gelijk door naar de Piraňa
en werden we echt zeik nat. en dat was wel leuk
maar ook weer niet. dus toen moesten we weer lang
wachten voordat we droog waren maar we gingen
wel door nat naar de Joris en de draak en wij
moesten wel lachen want onze hoofden gingen echt
tekeer toen we er uit waren gingen we best wel veel
eten en drinken en na het eten en drinken gingen
we in de python en dat ging wel goed gelukkig maar
de python was ook heel leuk, en toen we er uit
waren gingen we weer wat eten en liepen we daarna richting de vogelrok. onderweg naar de vogelrok
Van B3
gingen we ook gelijk in de bob en in Symbolica.
Toen we er eindelijk waren bij de Vogelrok gingen
we er natuurlijk in maar het was wel grappig want Hallo ik ben Jaimy van der Heijden uit B3 en ik
wij gingen expres gillen en toen keek iedereen ons ben 11 jaar ik vond het heel leuk in de Efteling
en Noah ook. Als eerst gingen we naar de fata
verbaasd aan. Toen we klaar waren in de vogelrok
Morgana, het was heel mooi. En toen gingen we
gingen we gelijk door naar de baron het was echt
naar de bob we gingen best snel en toen naar de
leuk toen we klaar waren met de baron gingen we in Pirana we werden erg nat en om 16:15 gingen we
de de vliegende Hollander. en liepen we daarna naar eten we aten patat met kipnuggets en na het eten
Villa volta we waren zo duizelig dat we bijna
mochten we nog een paar attracties in en toen
omvielen. en gingen we weer twee keer in de pygingen we weer weg en nu mijn top 10 attracties.
thon en daarna gingen we gelijk door naar het schip
we gingen er drie keer in en daarna gingen we weer
wat eten en drinken, daarna prankte ik Jaimy bij de
fontein want ik dee net alsof ik een muntje wou
pakken maar toen gooide ik water naar Jaimy toe en
was hij zeik nat weer. Daarna gingen we patat eten
met de klas en mochten nog een keer in het schip.
En toen we er uit waren liepen we weer naar de bus
en waren we weer thuis.

Van B3

We zijn op woensdag 27 maart met de bovenbouw
op schoolreis geweest. We gingen Naar de Efteling
om 11 uur ging de poort van de Efteling open. En
toen mochten we het park in en we gingen in heel
veel attracties geweest : python, bob, droomvlucht,
baron 1898, Joris en de draak, vliegende Hollander,
symbolica en nog veel meer attracties en toen om
kwart over 4 gingen we eten. En wij aten bij station
de Oost en toen we hadden gegeten mochten we
nog in een attractie wij gingen in de python en na
de python gingen we weer naar huis. Het was heel
leuk !!! Indy B3
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1.Baron 1898
2.Python
3.Joris en de draak
4.Vliegende Hollander
5.Bob
6.Halve maan
7.Vogel rok
8.Vila vota
9.pirania
10.droomvlucht

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

A. juffrouw Winnie
B. juffrouw José
C. juffrouw Maaike
Vul het goede antwoord
in op blz 40.

Hoi, ik ben Senna van B9 en ik ga schrijven over ons schoolreisje naar de Efteling. Het was heel
leuk in de Efteling. Ik liep in de Efteling met Tusem en Presja. We gingen als eerste in de Fata
morgana, als 2de in de pirana, als 3de in de baron 1898, En als 4de in de Joris en de draak enz. Maar
het leukste van alles was…………… De Baron 1898! Wat ik nou zo leuk vind aan de Baron 1898 is
dat je zo naar beneden valt in de diepte, want dan krijg ik ook zulke kriebels in mijn buik. Ik vond
de andere dingen ook heel leuk. Het was een leuke dag xx Senna B9
We gingen op schoolreisje naar de Efteling op 27 maart 2019.

We gingen in hele vette attracties als fata morgana en de
baron 1898 en de python. het was heel leuk en in de pirana
werd ik helemaal nat door een golf en toen ging ik in de
baron1898 en toen was ik droog. En in de vogelrok was ik
zeven keer in geweest.en in villa volta was er een storing
dat vond ik jammer en ik ben in de halve maan geweest.
En ook in Joris en de draak, maar het leukste was de
python . Amil B9
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Vrolijk Pasen
Groep 07 heeft op woensdagochtend een lente crea-ochtend gehad met
een aantal behulpzame moeders.
Het was gezellig om de moeders in de klas te hebben.
De kinderen hebben mooie knutselwerkjes kunnen maken
en waren er zelf ook trots op.
Het was een succes en voor herhaling vatbaar!
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ijn favoriete

Montessori
Materiaal

‘Met de breukendoos kan je
makkelijk rekenen.
Het is makkelijk om te gebruiken
en het is ook leuk om te doen.
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Hallo, ik ben

Pixie Rosa.

Schoolreis naar de E
10.00 uur
Zerus, Savano, Nicolai, Jaiden We kwamen aan in de Efteling. Het eerste
wat we deden was We gingen gelijk naar het hek Voor de Baron 1898 de
wachtrij Was letterlijk: 0 min we gingen Er in met spanning in onze buik
Maar uiteindelijk was het echt Een lekker begin we gingen Toen gelijk
door naar de Vliegende Hollander Maar wat bleek dat hij tijdelijk gesloten
was Dus we gingen door naar de Python Het was letterlijk: 2 min Zerus
Savano en Jaiden Waren bang dat hun tas der uitviel Maar het is
uiteindelijk goed gekomen
Weet jij toevallig ook wat de 3de Attractie was beantwoord het hieronder
Antwoord eind van het verhaal
A: Halve maan
B: Piraña
C: Joris en de Draak

Ik zit in groep 5 van M9
Een cavia is mijn
lievelingsdier.
Op mijn eenwieler
Rijden vind ik het
leukst.

