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

Voorwoord
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt weer een mooie editie van het Mare Magazine!
In dit Magazine kunt u alle leuke zaken van het eerste half jaar
teruglezen met mooie tekeningen en foto’s erbij.
Natuurlijk ook weer de ‘Foto van Vroeger’,
maar ook de opening van ons schoolplein,
de Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd,
een leuke boksclinic die gegeven werd en nog veel meer!

We wensen u natuurlijk
weer veel leesplezier!

P.(Peter) van der Waal
Directeur obs "De Mare"
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De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de
kinderen geschreven en komen uit de volgende
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Romeinen op
de Mare
De Romeinenles
Als eerst moest je schrijven en daarna moest
je de opdracht doen en ik vond deze les het
aller leukst van de andere lessen
DE ROMeiNEnLES ! toen ik de les en de
opdrachten had gedaan, toen moest ik het
boekje doen. met de romeinse cijfers en ik
vond het heel makkelijk het waren 6 bladzijdes
de eerste bladzijde was met 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 en onder de twintig door de war en
de laatste met de miljoenen. Ik heb nog een
kijkdoos gemaakt van de romeinen en toen
alles aan elkaar plakken en een stok kopen en
zagen en schuren en de stokken aan de les
plakken en dan oprollen en klaar is mijn Romeinen boekenrol groetjes TUSEM M6

Workshop
tassenmaken
In M8 hebben de kinderen van oude kleren een
nieuwe mooie tas gemaakt. De kinderen waren heel
trots op het resultaat.
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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 Arianne, juffrouw José & juffrouw Leonie.

Juffrouw
Arianne

Juffrouw José
Juffrouw Leonie

Elif uit M5
en Gwen
uit B1
hadden ze
alle drie
goed
geraden en
hebben een
leuk prijsje
ontvangen
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Hallo, ik ben

Hasna.

Circus
Rotjeknor
Eerst waren wij op school. Toen tot 9 uur werken. Toen we klaar
waren gingen wij naar de bus. 15 minuten later waren we na een kwartier
bij het CIRCUS!!! Toen kwamen wij een man tegen (ik weet niet meer hoe
hij heet, laat het even weten als jij het weet). Hij legde alles uit over het circus en ook heb ik gehoord dat hij vroeger ook een meester was, hihihihi. Hij

had ook gezegd over zijn eerste verhaal!!!(hoe zijn circus begon…) en hij had
2 beginners, dat was een meneer en een mevrouw. Toen hebben wij het
volgende gedaan: jongleren, op de eenwieler, doekjes gooien, kogel gooien
en natuurlijk het grappigste wat Ahmet en ik leuk vonden: de ronde bal,
hahahahaha!!! Maar wij waren met zijn 2en en je kon de ronde bal doen
met 3 kinderen! Het toneelstuk was ook leuk; het was over een vrouw die
Ik zit in groep 2 van O1
Een kat is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
LOL speelgoed.
Macaroni vind ik
heel erg lekker.

( ze moest denk ik brood eten met ook niks erop he!!!) Het toneelstuk
duurde iets van een kwartier (15 min) en het grappigste dat ik vroeg: SPEELT
U GAMES? Hahahahaha!!! Maar dat was ook wel dom en nog gevraagd hoe
oud ze zijn. Hij zij denk ik 24? Maar het allerbelangrijkste wat we geleerd
hebben is dat we de trucjes ook een beetje doorhebben!!!! Daarna gingen

Op school schrijf ik graag
mijn naam.

we weer terug naar school toen wij in de bus waren gingen Ahmet en ik over

Ik wil later prinses worden.

Brawl Stars praten. Het was een lang gesprek! 15 minuten later waren wij

Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
‘Prinsessenboeken’
vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Prinsessen’.
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niet wil eten maar haar vader dwong haar om te eten!

weer terug bij school. EINDE!!!!!

Door: Nizar B9

Letters meppen, hoe leuk is dat!

Groetjes uit O8

Sinds vorig jaar staan bij ons op school twee zwerfboekenkasten.
Maar hoe werkt het nou eigenlijk, zo’n zwerfboekenkast?
Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je neemt zo’n boek mee naar huis en als je het uit hebt,
laat je het verder zwerven. Je mag het boek weer inleveren op school, maar zwerfboekenkasten
kun je ook vinden op een station, een kinderboerderij, in de wachtkamer of….
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee!
Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat je het weer zwerven.
Dan kan een ander kind het ook lezen.
Als je zelf thuis boeken over hebt die je al hebt gelezen, kun je daar ook zwerfboeken van maken.
Lever ze dan in bij het DC op school, dan krijgen jouw boeken een zwerfboekensticker.
Wie weet waar jouw boek naartoe zwerft!