Spruiten vind ik
heel erg lekker.
Op school maak ik graag
een opstel.
Ik wil later kunstenares
worden.
De leukste dag van het
jaar vind ik als het
circus er is.
‘Lampje’ vind ik het
leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Netflix’.
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12.00 uur De 4de attractie was wel het leukst Het was namelijk de
Piraña we zijn Daar letterlijk 5x in geweest het was Echt grappig vooral
toen Nicolai nat werd alleen hij trouwens
L.o.L m aar ja w at gebeurd is, is gebeurd



Maar dan nu de top 5 leukste attracties in de Efteling
1: Piraña
2: Vliegende Hollander
3: Spookslot was echt grappig vooral met Savano
4: Fata Morgana
5: Vogelrok
Cijfer Efteling: 10
Van Zerus uit B8

Efteling.2
Wij zijn Ceylin en Michelle uit B8
En wij waren gister 27 maart in de
Efteling geweest. En we gingen als
eerst in de Fata Morgana daarna
Bobslee aan ,Symbolica ,Villa Volta,
Droom vlucht, Halve maan, Python,
Vliegende Hollander, Joris en de
draak, Baron 1898 en toen gingen we
frietjes kipnuggets en kaassouffle
eten. En we gingen met de meester

in het groepje en het was super leuk
in het groepje van de meester en we
hadden heel veel pret samen met
groep 6. En bij de attracties waren er
geen lange rijen. Dus konden we er
sneller in maar bij de Vliegende
Hollander was er wel een lange rij. En
toen was het weer het einde van het
dag en toen liepen we naar de bus en
gingen we naar huis!!!En wij vonden
het super leuk!
Wij zijn 27 maart 2019 naar de
Efteling gegaan. Het was super leuk!
Eerst kwamen we in de klas en van
daar gingen we naar de bus. Rond 10
uur kwamen we bij de Efteling. Ik liep
samen met mijn twee vriendinnen.
Eerst gingen we naar Fata Morgana
daar zagen we onze meester. Daarna
zijn we in deze achtbanen gegaan:
Bobslee Piraňa, Droomvlucht, Villa

Efteling
Woensdag 27 maart ging ik naar de Efteling toe
en zo liep de dag:
Ik liep samen met mijn vriend naar de bus. Ik mocht bij
raam zitten, zodat ik het landschap kon zien. Toen we
aankwamen moesten we door een soort van tunnel lopen. We moesten eerst even wachten voordat we naar
binnen mochten. In die tijd heb ik een paar foto´s met
mijn vrienden gemaakt. We liepen als eerst naar
Symbolica, het Paleis der
Fantasie. Ik vond het heel
“Zoals verwacht
knap dat de karretjes door
werd de meester
kletsnat en ik had magneten werden gestuurd.
mijn kapieson op” Als tweede gingen we naar
het Spookslot. De voorstelling was niet heel eng, maar als je binnenkomt gaat het
licht uit en weet je niet wat er gaat gebeuren. Daarna
werd het een nat zooitje, want ik stapte in de Piraña en
de meester ging mee in het bootje. Zoals verwacht
werd de meester kletsnat en ik had mijn kapieson op.
Zo kan ik heel lang door blijven gaan, maar nu zeg ik
waar ik in ben gegaan: Fata Morgana, Droomvlucht,
Polka Marina, Symbolica en het Spookslot. We aten bij
Station de Oost. Ik kreeg patat met kip nuggets en
mayonaise. Ik vond het jammer dat Carnaval Festival
dicht was, want dat maakt mijn dag compleet.
Zo verliep mijn dag!
Groetjes van Soufiane uit B4, Gr. 6

Volta, Halve Maan en daarna
gingen we naar de Python 3 keer.
En van daar naar Joris en de Draak.
Daarna moesten we ons verzamelen
bij de Smulpaap daar hebben we een
patatje gegeten. En van daar gingen
we weer naar de bus. Het was super
leuk !!! Echt een dag om nooit te
vergeten.

Van Beyza uit B8
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Lente
in O4
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En hier gaan de 8e groepers naar toe !

Calvijn Vreewijk Lyceum

Erasmiaans Gymnasium

-Sara uit B9

-Nicolai uit B8

-Jason uit B2
-Sara uit B3
-Jaimy uit B6
-Damanya uit B6
-Jaylee uit B7
-Lara uit B9
-Jade uit B10
-Senna uit B10

-Kaily

Calvijn Zuidermavo

Avicenna College
-Ceylin uit B1
-Ömer uit B1
-Mohamed uit B3
-Berkay uit B4

Calvijn Business

Calvijn Zuider Gymnasium

-Ahmet uit B1
-Ouassim uit B6
-Jenaely uit B6

Codarts

Calvijn Groene Hart
-Kristinba uit B2
-Linde uit B3
-Jaimy uit B3
-Fee uit B3
-Jesse uit B4
-Sudenaz uit B5
-Ayman uit B6
-Selin uit B7
-Merve uit B8
-Pippa uit B9

Calvijn Juliana
-Jill uit B6

-Matthijs uit B5
-Bella uit B10

Dalton Lyceum Barendrecht
-Sami uit B4
-Tasnim uit B3
-Özer uit B5
Berat uit B6
-Amani uit B7
-Anthony uit B8
-Sara D uit B8
-Zerus uit B8

Dalton Lyceum Dordrecht
Elisa uit B6

Farel College

Focus Beroeps Academie
-Daan uit B1
-Indy uit B3
-Maryam uit B4
-Ceren uit B5
-Devin uit B7
-Evan uit B10
-Jah-Liyah uiut B10
-Jafaar uit B10
-Jymani uit B10

Groen College

-Emily uit B3
-Roel uit B3
-Suzanne uit B4
Semmy uit B4
Ryan uit B7

En hier gaan de 8e groepers naar toe !