4

De Mare heeft een mooi
nieuw schoolplein
12 september 2019 was de opening van het nieuwe schoolplein
het was super leuk we gingen het mare lied zingen en daarna
gingen we de bakken halen we hebben 45 minuten lang buiten
gepeeld wij hebben lumeltje gespeelt en de andere kinderen uit
b2 gingen basket ballen, jongleren ,springtouwen enzovoort en
daarna gingen we weer naar binnen we gingen het boekje doen
van he schoolplein met kruiswoord puzzels doolhoven en nog veel
meer .
groetjes Julia uit B2
Op 12 september 2019 werd het schoolplein geopend we gingen 3
kwartier lang buiten spelen ik vond het echt super leuk we gingen
allemaal leuke spelletjes spelen en het Mare lied en toen was die
3 kwartier al voorbij en in de klas gingen we een uurtje werken en
toen was het weer pauze en toen gingen we weer naar buiten en
na de pauze gingen we 20 minuutjes werken en toen gingen we in
onze schoolplein boekjes allemaal leuke dingetjes doen en toen
was de dag alweer voorbij.
Groetjes Rana uit B2
We moesten naar buiten en daar ging meester mark iedereen die
speciaal was introduceren en wij gingen het lied zingen en toen
knipte mees peter van de waal het lintje door. Toen gingen we
drie kwartier buitenspelen en toen gingen we al weer naar binnen
en toen kregen we ons schoolplein boekje en toen was de dag
afgelopen
Met vriendelijke groet Jamie B2
We gingen naar buiten en we hebben het lied van de muziek juf
gezongen en toen knipte meester peter het touw maar ik kon niks
zien omdat iedereen ervoor stond en dan mochten we extra lang
buiten spelen en toen verliep de dag net zo als altijd en toen
mochten we in ons boekje over he plein
Groetjes Ivo B2
12 september wed de plein opening van de Mare gehouden de
opening ging als volgt Eerst ging mester Mark iets uitleggen
daarna de directeur en toen gingen we daarna het liedje zingen
Toen werd het lintje door geknipt daarna mochten we heel lang
buiten spelen we kregen ook nieuwen buiten speel spullen daarna
moesten we naar binnen we gingen even werken toen moesten
we opruimen we kregen een boekje van het schoolplein en toen
was het alweer het dit was mijn verhaaltje doei.
Van Melanie B2
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ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Kinderboekenweek
Hallo. Ik ben Mirthe en ik heb de
voorleeswedstrijd van B8 gewonnen!
Ik was erg zenuwachtig maar ik wist dat ik
vooral meedeed voor het lezen zelf en ook
gewoon voor de lol. Ik vond het erg leuk
dat iedereen van mijn stukje genoot.
Ik heb Matilda van Roald Dahl voorgelezen
en iedereen vond het zo leuk dat ze op mij
stemden. Toen de finale van B8 was, was
ik erg zenuwachtig. Maar ik was ook blij
als de ander zou winnen want dat is een
vriendin van mij. Maar ik was degene die
won! Ik kon het niet geloven! Maar nu ben
ik op weg naar de finale van De Mare op 9
oktober. Wil je me zien winnen?
Kom dan ook! Dag! Mirthe uit B8

Ik vind dit
materiaal zo leuk,
omdat je eerst
gaat kijken naar
de kaartjes en dan
de opdracht mag doen.
Vaak zijn het leuke
opdrachten, zoals een
rebus of woordzoeker.
Ik vind dat je er veel
van kunt leren.
En daarom is dit mijn
favoriete materiaal
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Boksclinic op de M
Hoi ik ben Reda. Maandag was er een training van een trainer
die Pascal heette hij was heel grappig maar hij kan ook serieus
zijn. Hij maakte heel veel grappen er was een jongen die
moest huilen. En hij maakte hem aan het lachen. Hij leerde
ons dat je linkervoet voor moest en de rechter er schuin
achter moest. Je linkerhand voor je kin en de rechterhand bij
de neus. We speelden ook een soort van spelletje. Er was
sushi, broccoli en je vader. Als hij sushi zei moest je naar sushi,
als hij zei je vader moest je naar de lijn je vader en ook bij
Broccoli. En je moest een tweetal maken en dan zei hij links
rechts. Hij zei dat je reflexen moest hebben en hij zei hoek van
links en van rechts. Hij zei dat je handen gingen zweten en hij
zei dat het lekker was, voor de grap. Dat was mijn gymles.
Einde van Reda uit B9

wij hebben een boks les gehad en
wilden er een quiz over maken
Waarom moet je in de boks houding naar voor leunen?
A. zodat je klaar staat om weg te rennen
B. dan sta je steviger
C. dat hoeft helemaal niet
Wat is sparren?
A. opgeven
B: potje knokken
C: dat is niks
Hoe moet je in je dekking staan?
A: armen voor je hoofd
B: links tegen je kin aan en rechts voor je neus
C: rechts tegen je kin aan en
links voor je neus
En we hadden een hele
leuke meester.
Groeten van
Eliano & Jelle uit B8
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Wij hebben een boks les gehad en we von
het is een leuk sport en de meester is gra
meester had alle lijntjes een naam gegev
een beetje fit gemaakt door te rennen in
meisjes en jongens verdeeld en je moet d
houding blijven boxen dat is voor jongen
ook kickboksen dat is ook een leuke sport
en je handen en we hebben 1 leu

Vraag 1
Waarom moet je bij je box hou
A
B
C

anders kan je niet in je balans blijven.
als je door iemand geduwd wordt dan va
dan krijg je ineens een klap.

Groetjes A

Mare

Foto van Vroeger 1
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 47.
Doe hem op de brievenbus
van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

nden boxen heel erg leuk
appig en serieus en de
ven de meester had ons
n de gymzaal hij had de
de hele tijd met je boks
ns en meisjes en je hebt
t en dat is met je voeten
uke quizvraag.

uding blijven?

al je naar achteren.

Ahmed Gurkan uit B8
A. Juffrouw Jowien
B. Juffrouw Quirine
C. Juffrouw Marieke
Vul het goede antwoord in op blz 47
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Ik vond het boksen geweldig. Eerst
moesten we de basic leren dat was recht
recht hoek hoek op op. Je zocht een
tweetal op en dan moesten we dribbelen en met de bokshandschoenen tegen
elkaar boksen zo leek het net alsof. De
meester was echt heel tof. Hij hielp veel
en legde goed uit. Waardoor je het goed
begreep. En de meester zei toen we
klaar waren dat we het goed gedaan
hadden. Dus dat was best wel aardig.
Geschreven door: Viënne B10
Ik vond het boksen leuk want de
meester was heel lief Want we hebben
heel veel geleerd het was geweldig
Want de bokshandschoenen stinken
heel erg maar Dat boeit niet want het
was leuk we hebben geleerd Recht
recht hoek hoek op op en blokken het
was Heel erg leuk ik hoop dat de
meester weer terug komt.
Geschreven door: Eva van Damme B10