Het Theater Havo/VWO

Montfort College

Zuiderpark College

-Josephine uit B7

-Jim uit B4
-Troy uit B5
-Dario uit B5
-Jusilandia uit B6
Danique uit B6
-Beyza uit B8
-Helin uit B8
-Sara A uit B8
-Yagmur uit B8
-Lina uit B9

-Jaylano uit B2

K SE Etten-Leur
-Sinan uit B5

Lyceum Elst

-Presja uit B9

Montessori Lyceum
-Yassina uit B3
-Rayenne uit B4
-Maya uit B4
-Anes uit B5
-Wesley uit B6
-Ethem uit B7
-Rif uit B7
-Florian uit B8
-Deniz B uit B9
-Fairouz uit B9
Hammaad uit B9

STC College

-Noah uit B3
-Jayden uit B7
-Savano uit B8
-Fabian uit B9

Vrije School

-Charlie uit B9
-Lyam uit B9
-Amber uit B10

Wolfert van Borselen
-Sara uit B2

Wolfert van Borselen (TT)
-Luca uit B8
-Deniz uit B9

Young Business School
-Israfil uit B1

Deze lijst is samengesteld
op basis van de ons
bekende gegevens in juni
2019. Het is mogelijk dat er
wisselingen hebben
plaatsgevonden c.q. nog
zullen plaatsvinden.

Er was eens . . .
Er was eens een heel oud schoolplein en toen kwamen er
mannen aan. Ze hadden een nieuwe voetbalveld gemaakt
en het hele schoolplein was ook helemaal nieuw.

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Nu zijn de koprolrekken verplaatst
en het klimrek ook. En toen ging
het sneeuwen en het voetbalveld
was onder de sneeuw. We moesten
op het grote plein spelen en de
sneeuw was heel mooi en leuk. We
gingen sneeuwballen gevecht spelen en sneeuwpoppen maken. Het
was heel leuk.
En er is nu ook een soort van tent
waar je door heen kan lopen en er
zijn ook veel kleine plantjes.
Om die plantjes hebben ze hekken
gemaakt van takken En dat was er
gebeurd.

Megan Esil en Jayda M7

‘Je steeds weer
nieuwe dingen leert,
zoals vermenigvuldigen
met 1 en 10’.
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加辣椒酱吗
Sambal bij?
Deze vraag krijg je vaak als je bij de afhaalchinees nasi of bami
haalt, maar eigenlijk zijn zowel nasi, bami als sambal helemaal niet
Chinees, maar Indonesisch!
Chinezen vinden eten heel belangrijk: als vrienden elkaar
tegenkomen, zullen ze aan elkaar vragen: 吃了吗 （chī le ma）
oftewel “heb je al gegeten?”
Als je wordt uitgenodigd om bij een Chinees te gaan eten,
wordt er van je verwacht dat je met stokjes kunt eten.
Op youtube kun je allerlei filmpjes vinden van Chinese baby’s die al
met stokjes eten, maar voor de meeste mensen is voor het eerst
eten met stokjes niet makkelijk.

Als je met stokjes eet, zijn er een paar dingen die je beter niet
kunt doen: wijzen met je stokjes is heel onbeleefd, met een
stokje in de eten prikken is niet netjes en je stokjes rechtop in
je kommetje zetten is helemaal verboden. Dat lijkt namelijk op
het branden van wierookstokjes voor de doden.
Een leuk weetje: een Chinees bruidspaar krijgt vaak eetstokjes
cadeau, omdat het Chinese woord voor stokjes, kuàizi,
hetzelfde klinkt als het Chinese woord voor snel kindjes
krijgen, kuàizi.
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Niet alleen het eten me
avontuur, er zijn ook an
je rekening mee moet
Chinees restaurant krij
een apart bord alleen v
staat er een aantal gro
met verschillende gere
een klein leeg bordje k
op kunt scheppen. He
om te zeggen dat je iet
uitgenodigd.

Daarmee geef je name
dat je gastheer geen g

Over smaak gesproken
over eten in China dat
alles
gegeten met vier poten
en alles met twee vleu
vliegtuig”.