Gemaakt door: Kyana uit B10

Gemaakt door: Poyraz & Emanuel uit B10

Hoi ik ben Caprice van B10
De boks les was erg leuk ik heb ook dingen
geleerd hoe je je handen bijvoorbeeld voor
je neus houdt en hoe je sloeg. De meester
was erg grappig we hadden lijnen een
eigen naam gegeven de meester vroeg
aan een meisje wat vindt vies eten ?
het meisje zei “nootjes’’ dus toen heette
die lijn nootjes toen vroeg de meester aan
iemand anders wat vindt jij het lekkerste
eten ? diegenen zei “pizza” en toen heette
de 2e lijn pizza toen vroeg de meester weer
aan iemand van wie hou jij het meest in je
familie ? hij zei ‘’me broertje’’ dus de 3e lijn
heette je broertje de meester nam steeds
de namen en wij moesten er naar toe
rennen de les was erg grappig leuk en
leerzaam !!
Hai ik ben Aisha van B10
Ik vond het boksen heel leuk ik ga zelf ook
naar boksen ik ga op zondag en dan is het
ook leuk om het ook op school een keertje
te doen het enige wat niet zo fijn was waren de stinkende bokshandschoenen

BOKSEN IS SUPER
DE BOKSLES WAS LEUK EN LEERZAAM
IK HEB ERG GENOTEN DE MEESTER
WAS LEUK GRAPPIG EN EEN TIKKIE
GESTOORD MAAR IK WEET NU WEL
HOE IK MOET BOKSEN EN MOET
BLOKKEN.
VAN:MICK B10
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De boksles
De boksles was heel erg leuk en de meester was ook heel grappig
En het leukste was dat de meester de lijn een naam gaf bijvoorbeeld Nootjes en toen moesten we naar de lijn rennen en de tegen elkaar de handen slaan Geschreven door: Bjord B10

Wil jij je huisdier in het zonnetje zetten, wacht dan niet langer en stuur een berichtje.
Stuur een foto van jou met je huisdier en vertel waarom jij zo van je huisdier houdt. We willen van alles
van je huisdier weten. Bijvoorbeeld: Hoe heet hij of zij, hoe oud is hij /zij, waarom is hij/zij zo lief enz.
En als jouw huisdier in Mare Magazine wordt geplaatst, krijgt jouw huisdier iets lekkers en of iets leuks.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl
Hallo ik ben Jade uit O4, ik wil jullie mijn poes laten zien.
Ze heet Doughnut en is 1 jaar. Ik mocht haar als kitten
ophalen op mijn 4e verjaardag. Ik vind Dougnut haar oren en
staart zo mooi. Ze zijn donkerbruin, dat staat zo schattig.
We spelen graag samen en ook slaapt ze soms naast me in
bed. Als ik ziek ben komt ze bij me liggen en gaat dan heel
hard spinnen. Dat is een grappig geluid. Dat doet ze ook als ze
blij is. Soms klimt Doughnut in onze gordijnen en dat vindt
mijn mama niet leuk. Mijn poes is mijn beste vriendje.
Ze is lekker zacht, maar haar nagels zijn heel scherp hoor.
Doughnut eet graag meloen en soms geef ik haar een
kattensnoepje. Lief is ze hè!?
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Hallo, ik ben

Herfst,
herfst
wa
Salvador.

Ik zit in groep 4 van M3

Bouwen vanaf een voorbeeld (groepsplan Onderbouw)
Thema ‘Herfst de Spin’ uit O4

Een kat is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met auto’s.

Kaassoufflés vind ik
heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan geld tellen.
Ik wil later soldaat worden.
Halloween ik de leukste
periode van het jaar
Boeken van ‘Kuifje’
vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd
naar ‘Netflix’.
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Sorteren op een kleedje.

at heb je te koop?
O4 heeft mooie
herfststukjes
gemaakt
Gelukkig werden
de kinderen
geholpen door
een oma . . .
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Thema Kinderboekenw
Hallo, ik ben Marit.
En ik heb een voertuig gemaakt.
Dat heet een twoetwoeautohuis.
Ja, ik weet het. Tis een lange
naam. En het is een huisje en een
auto en een slee en een helikopter
tegelijk. En de benzine is fristi.
Tja het is me fantasie. Maar wat
geeft dat. Niks. Toch.
Doei ,Marit. Groep 5-M9
Hoi ik ben Noa.
en ik ga wat vertellen over mijn
wagen. Mijn voertuig is een
badauto. Het is een bad en een
auto er zit een stuur en een kraan.
En een douche en wielen. Dus je
kunt rijden terwijl je in bad zit.
Groetjes Noa M9 groep 5.

Ik ben emir ik ga het heben over
Boeken en over het thema reizen
van me Juf moest ik een voertuig
maken en Ik vond dat heel leuk
want ik maakte Thuis heel veel
voertuigens en in de pauzes
Maakte ik ook voertuigens
Ik vond het erg leuk erg leuk om
het te vertelen
Emir groep 5-M9

Hoi ik ben ceylin ik zit in m9 mijn
wagen is een camping het heeft
een zwembad En twee terrassen
vier stoelen en twee tafels twee
ramen mijn auto Is leuk omdat je
er ook in kan eten het was heel
leuk om je Rond te rijden
Doei Ceylin uit M9

Hallo ik ben Indy ik heb een
tekening gemaakt het is een
soort machine het is een auto
maar ik hoef niet te rijden
maar ik kan wel rijden als ik in
de file sta dan heb ik gewoon
een huis en dan hoef ik niet te
rijden een butler doet dat
hailey en roos mogen er in
niemand anders er zijn twee
bedden en een hangmat en
we gaan steeds om en om en
lekker zwemmen
doei het einde groetjes Indy
uit M9