Dat kun je zien als je n
China, waar je de mee
kopen om te eten. Gef
nen, gekookte kippente
gaan naar zo’n markt o
griezelen.

et stokjes is een
ndere dingen waar
houden. In een
jg je je eten niet op
voor jezelf, maar
otere schalen op tafel
echten, terwijl je zelf
krijgt, waar je van alles
et is heel onbeleefd
ts niet lust als je bent

elijk aan dat je vindt
goede smaak heeft.

n…er is een gezegde
luidt: “In China wordt

Naast de meest bizarre
etenswaren zijn er gelukkig
ook heel veel dingen in de
Chinese keuken die
erg lekker zijn.
Geroosterde Pekingeend,
banaan met karamel of
‘hotpot’, dat is fonduen op z’n

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Chinees. 慢慢吃!
(mànmànchi)

Eet
smakelijk!

n behalve een tafel
ugels behalve een

naar een markt gaat in
est gekke dingen kunt
frituurde vogelspinenen, veel toeristen
om eens lekker te

‘Je hebt hele creatieve en
leuke werkjes. Je hebt ook
ondersteunkaarten.
Bijvoorbeeld voor
zinsontleden of taal’.
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Groep 8 legt krans bij oorl
Na het volgen van een lessenserie over de Tweede Wereldoorlog zijn de achtste groepers
aanwezig geweest bij een herdenkingsplechtigheid op de Brink in Vreewijk. Hier hebben ze
stilgestaan bij de vele slachtoffers die in deze tijd zijn gevallen. Door het leggen van een
bloemstuk en het voordragen van gedichten hebben de leerlingen hun respect getoond aan de
gevallenen.
In het bijzijn van oud-strijders hebben de kinderen getuigd van een diepe bewondering
voor de offers die gebracht zijn om te komen tot de vrije, tolerante, samenleving die we
heden ten dage zijn.

Gedicht geschreven door: Sara uit B9
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logsmonument
ijn favoriete

Montessori
Materiaal

‘

Je dan met
geld kan tellen
en dan leer je ook
gelijk met geld omgaan’.

Gedicht geschreven door: Maya uit B4
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Hallo, ik ben

Niaz.

Kom uit het ei,
In groep O5 was dit boek het thema tot aan
het paasontbijt. In de groep was een echt ei
(papier-maché). De kinderen hebben door
middel van tekeningen tegen het ei gepraat.
De kinderen hebben spaghetti gekookt en
gegeten. Ook hebben de kinderen eieren
gekookt en gebakken. De kinderen hebben
samen met de juf gebreid. Ook heeft het ei
in de wieg gelegen en in de tuin. Uiteindelijk kwam het ei uit en ieder kind heeft een
kuiken op een wasknijper gekregen.

Ik zit in groep 5 van M7
Een wolf is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met mijn
PS4.

Mama hen slaapt. Van Leeloo 5 jaar uit O5

Noodles vind ik heel erg
lekker.
Op school reken ik
graag.
Ik wil dierenverzorger
worden, of bij de
politie.
De leukste dag van
het jaar vind ik mijn
verjaardag!
‘Dolfje Weerwolfje’ vind
ik het leukste boek
Op tv kijk ik altijd naar
‘Cartoon Network’.
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Mama hen praat tegen het ei. Van Sierra 6 jaar uit O5

Wieg met

, kleintje

het ei. Van Rivash 6 jaar uit O5

De hen maakt een wieg. Van Rivash 6 jaar uit O5

De hen staat voor het fornuis. Van Sofia 5 jaar uit O5

Moeder hen kookt. Van Mya 5 jaar uit O5

Moeder hen slaapt. Van Livan-Su 5 jaar uit O5
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We hebben fijn gespeeld!

Gemaakt door:
Ceylin-Ela
uit M9

Hallo roos uit M9
Ik ging vandaag op schoolreis.
Ik was de hele dag met Indy.
En Indy houdt van hamsters.
En bij de lineaushof is een soort hamster-radje
En Indy wou daar de hele tijd in
!
Het was ook wel leuk hoor
Maar Indy heeft hoogtevrees
En ik vind dat EGT NIET LEUK !!!

Hoi ik ben kicky
Wij zijn in linnueshof geweest.
Het was heel erg leuk
Ik vond de hoge glijbaan één van de leukste
dingen.
Ik vond het winkeltje
ook een van de leukste dingen.
Dit was mijn verhaal

Groetjes kicky uit M9

Halo ik ben noa uit M9

En ik ging in de bootjes. en in
De fietsjes. en op de glijbaan.
En klimmen. en ik ging in de
Bus. met ranya en puk
Praten en ik ging in het
Winkeltje iets kopen
Het was leuk doei.
Ik en ibi waren op stoelen aan
Het zitten en we moesten ons
naar boven trekken en toen
Moest je het touw loslaten
En toen ging je zachtjes naar
beneden
In de bus was het ook leuk
Ik geef luneeshof een toppie!
Emir uit M9
We gingen op schoolreis
Ik heb met vieena en celin en tusem gespeeld
We gingen in een draaiding en in een bootje
Maar het aller leukst was een rad
Je moest je klemmen en dan ging je een rondje
draaien

Pixie uit M9
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Gemaakt door:
Puk
uit M9

De schoolreis was leuk ik heb een knuffol een
rubber beesje gekocht

groetjs puk

Hoi ik ben Elif uit M9 w e zijn naar
Linnaeshof gegaan en het was heel erg
Leuk en de bovenbouwers zijn naar efteling
Gegaan dat is ook leuk. wat vinden jullie
leuk? linnaeshof of efteling
Ik vind ze allebei leuk wat vinden jullie de
leukste schoolreisjes en dit is mijn einde
verhaal
Eindelijk, daar zijn we! Na 1 uur rijden moet
je wel even spelen Daar is de lineueshof
Maar eerst….. de grote maar,
We moeten lopen Heel lang lopen
Maar even later is iedereen in de speeltuin
Ik vond het zoooooooooo leuk en geweldig,
Dat ik vergat om te eten.
In de bus zaten mama en haar klas.
En het was erg gezellig
Dag.