Hooi ik ben Arthur
ik hou van tekenen
Ik heb een tekening
gemaakt over het
Thema van de
kinderboekenweek
Mijn klas heeft
mooie dingen
gemaakt.
Arthur M9
Mijn auto kan vliegen ik
gebruik het als het file is
dan hoef ik niet te lang
wachten. Dat is vervelend
en dan kan ik voorpiepen
en dat is leuk.
Ayoub M9
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week: Reis mee
Hallo ik ben roos ik zit in m9 Vandaag ga ik een
verhaal schrijven Het is geschreven op dinsdag 8
oktober 2019 Een paar dagen geleden gingen we
een Voertuig tekenen ik had een soort Caravan getekend hij is nog niet klaar Hoor ik ga nu de inrichting
vertelen Ik begin beneden Er zijn twee hangmatten
Met een gordel eerlijk gezegd heeft alles Een gordel
maar goed ik ga weer verder Er is ook een zwembad
maar als eerst sla je de bladzijde om In dat zwembad
zit ook een gordel Er zijn drie bedden voor Indy, Hailey en Natuurlijk ik. Er zijn ook drie nachtkastjes Maar
twee klerenkasten Er zijn ook twee stoelen en een
bank en in het midden een tafel waar je spelletjes op
kan spellen. Er is ook een keuken met een Koelkast!
Rijden kan je instellen rijden Of niet als je kiest voor
niet dan rijd de auto vanzelf Er is ook een wc en een
bank waar je op tv kan kijken Maar je kan
ook gewoon zitten En hij kan inklappen dat
doet hij automatisch Je kan ook naar boven
en hij past in een garage dat was mijn verhaal

Gemaakt door Eva uit M9
We zaten in de auto en
toen kwam er file en
toen Bedacht ik me
ineens wat zou het fijn
zijn als mijn auto kan
Vliegen en toen reden
we weer en toen
stonden We weer in
de file en toen
bedacht ik me
ineens Wat zou het
fijn zijn als de auto in
een politie auto kan
Veranderen en toen
waren we er
Doei Isabel uit M9

14

Hallo, ik ben

Esteban.

Ik zit in groep 8 van B2
Een geit is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
mijn telefoon.
Pasta vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik graag
aan rekenen.
Ik wil later burgemeester
of architect worden.
1 januari vind ik de leukste
dag van het jaar
Boeken van ‘Geronimo
Stilton’ vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Netflix’.

Welkom in de
pruikentijd
Hoi wij zijn Ceylin & Bobbi, en wij hebben
een pruik gemaakt .En wij vinden hem
echt mooi geworden , we hebben er ook
echt veel werk aan besteed. En hadden er
een of twee weken over gedaan en
misschien ook wel drie weken, laten we
zeggen dat het heel lang duurde.
Dus hopen we dat jullie hem mooi vinden
op de foto. En we hebben de pruik
gemaakt voor geschiedenis.
Groetjes Ceylin & Bobbi uit B8
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Lekker Soepie
ijn favoriete

In groep M8 hebben de kinderen zelf soep gemaakt. Iedereen
nam wat mee voor de soep. En daarna was het smullen . . .

Montessori
Materiaal

Ik vind dit
materiaal zo
leuk, omdat ik
het kan en ik
rekenen en
taal leuk vind.
Dan kan ik de
mensen in de bus
tellen bij mama
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May the treasures and
pleasures of Christmas
be with you with love
and peace all year
through.
Christmas greetings
from Mrs. Diana

THE LITTLE
MATCH GIRL

A Short Fairy Story by Hans Christian Andersen

Once upon a time...
Most terribly cold it was; it snowed, and was nearly
quite dark, and evening, the last evening of the year.
In this cold and darkness there went along the street
a poor little girl, bareheaded, and with naked feet.
When she left home she had slippers on, it is true;
but what was the good of that? They were very large
slippers, which her mother had hitherto worn; so large were they; and the poor little thing lost them as
she scuffled away across the street, because of two
carriages that rolled by dreadfully fast.
One slipper was nowhere to be found; the other had
been laid hold of by an urchin, and off he ran with it;
he thought it would do capitally for a cradle when he
some day or other should have children himself. So
the little maiden walked on with her tiny naked feet,
that were quite red and blue from cold. She carried a
quantity of matches in an old apron, and she held a
bundle of them in her hand. Nobody had bought
anything of her the whole livelong day; no one had
given her a single farthing.
She crept along trembling with cold and hunger,
a very picture of sorrow, the poor little thing!
The flakes of snow covered her long fair hair, which
fell in beautiful curls around her neck; but of that, of
course, she never once now thought. From all the
windows the candles were gleaming, and it smelt so
deliciously of roast goose, for you know it was New
Year's Eve; yes, of that she thought.
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In a corner formed by two houses, of
which one advanced more than the other,
she seated herself down and cowered together. Her little feet she had drawn close
up to her, but she grew colder and colder,
and to go home she did not venture, for
she had not sold any matches and could
not bring a farthing of money: from her
father she would certainly get blows, and
at home it was cold too, for above her she
had only the roof, through which the wind
whistled, even though the largest cracks
were stopped up with straw and rags.
Her little hands were almost numbed with
cold. Oh! a match might afford her a world
of comfort, if she only dared take a single
one out of the bundle, draw it against the
wall, and warm her fingers by it. She drew
one out. "Rischt!" how it blazed, how it
burnt! It was a warm, bright flame, like a
candle, as she held her hands over it: it
was a wonderful light. It seemed really to
the little maiden as though she were sitting
before a large iron stove, with burnished
brass feet and a brass ornament at top.
The fire burned with such blessed influence; it warmed so delightfully. The little girl
had already stretched out her feet to
warm them too; but, the small flame went
out, the stove vanished: she had only the
remains of the burnt-out match in her
hand. She rubbed another against the wall:
it burned brightly, and where the light fell
on the wall, there the wall became
transparent like a veil, so that she could
see into the room.

On the table was spread a
snow-white tablecloth; upon it was
a splendid porcelain service, and
the roast goose was steaming famously with its stuffing of apple
and dried plums. And what was still
more capital to behold was, the
goose hopped down from the dish,
reeled about on the floor with knife
and fork in its breast, till it came up
to the poor little girl; when, the
match went out and nothing but
the thick, cold, damp wall was left
behind. She lighted another match.
Now there she was sitting under
the most magnificent Christmas
tree: it was still larger, and more
decorated than the one which she
had seen through the glass door in
the rich merchant's house.
Thousands of lights were burning
on the green branches, and gailycoloured pictures, such as she had
seen in the shop-windows, looked
down upon her. The little maiden
stretched out her hands towards
them when, the match went out.
The lights of the Christmas tree
rose higher and higher, she saw
them now as stars in heaven; one
fell down and formed a long trail of
fire. "Someone is just dead!" said
the little girl; for her old grandmother, the only person who had loved her, and who was now no more, had told her, that when a star
falls, a soul ascends to God.

She drew another match
against the wall: it was again
light, and in the lustre there
stood the old grandmother,
so bright and radiant, so
mild, and with such an expression of love.
"Grandmother!" cried the
little one. "Oh, take me with
you! You go away when the
match burns out; you vanish
like the warm stove, like the
delicious roast goose, and
like the magnificent Christmas tree!" And she rubbed
the whole bundle of matches quickly against the wall,
for she wanted to be quite
sure of keeping her grandmother near her. And the
matches gave such a brilliant
light that it was brighter
than at noon-day: never formerly had the grandmother
been so beautiful and so tall.
She took the little maiden,
on her arm, and both flew in
brightness and in joy so
high, so very high, and then
above was neither cold, nor
hunger, nor anxiety, they
were with God.
But in the corner, at the cold
hour of dawn, sat the poor
girl, with rosy cheeks and
with a smiling mouth, leaning against the wall, frozen
to death on the last evening
of the old year. Stiff and
stark sat the child there with
her matches, of which one
bundle had been burnt. "She
wanted to warm herself,"
people said. No one had the
slightest suspicion of what
beautiful things she had
seen; no one even dreamed
of the splendour in which,
with her grandmother she
had entered on the joys of a
new year.

Hallo, ik ben

Devin.

Ik zit in groep 8 van B3
Een eenhoorn is mijn
lievelingsdier.
Ik voetbal heel graag.

Spaghetti van Oma vind ik
heel erg lekker.
Op school vind ik
geschiedenis heel leuk
(wel van de meester!)
Ik wil later voetballer
worden.
1 januari vind ik de leukste
dag van het jaar
‘De Tsaar van Lombardijen’
vind ik het leukste boek.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Fox Sports & Ziggo Sport’.
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Heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine
weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt,
dat jij een broertje of zusje hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er
een foto en een geboortekaartje bij te doen. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens
Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.
Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Wij zijn Amira B1 en Amir van O1
en we hebben een zusje
gekregen ze heet
Taaj. Ze is geboren met een down
syndroom. Taaj heeft heel mooi haar.
Ze is geboren op
2 augustus 2019.

Deze knuffel
mogen
Amira & Amir aan hun
zusje Taaj geven
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Hallo, ik ben

Luca.

Naar de Doelen
voor optreden
van ArtvArk

Ik zit in groep 2 van O2
Een giraffe is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
mijn auto’s
(wortel)soep vind ik heel
erg lekker.
Op school leer ik graag
nieuwe letters.
Ik wil later bij de politie
gaan werken.
Halloween vind ik de
leukste dag van het jaar
Boeken over ‘Peppa Pig’ vind
ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Paw Patrol’.

Het saxofoonkwartet
Ik ben Tusem en ik ga een verhaal vertellen over het concert.
We gingen met de bus naar het concert en het was ongeveer 20
min reiden. Het concert heet De Doelen. We kwamen dus binnen
en we gingen in een kamer met stoelen in een kring zitten.
Daar ging Bart ons een (mini) concert geven. Wij mochten ook
meedoen en we gingen het liedje oefenen. En toen gingen we
echt naar het concert. De stoelen waren classic maar er waren
ook soort tafeltjes ernaast. We moesten opstaan en soms ook
mee zingen. De meesters en juffen gingen ook meedoen maar zij
moesten op de podium staan. En je werd gekozen om op de
podium te staan met een dirigeerstokje.
Wanneer het stokje omhoog ging werd het
geluid hard maar wanneer het stokje omlaag
ging werd het geluid zacht.
Toen het klaar was gingen we onze jassen pakken
en naar de bus. Natuurlijk werd er geteld of iedereen
er wel was.
Toen we in de bus zaten had ik en nog paar kinderen
hoofdpijn en waren we misselijk en toen deed de
buschauffeur muziek aan.
En toen waren we weer in de klas en gingen we eten.
Ik hoop dat je dit verhaal goed vindt en dat je er wat van
begrepen hebt.

Groetjes van Tusem B9
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We gingen met de bus , toen we er waren
moesten in een zaal zitten en een liedje
leren , toen gingen we naar de zaal waar het
werd gehouden . Het was super leuk !!! aan
het einde mochten de juffen en meesters
komen op het podium , ze moesten geluid na
doen van de saxofoon . en toen gingen we
heel hard lachen !!! het was heel leuk .
Isis B2.
De klas ging met de bus. En toen
gingen we in de rij staan om te gaan site.
En toen moeste we even luisteren naar de.
Vier saxofonisten. Toen gingen we me zingen
en op het einde moesten de. Juffen en
mesters op . Het podium en iets doe de en het
was heel leuk.
Bjorn B2
We moesten in de bus en toen gingen we in
een zaaltje zitten en nog oefenen we gingen
zitten en we moesten luisteren naar 4
saxsafoons ze gingen ook nog met een
tuinslang met de monster de juffen en
meesters gingen zingen en toen gingen we
weer weg het was heel leuk
van David B2

We gingen naar de doelen met de bus en er
waren 4 mannen met saxen en van hun moesten
we lied leren en die hadden we goed gedaan . en
toen moesten naar allemaal liedjes luisteren en
ze gingen ook nog de juffen meesters het podium
op. En toen ging ik helemaal stuk . En toen gingen
we weer naar school
Kane B2
Hallo, We gingen met de bus naar De Doelen en
voor dat we naar het concert gingen luisteren
kregen we nog een beetje informatie over de
saxofoon maar eigenlijk hadden we die informatie
al gehad bij de workshop die we op school kregen
maar ja. Daarna gingen we in een andere zaal
luisteren naar een saxofoon-concert van 4 mannen. En op het einde gingen alle meesters en
juffen die mee waren op het podium gegaan en
moesten het geluid van de saxofoon na doen.
En toen gingen we terug naar school.
Bahar B2
We gingen met de bus. We hebben een liedje
geleerd en toen een optreden gehad je moest
zingen boebsiebem het was heel gezellig de
juffen en meesters moesten aan het eind zingen
dat was grappig en toen gingen we weer weg
Merel B2
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Jong Euro Band
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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 47.
Doe hem op de brievenbus
van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

A. Juffrouw Jowien
B. Juffrouw Quirine
C. Juffrouw Marieke

Vul het goede antwoord in op blz 47
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Hallo, ik ben

Ela.