Marit uit M9

Foto van Vroeger 3
Hieronder zie je een foto van een juffrouw. Weet jij wie het is?
In deze schoolkrant staan nog twee ‘Foto’s van Vroeger’
Herken jij alle 3 de juffrouwen. Vul dan de bon in op bladzijde 40.
Doe hem op de brievenbus van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

A. juffrouw Evelien
B. juffrouw Christa
C. juffrouw Leonie
Vul het goede antwoord
in op blz 40.
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Hallo, ik ben

Julia.

Ik zit in groep 5 van M10
Een vos is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefst met
mijn poppen.
Vissticks & worst vind ik
het allerlekkerst
Op school reken ik graag.
Ik wil later danseres
worden.
Kerstmis vind
ik de leukste periode
van het jaar!
‘Sprookjesboek’ vind ik
het leukste boek.
Op tv kijk ik naar
Pokémon.
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Verhaaltjes en te

door kin

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

Foto van Vroeger 1

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 2

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 3

Antwoord

A

B

C

(omcirkel het juiste antwoord)

ekeningen zijn gemaakt

nderen uit M10

Naam:

__________________

Groep:

O_

1
A. juf Arianne
B. juf Esmaa
C. juf Fatma

M_

B_

2
A. juf Winnie
B. juf José
C. juf Maaike

3
A. juf Evelien
B. juf Christa
C. juf Leonie
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Hallo, ik ben

Roos.

Eitje tik!
Rikke Tikke Tik
Eitje groot,
Eitje klein,
Wie zal hier de koning zijn.

Ik zit in groep 4 van M9
Een hamster is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met mijn
Nintendo Switch.
Pannenkoeken en rijst
vind ik heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan . . .
Ik vind alles leuk!!!!
Ik wil later archeoloog
worden.
Mijn verjaardag
en Oud & Nieuw vind
ik de leukste dagen van
het jaar!
‘Het magieboek’ vind ik
het leukste boek.
Op tv kijk ik altijd
naar ‘Netflix’.
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Dit paasspelletje is gespeeld
in groep M8

Pasen is
leuk
Ik ben danica en naast mij zit hind en
we schrijfen een verhaal over pasen.
Hier komt ons paasverhaal.
Pasen is op 21 & 22 april
En het is leuk want dan kunnen we
lekker eten op tafel zetten
Stel je voor een lekker paas ontbijtje.
Lekker toch ??????

Danica en Hind M7
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17 jonge eendjes geboren
We hebben weer eendjes in de tuin .
Ze zijn zo lief en schattig .
ik zou er wel een willen hebben,
maar ja mijn moeder zou dat nooit goed vinden .
Er waren er eerst zeventien maar er is er een overladen.
Altijd aan de positieve kant bekijken,
dus er zijn er nog zestien. Sommige zijn helemaal zwart
maar de meeste hebben een geel kopje .
Ze zwemmen in de vijver maar soms lopen ze op het
land. ik mocht er ook een aaien ze waren best wel zacht .
Ze hebben een schaaltje met voer .
Ze zwemmen bij de schildpadden,
maar maak je geen zorgen
De schildpadden eten ze niet op hoor .

Lieve groet Ceylin en Bobbi uit B8

Wij hebben eendjes in de sloot.
Ze zijn heel mooi , lief en erg schattig.
Het zijn er zestien. Een is er dood , hij was te zwak…
Dat was omdat hij niet goed en gezond was. Zielig he ?
Er zijn ook een paar schildpadden.
Het zijn er vier. Twee zijn nog in hun winterslaap.
En twee zijn al wakker.

Geschreven door Filip & Jelle uit B8
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in binnentuin
ijn favoriete

Montessori
Materiaal

‘Ik tot 100 kan
tellen en schrijven.
Wel duurt het werkje
lang, maar dat geeft
niet. Omdat ik het kan.
Ik vind cijfers heel
erg leuk’
44

Hallo, ik ben

Jaydie.

B10 is de nieuw

Op 22 februari j.l. vonden de finalewedstrijden Hakobal
plaats in een ‘uitverkochte’ Enk.
Bekijk hieronder het verloop van de finales.
Kwartfinale I: B4-B3 - 1-4

Kwartfinale II: B10-B7 - 4-3

Kwartfinale III: B2-B5 - 2-3

Kwartfinale IV: B1-B9 - 5-4

Halve finale I: B3-B10 - 2-4

Halve Finale II: B5-B1 - 4-5

Ik zit in groep 2 van O6
Een hond is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefst met
mijn barbiepop.
Spaghetti vind ik het
allerlekkerst
Op school werk ik graag
aan sommen maken.
Ik wil later politieagente
worden.
Mijn verjaardag vind ik
de leukste dag
van het jaar!
‘Kikker in de kou’
vind ik het leukste boek.
Op tv kijk ik naar
‘Mega Mindy’

Finale : B1-B10 - 1-2

*
**
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n.v. = na verlengin
g.g. = Golden Goal

we kampioen HaKobal

l

3*

4

* **

ng
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Hoera, het is lente!!

Hoera, het is lente!
In en buiten de klas leren we m.b.t. dit them
Groetjes alle kinderen en de juffen van 08.
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!

ma.

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

‘Ik de letters kan
oefenen met mijn vingers
en warm water. Daarna mag ik
de letter schrijven en het
plaatje inkleuren. Dat vind ik
heel leuk. En de juf zegt dat
als ik heel veel letters ken,
ik kan lezen!
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De grote Mare Muziekq

Juffrouw Mareille heeft voor jullie een leuke quiz gemaakt. Weet jij alle goede antwoorden? Stop het a

schoolkrantbrievenbus. (Op de gang bij meester Roland) En wellicht win jij wel een leuke p

1.

Verbind een zin uit het liedje Vader Jacob
met de goede ritmetaal.

A. Vader Jacob
Vader Jacob

B. Slaapt gij nog?
Slaapt gij nog?

C. Alle klokken luiden
Alle klokken luiden

2. Wat is waar?
A. Ritme is het tempo van een liedje en de melodie kun je klappen.
B. Ritme kan je klappen en de melodie niet, maar die kun je wel zingen.
C. Ritme kan je zingen en melodie kan je niet zingen.
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quiz.

antwoord dan in de
prijs!!

3. Welk woord staat hier:

Antwoorden:

1. A =
B=3
C=
D=
2. A
B
C
3. ____________

4. ____________
Naam: _________
Ik zit in groep:
___________
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Het is . . .

L

Lente, getekend door:
Jhurvean uit O9

Lente, getekend d

Lente, getekend door:

Hailey uit O9

Mergen uit O9

Lente, getekend door:
Jeremy uit O9

Lente, getekend door:

Le

Jazz-lyn uit O9
Lente, getekend door:
Veerle uit O9

Lente, getekend door:
Gent uit O9

Lente, getekend door:
Ezmira uit O9
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Lente, ge

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Lente, getekend door:
Treaj uit O9

Lente, getekend door:
Norah uit O9

door:

9

Lente, getekend door:

ente, getekend door:

Che uit O9

Naoufel uit O9

Lente, getekend door:
Madelief uit O9

‘Je mag samenwerken en
je leert er veel van.
Je leert hoe je omgaat
met materiaal en het
leukste vind ik dat je
sommen mag opschrijven.
Omdat je dan mag
sorteren tot en met een
miljoen. En de kraaltjes in
de goeie bak mag doen.

etekend door: Fay
uit O9
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Daar is de Paa
Paashaas, getekend door:
Noah uit O6

Paashaas, getekend door:
Salin uit O6

Paashaas, getekend door:
Tess uit O6

Paas

Paashaas, getekend door:
Jaydie uit O6

Paashaas, getekend door:
Shahinda uit O6
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ashaas.
Paashaas, getekend door:
Esma uit O6
Paashaas, getekend door:
Valerie uit O6
Paashaas, getekend door:
Lily uit O6

Paashaas, getekend door:
Erdem uit O6

shaas, getekend door:
Reeva uit O6
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Grej of the
De Grej of the day werkt zo: De juffen
geven elke twee dagen een briefje mee.

De Eifeltoren

Daar staat bijvoorbeeld: Het is zwart en wit in
Azie. En het antwoord is…… dat gaat de juf de

Wist je dat de Eifeltoren de
beroemde toren van Parijs

volgende dag vertellen. Maar het echte antwoord is de
Reuzenpanda!!!! En er leven er twee in Nederland

is? Wist je dat je de
eifeltoren ook kan

Van Emelie, Esila en Beray uit M1

beklimmen? En de eifeltoren
is gemaakt door Gustaf

Reuzenpanda,

Eifel.
Van Tim en Pari

getekend door:
Emelie uit M1

Eifeltoren ,getekend door:

uit M1

Kenza uit M1

Driftige vogel

Het knaleiland

We kregen de grej of
Hunga Tonga onstond door een onderwater fulkaan
the day mee naar huis. uitbarsting Er is daar bijna alles. Je hebt een bos, een
Het raatsel was: het is
strand en krater en een berg van de krater.
een driftige beroemde
En dat is Hunga Tonga
Vogol. Ik wist het al
Van Luka, Noah en Feray uit M1
Meteen Het was Donald
Duck. Het was goed en bijna alle kinderen wisten het.
Grej of the day
Sommige dachten angrie birds
Van Ros, Bjørn en Sienna uit M1

hint; het is
rechthoekig in
het zand…..
Een piramide
Ze zijn in
Egypte. De grootste piramide is van cheops een
graf van de vareo En zit vol met boemie traps.
Van Arda, Ramiz en Indy uit M1

Piramide ,getekend door: Indy uit M1
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day
We hebben het over Mario.
Wist je dat mario een broer heeft en
wist je dat Mario vroeger jumpman
heten? Hij komt uit Italie en hij heeft
de prinses gered. Hij heeft super veel
vijanden en er zijn meer dan 100 spellen.
Geschreven door Rani en Dinand M1
Getekend door Julian M1

De kwal
De kwal bestaat voor 99% uit water en ze zijn soms

giftig. Je hebt ook kwallen in de noordzee. Ze zijn
slijmerig ne ze bestaan voor 1 % uit lakterien.
Van Quinty, Liano en Joelle M1

Het heeft familie in frankrijk en amirika en je kan
het ook zelf zijn. Hallo allemaal wij kregen van de
juf de hint grej of the day We kregen het mee naar
huis en we moesten het raaden wat het antwoord
was. Het antwoord was pannenkoek. Het oudste
recept kwam uit China.
Van Brandon en Zakaria M1