De Grote (On)
Gisterochtent gingen we naar het muzieklokaal.
We gingen naar een show. De profesor heeft de
publieksopwarmer zo klein gemaakt dat je haar
niet meer kon zien. De profesor zette haar op een
koekje iemand at het koekje op en toen zat ze in
de slokdarm en toen kreeg ze hoofdpijn, Ze zit in
het hoofd. Ze nieste haar der uit. Er was een quiz.
Vier derde groepers wonnen de quiz.
Van Tim en Feray groep 4 M1

Ik zit in groep 6 van B1

Het lijf
We zijn naar het muzieklokaal geweest. Het was
een theatershow. En het ging over het lijf. We
gingen ons opwarmen. En toen keken we naar de
show. Er was een mevrouw gekrompen. En toen
kwam de presentatriese en ze at de gekrompen
mevrouw op. De presentatriese schrok. Maar
toen niesde ze de gekrompen vrouw uit haar
neus. Toen had ze een uitvinding en maakte ze de
gekrompen vrouw weer groot.
Groetjes van Pari en Esila groep 5 M1

Een cavia is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
mijn knuffels.
Gebakken aardappelen vind
ik heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan grafiek.
Ik wil later astronaut
worden.
mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
Boeken van ‘Harry Potter’
vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Netflix’.

Theatershow
Er was een wetenschapper en die had een heel
klein mens gemaakt. Het kleine mensje zat op een
koekje en de prezentatrieze at het koekje op.
Toen voelde ze zich helemaal niet lekker.
Ze zat in haar maag en toen ging ze naar de
hersenen en toen niesde zij haar weer uit.
Van Ros en Noah groep 5 M1

De quiz ging over gezond of niet gezond Gezond
of niet gezond Tomaat is gezond Meloen is
gezond Peer is gezond Chokela is niet gezond
Mandarijn wel Kitkat mag in de afond na het eten
Ijs mag niet, alleen in de middag Aardbei mag wel
en druiven ook.
Van Indy en Beray groep 4 M1

Het gaat over het lichaam en we gingen dansen.
Toen was er een minimens presentatriese
Die wetenschapper ging het minimens op het
koekje zetten en de presentatriese voelde zich
niet lekker en ging heel gek dansen en daarna
gingen we een quiz doen.
Van Adam groep 4 M1
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)Gezond Show

Gisteren was het leuk want we mochten
meedoen met dansen. Er waren ook spelletjes.
Sommige mochten stoere dingen laten zien.
We leerden over je lichaam en de mefrouw
heeft een koekje opgegeten en daarna zat er
een vrouwtje in haar buik En die
andere vrouw dacht dat ze in de hersenen zat.
Van Kuzey en Joelle groep 4 M1
Er was een vrouw en een koek en op die koek
zate en klein vrouwtje. Toen zat ze in het
lichaam en toen zag ze longen en het hart en
de hersenen.
Van Julian en Finn groep 4 M1

We gingen naar een show over het lichaam.
Eerst gingen we oefenen hoe hard we moesten
klappen. En toen gingen we oefenen voor het
stampen. Toen kwam de profesor en die
verkleinde de assiestent. Daarna deden we nog
een quiz. Er wonnen vier kinderen: Ishak, Eren,
Dani en Deniz. En toen moesten ze groente
gooien en vangen.
Kenza en Rani groep 5 M1

Er was een wetenschapper die een heel klein
mensje had gemaakt en toen liet zij het aan de
kinderen zien. Ze legde het op een koekje en
de presentatrise at het koekje op en toen voelde ze zich heel raar. Ze deed ook raar en toen
ging ze iets drinken.Toen kwam de wetenschapper en zocht het mensje en toen zeiden
de kinderen dat de presentatrise het had
opgegeten. De wetenschapper werd heel blij
en zette de presentrice een helm op. Ze had
het kleine mensje in zich.
door Arda en Ramiz groep 5 M1
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Hallo, ik ben

Fenna.

TV-Rijnmond
HOI IK BEN ELISSA IK HOU VAN ZINGEN KICBOXSEN RAPEN
EN SUSHI IS MIJ LIEFEINGS EETEN HET WAS LEUK TOEN TV
RIJMOND KWAM WE HEBBEN VEEL GELEERD OP DE WERDEN WE GE INTERVIET MET MIJ CELINE NISA EN TUSEM
HET WAS SUPER SUPER LEUK DE LESEN VAN DE MEESTER
ZIJN SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER LEUK
GROETJES ELISSA uit B3

Ik zit in groep 4 van M5
Een paard is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
mijn springtouw.