Pannenkoek ,getekend

door: Finn uit M1
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Nieuws om niet te m
IFFR (InternationaalFilmFestivalRotterdam)
Het IFFR was dit jaar in het thema ‘samen’ er waren vijf leuke korte films uitgekozen
voor kinderen het waren verschillende films , sommigen waren echt gebeurt. Andere
films waren gespeeld of met animatie gemaakt (dat is als je een film met de computer
maakt )
De eerste film hete ‘ Antouni ’ wat betekent thuis het ging over een meisje dat Lori hete en zij was
samen met haar vader gevlucht uit een oorlogsgebied . Het was een speelfilm ( een film die door
acteurs is gespeeld ) De tweede film hete 180 cc het was een documantaire die gaat over een jon-

gen die heel goed kan hoppen ( dat is als je op de achterband van je fiets gaat rijden. Niet doen op
een herenfiets! ) zijn broer zit in de gevangenis en hij woont samen met zijn kleine zusje van drie en
zijn moeder de film speelt zich af in Zuidwijk (Slinge en ook het zuiderpark ) Een waargebeurd verhaal De derde film ging over een museumbewaker die zich verveelde en daarom besloot hij maar
een deuntje te neuriën . Animatiefilm De een na laatste korte film hete ‘ Skyggeboxer’ deze speelfilm komt uit Zweden. Het gaat over de dochter van een profboxer . Als haar moeder plotseling in
het ziekenhuis beland is het meisje vastbesloten om haar moeder weer terug te krijgen in de
boxring. En de laatste film ( maar niet de minste! ) ‘ brand in kartonstad ‘ het is een leuke film die
gaat over een stad die helemaal van karton is gemaakt. Maar als er opeens brand uit breekt ( echt
en niet van karton ) staat de brandweer z’n mannetje . Maar wat als het bluswater van karton is en
de brand echt? Een coole james bond-achtige animatiefilm uit Engeland (spanningsfactor : heel
hoog want de snippers vliegen in het rond!) dit waren de vijf films die de bovenbouw heeft gezien
bij het IFFR . Deze films duurden van 2 tot 22 minuten lang

verslag geschreven door: Josephine uit B7 (groep 8)

1ste jaar
Hallo ik ben Ceylin, dit is mijn
1ste jaar op de Mare. Mijn
vorige school was geen
montessori school. Ik vind de
mare beter en super leuk. Je
hebt allemaal materialen die
ik op mijn vorige school niet
had. Ik ben super blij dat ik
nu hier ben. In het begin was
het even wennen en alles
was moeilijk, maar nu heb ik
veel vriendinnen en is alles
makkelijk. Het is gewoon
even wennen.
RAADSEL: Nina`s moeder
heeft 3 kinderen de 1ste heet
heel Mei de 2de heet heel juni
hoe heet de 3de?
Ceylin, B7
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Moppen & raadsels
Jantje zit in de klas
en zegt: “vroem
vroem.” De juf zegt:
“niet doen.” Jantje
zegt weer: “vroem
vroem” De juf zegt:
“niet doen, als je het
nog een keer doet,
ga je naar de gang.”
Jantje zegt: “voem
vroem” De juf zegt:
“ga naar de gang.”
Jantje zegt: “nee
mijn benzine is op.”
Hoe heet een telefoon die in de wc
valt antwoord:
playmobiel
Efekan, B7

Hoi ik ben Isha en zit in groep zeven. We hebben de Nio
gehad. We kregen voor elk
onderdeel tien of vijf minuten en
een keer een kwartier. Maar ik had
wel moeilijker verwacht. We hadden zes onderdelen, maar ik ben
wel benieuwd over de uitslag. Ik
dacht dat de Nio moeilijker was dan
de cito. Wat leuk was, is dat juf
Ivona hem ging doen met ons.
We zaten in onze klas met nog
groep zeven van meester Roland.
Het was super stil.
Voor de pauze moesten we een
blad invullen met honderd
vragen over jezelf. Één vraag was
echt raar er stond: Voel je je fijn bij
onbekende mensen maar ik zei nee
Groetjes,
Isha, B7

missen!

Hakobal

Ik ben Kane. Ik ben 9 jaar en ik zit in
B7. Ik vind het een hele leuke klas.
Ik vind gym het leukst en van gym
vind ik hakobal het leukst, omdat je
goed met elkaar moet overspelen.
En dan wil ik wel winnen.
Als ik verlies vind ik dat minder leuk.
Groetjes, Kane, B7

De middelbare school
Volgend jaar ben ik weg
Dan zit ik op de middelbare school
Dan moet ik heel ver fietsen
En heel veel boeken sjouwen
Huiswerk, daar krijg ik bergen van
Geniet dus nog zo lang als je kan
Jij denkt misschien;

” wat een kletskoek mijn juf/meester is
toch zo gemeen!”
Maar jij hebt dan geluk want jij hebt er 1
En als ik geluk heb krijg ik er wel tien!
Plus nog een mentor wat zeg je mij nou!?
Laat mij maar zitten want dit gaat veel te
gauw!
Laat mij maar snel ruilen met jou!
Groetjes! Josephine uit B7 (GR.8)

Ik ben Ajani en ik ben 10
jaar en ik vind rekenen,
breuken en spelling leuk.
Wij hadden bijna
gewonnen met hakobal,
maar b10 had gewonnen
van ons en zij hadden van
iedereen gewonnen .
Het was 3-2
Als het goed is dit is een waar gebeurt verhaal.
Ajani, B7