De eerste 10/11 weken waren erg leuk. Tv Rijnmond is
langs geweest. En we hebben veel geschiedenis lessen
over de eerste en tweede wereldoorlog gehad. We hebben
ook veel geleerd bijvoorbeeld rekenen taal en spelling.
En we krijgen ook les van meester Hans. Dan leren we
zinsontleden en verhoudingen. Dat is ook heel leuk. En we
hebben ook extra vakken zoals wiskunde en chinees en we
hebben ook een leuke MEESTER en een leuke KLAS
van Keano B3

Pannenkoeken vind ik heel
erg lekker.
Op school werk ik graag
aan taal.
Ik wil later juf
worden.
mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
Mijn favoriete boek is
‘Rekenen in het oerwoud’.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Zapplin’.
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TV RIJMOND HET VERHAAL VAN JARELL B3 IK WAS OP TV RIJMOND HET
WAS EIGELIJK WAS HET EEN NORMAALE DAG VOOR MEI MAAR VAN DE
ANDERKANT WAS HET EIGELIJK WAS
HET SPANENT MAAR IK GING
VIEROPENRIJ TEGEN DE MEESTER IK
EN DE MEESTER HOUDEN EEN
WEDEN SCHAP ALS IK WON KREEG IK
EEN TAARTEN EN ALS DE MEESTER
WON KREEG HIJ EEN COLA EN DE
MEESTER WON EN DAT WAS OP TV
RIJMONDEN DAT WAS SPANT EN MIJN
FRIEND HAD OOK VIEROPENREI GESPELD EN OOK VELOOREN EN DIE
MOEST EEN BOUNTIE GEEFEN
EN DIT IS MIJN VERHAAL.
Van Jarell uit B3

In het k
Zoals sch
suprise m
erbij. Maar e
ziek
Ik vin

Hallo all
b3 en wij
door tv ri
de meest
een paa
radio gew
zijn ook
gewees
roeps v

Eind

d op de Mare

komende jaar komen er altijd wel leuke dingen tevoorschijn .
hoolreisje naar de Efteling of Sinterklaas dan kan je je eigen
maken of kerst dat vindt ik altijd zo gezellig met de kerstboom
er zijn ook niet zo leuke dingen. Bijvoorbeeld als je meester/juf
is en dat je dan verdeeld woord maar ja dat hoort erbij.
ndt pauze een van de leukste dingen en je hebt soms een
niet zo leuk groepje. Van Javier uit B3

lenmaal ik ben yinthe uit
j zijn dit jaar geintervreuwt
ijmond over de staking Van
ters en juffen en er zijn ook
ar kinderen zijn ook op de
weest waar onder Ik en er
k een paar kinderen op tv
st en we mogten ook bevragen stellen en het was
heel gezelig
de van Yinthe uit B3

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Ik vind de taalkast leuk.
Ik heb bijvoorbeeld de doos Van de week gemaakt.
Daar leer je over de week. Ook heb ik de doos huizen
gemaakt. Daar mag je je huis tekenen met de huiskamer,
de slaapkamer, de badkamer, de zolder en de keuken.
Gewoon je huis! De seizoenendoos heb ik
ook gemaakt.
Daar leer je over herfst,
winter, lente en zomer.
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Herfst, Herfst,
wat heb je te koop . . .
In groep O8 hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema ‘Herfst’

29

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

Hoi iedereen,
Ik heb een beste vriend, Nikola.
Toen ik 2 jaar was verhuisden wij naar de Langenhorst
en ik kreeg een buurjongen Nikola hij was toen ook 2
jaar. Al gauw zaten wij bij elkaar in de tuin te spelen.
In de zomer picknickten we samen in de tuin of speelden we op het plein tegenover Nikola's huis Nikola ging
eerder dan mij naar de basisschool de mare en zijn moeder raadde mijn moeder ook aan om mij ook op dezelfde basisschool te zetten. We kwamen niet in dezelfde
klas, maar we gaan altijd samen naar school en komen
altijd samen naar huis. Na schooltijd spelen we ook
altijd samen en soms logeren we bij elkaar.
Wat onze vriendschap zo bijzonder maakt is dat we
soms ruzie hebben maar wij altijd eruit komen.
We hopen dan ook voor altijd vrienden te kunnen zijn.
We hebben ook een eigen begroeting die gaat zo je
gaat met je rechterhand naar links dan weer terug en
dan een box en daarna.... EEN KLAP OP JE GEZICHT!

en dat is onze begroeting.
geschreven door Devin uit B9 en Nikola uit B5

Devin & Nicola mogen
lekker samen naar
de bios
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Hallo, ik ben

Nicky.

De Sint is wee

Ik zit in groep 1 van O4
Een poes is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met mijn
hobbelpaard.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de . . . Mattenkloppers !!!

(O8)

Een zakje snoep en
spaghetti vind ik heel erg
lekker.
Op school werk ik graag
met het knopen
sorteerwerkje.
Ik wil later
Mega Mindy worden.
Sinterklaas vind ik de
leukste periode van het jaar
Boeken van ‘Elsa & Anna’ vind
ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Mega Mindy’.

We zijn superblij met ons nieuwe Digibord!! (O8)
31

er in het land

Dag Sint & lieve Pieten, bedankt voor jullie bezoek!
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Hallo, ik ben

Pari.

Deze tekening is
gemaakt door
VaLERIE UIT o6

Deze tekening is
gemaakt door
hAYDEN UIT o6

Ik zit in groep 5 van M1
Mijn lievelingsdier:
“Ik houd niet van dieren”
Ik speel graag met
LOL Surprise.
Rijst met kip vind ik
heel erg lekker.
Op school werk ik graag
met geld.
Ik weet nog niet wat ik
later wil worden.
Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
Boeken van ‘Altijd bijten de
buren’ vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Nickledeon’.
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Deze tekening is
gemaakt door
maia UIT o6

Heb jij een heel lieve Oma of Opa, die heel veel leuke dingen met je doet,
op je past, met je gaat vissen, je heeft leren breien, naar musea met je gaat,
heel veel geduld met je heeft, altijd bij voetbal en turnen komt kijken, je heel
erg verwent, noem maar op.
Schrijf dan een brief naar Mare Magazine en vertel ons waarom jouw opa of oma in het zonnetje gezet
moet worden. Doe er een mooie foto bij en misschien komt jouw Opa of Oma dan wel in de schoolkrant
en mag jij een aardigheidje aan je Opa of Oma gaan geven.