Hallo ik ben Leila en zit in groep 7. Ik vond de Nio toets
best leuk, maar ook moeilijk. Ik vond rekenen het
moeilijkst. Juf Ivona was wel aardig. Het ging wel snel
voorbij. En ik denk wel dat ik het goed heb gedaan. En
dat hoop ik ook. We hadden al snel pauze, maar daarna moeste we de Nio toets weer afmaken .
Die vragenlijst vond ik ook best leuk. Groetjes,
Leila, B7

De nio

Gr 7 deed de nio dit jaar. We hadden 6
onderdelen. En ook nog 100 vragen over jezelf,
vragen zoals ‘Vind je het fijn als iemand de baas
over je speelt?’ en je kon alleen met ja of nee
antwoorden. Die vragen duurden best lang.
En nog over die onderdelen; Je had er maar 10,
15 of 5 minuten voor. De juf zei precies hoelang.
De delen bestonden uit 2 soort van rekenen, 2
over woordbetekenissen en 2 over een soort
ruimtelijk inzicht. En wij zaten met 2 groep 7
klassen in een lokaal
Geschreven door Lotte uit gr 7 uit B7

Het is leuk op de
Mare in B7. Soms is
het druk in de klas
en dan kan je je niet
goed concentreren.
Ik vind rekenen heel
leuk, maar ook
moeilijk. En ik heb
vriendin op school ze
heet Julia. We wonen
in de zelfde straat.
Ik speel altijd met
haar op school,
maar thuis niet.
Mijn lievelingsboek is
dagboek van een
muts.
Groetjes,
Romy, B7
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RAADSELS
Hoi, wij zijn Jayden en Ethem en wij vertellen raadsels.
RAADSEL 1
Wat is het verschil tussen een baby en een varken:
Een baby poept in de luier en een varken luiert in de
poep.
RAADSEL 2
Hoe noem je een Turk die lacht: Lachmed
RAADSEL 3
Wat gebeurt er als een Chinees de kassa opent: CHING! CHING!
RAADSEL 4
Hoe klopt een Turk zijn hart: Kebab! Kebab!
Jayden en Ethem, B7

Mijn 6 jaren op de Mare
In groep 3 vond ik het echt z`n grote school! De eerste x naar m`n klas lopen was een doolhof!
Toen ik de klas in liep vond ik het eerst heel beschamend, maar ik zag een paar vissen in de klas en
rende er meteen heen en riep ondertussen: ”mama kijk vissies!” Iedereen keek, maar mij boeide het
toen niets. Ik had al snel vrienden en leerde heel veel. Spelling vond ik nog wel lastig maar de juf hielp
me gwn daarmee. In groep 4 kan ik me niet veel herinneren helaas … In groep 5 vond ik het zo
jammer dat ik naar de bovenbouw ging, we mochten een papiertje pakken en daar op schrijven met
wie jij naar de bovenbouw wou gaan. Ik had Selin geschreven. We waren toen al best Friens haha.
YES! Ik mocht met Selin naar de bovenbouw! Toen we afscheid moesten nemen van de juf en de
kinderen moest ik wel een beetje huilen. In groep 6 had ik al snel vrienden (net als in gr 3 ) de meest
uit 8 en 7. We hadden toen meester Ben. Hij was aardig en grappig, maar wel streng. Toen we in
groep 7 zaten moest meester Ben met pensioen. We kregen toen juf Ivona ze was echt aardig en
soms streng. Ik was toen nog heel eigenwijs; maakte m`n hw niet enzo. Maar dat veranderde in groep
8. Een juf nam volgens mij ontslag en daar door kregen wij een andere juf en moest juf Ivona voor
haar in de plaats. We kregen juf Winnie, alles

ging goed ik heb vriendinnen en door gym en
grapjes hebben we elkaar “De Slendermans“
genoemd, haha. Ik heb ook al een niveau en een
school uitgekozen! We zijn nu nog ff bezig met
het afscheid. Waarschijnlijk weten jullie (uit b7)
het thema al maar goed dit was mijn 6 jaar op de
mare THX voor het lezen! doei!
Jaylee, B7
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Fien wint prijs met gedicht.

Namens Mare Magazine willen we Fien hartelijk feliciteren met deze mooie prijs!!

Limericks
Er was eens een vrouwtje in Nederland
Ze stond in de haven aan de kant
Ze was van plan om een bootje te huren
Maar dat zal wel heel lang duren
Daarna voer ze met de boot naar het strand.

Er was eens een koning uit Botswana
Hij botste graag met een lama
Op een dag brak hij zijn nek
Toen werd hij heel gek
En dat was een groot drama

Nicolai B8

Noah & Jaimy uit B3
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Sportdag
Op woensdag 22 mei
hebben de kinderen van
groep 1 & 2 aan veel
sportieve activiteiten
meegedaan tijdens hun
jaarlijkse sportdag.
Naast sport en spel
konden de kinderen zich
ook laten schminken.
Langs deze weg
willen we alle
hulpouders/grootouders
hartelijk danken
voor hun hulp en
enthousiasme deze
ochtend.
Zonder u zouden de
kinderen niet zo'n
geweldige ochtend
hebben gehad.
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Groep 7 & 8:
Nieuwe architect
van Rotterdam

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

Groep 7 & 8:
Zoals van Gogh

Ga naar het virtuele
Maremuseum
op de Maresite
voor heel veel
mooie exposities
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