Beste Mare Magazine
Mink, Ros ,Loo en ik komen
sinds onze geboorte al elke
woensdag bij opa en oma .
Ze deden onze luiers
verschonen en deden ons in
bad . Oma komt ons op
woensdag altijd ophalen uit
school met iets lekkers en opa
bakt ‘s avonds al het eten .
Het is zo gezellig en ze staan
altijd voor ons klaar.
We hebben echt mazzel met
opa en oma ,want sommige
opa’s en oma’s zijn echt heel
erg gemeen en daarom
hebben we echt mazzel met
opa en oma en daarom wil
ik ze verrassen!!!
Lieve groet van :Bobbi
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Volle
满月maan
Half september, afhankelijk van de Maankalender, vieren de Chinezen het Maanfeest, ook wel het
Midherfstfestival genoemd. Het feest wordt gevierd op de vijftiende dag van de achtste maanmaand,
in 2019 was dat vrijdag 13 september.
Dit feest wordt al meer dan 3000 jaar gevierd en was oorspronkelijk bedoeld om de goden te danken
voor een goede oogst.

Het voornaamste onderdeel van het Midherfstfeest is het eten van maankoeken, die door hun ronde vorm de
familiehereniging symboliseren, na een seizoen hard werken op het land.
De maankoeken (yuèbing) zijn er in vele smaken, maar ze hebben steeds een typische
ronde vorm, het symbool van de maan en familiehereniging. De versiering aan de
bovenkant kan variëren van een afbeelding tot een karakterteken.
Er zijn drie verhalen die bij het Maanfeest horen:

1.

De legende van de jade Haas

Er waren eens drie goden die vermomd waren als arme oude bedelaars.
Deze bedelaars vroegen om eten aan een vos, een aap en een haas.
De vos en de aap gaven de mannen iets te eten, maar de haas had niets wat hij de mannen kon aanbieden.
Daarom bood de haas zijn eigen vlees aan en sprong in het vuur zodat de bedelaars hem konden opeten.
De drie goden waren diep geroerd door dit gebaar en besloten de haas naar het paleis op de maan te brengen.
De haas die op de maan woont, staat bekend als de Jade Haas. Hij is goed gezelschap voor Chang’e, de maangodin, en maakt elke dag op de maan kruidenmengsels en levensdrankjes.

2. De onsterfelijke houthakker Wu
Als je ’s nachts kijkt naar de heldere maan, kun je een zwarte schaduw
zien. Die zwarte schaduw is Wu Gang, een legendarische houthakker die
probeert een prachtig bloeiende boom om te hakken.

Wu Gang was een gewone houthakker die alles deed om maar onsterfelijk te worden. Hij trok de bergen in, op
zoek naar goden die hem zouden kunnen onderwijzen hoe hij onsterfelijk kon worden.
De koning van de hemel wilde hem helpen, maar Wu Gang was een slordige leerling, hij was ongeduldig en
vond het moeilijk om zich te concentreren. De Hemelkoning werd woest en stuurde Wu gang naar de maan,
waar hij moest blijven totdat hij de zoetgeurende boom op de maan zou hebben omgehakt. Pas dan zou hij onsterfelijk worden.
Wu Gang deed zijn uiterste best om de boom te vellen; de boom groeide echter elke keer weer terug.
Elke dag opnieuw probeert Wu Gang de boom om te hakken, maar het lukt hem nooit om hem definitief omver
te krijgen, omdat de boom telkens weer terug groeit……
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De belangrijkste legende is het
verhaal van de Maangodin:
3. Chang’e
In een ver, ver verleden stonden er tien zonnen
aan de hemel. Hou Yi, - een boogschutter en lid
van de keizerlijke garde – redde de aarde van
verbranding toen hij bovenop de pieken van het Kunlungebergte zijn boog met bovennatuurlijke
krachten spande en negen van de tien zonnen die overbodig waren, naar beneden schoot.
Als beloning voor zijn dappere daad kreeg Hou Yi van de Hemelkoningin een levensdrankje.
Men fluisterde dat zelfs de helft genoeg was om iemand het eeuwige leven te geven.
Maar Hou Yi nam het drankje niet, omdat hij zijn vrouw Chang’e niet wilde achterlaten.
In plaats daarvan gaf hij het drankje aan Chang’e en vroeg haar het veilig op te bergen.
Chang’e verstopte het drankje in een laatje van haar kaptafel. Een verraderlijke bediende van het stel,
Peng Meng, had Hou Yi echter gezien toen ze het flesje verstopte.
Op een dag toen Hou Yi op jacht ging met zijn dienaren, deed de gemene Peng Meng alsof hij ziek was,
zodat hij thuis kon blijven. Hou Yi was nog niet vertrokken, of Peng Meng sloop het huis in van Hou Yi en
bedreigde Chang’e dat ze hem het levensdrankje moest geven. Chang’e realiseerde zich dat ze het
drankje niet kon beschermen. In het tumult greep Chang’e snel het flesje uit de la en dronk het leeg,
zodat het niet in handen van Peng Meng zou komen. Onmiddellijk steeg Chang’e op naar de hemel.
Men zegt dat Chang’e onsterfelijk werd en op de maan bleef om haar
man Hou Yi te kunnen zien. In de avond keerde Hou Yi terug en een
dienstmeisje vertelde wat er die dag was gebeurd. Hou Yi was woest
en ging op zoek naar Peng Meng om hem te vermoorden.
Hou Yi, verteerd door verdriet, schreeuwde tegen de hemel en
ontdekte verrassend genoeg dat de maan extreem licht was die avond.
Hij zag een zwevende figuur op de maan die precies op Chang’e leek…
Hou Yi droeg zijn dienstmeisje haastig op om een altaartje achter in de
tuin op te richten. Op het altaartje legde hij vers fruit en maankoeken
neer, het favoriete eten van Chang’e. Op die manier hielden ze een
ceremonie voor Chang’e, die nu op de maan woonde.
Toen de dorpelingen het verhaal van Chang’e hoorden, maakten ze
allemaal een altaartje om te bidden tot Chang’e, de godin van de
maan, om vreugde en veiligheid te vragen.
Sindsdien is het een vast gebruik om tijdens het Midherfstfestival de
godin van de maan te vereren.
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Welkom Sinterklaa

Deze tekening
is gemaakt
door
Jazz-Lyn
uit O9

Deze tekening
is gemaakt
door Gent
uit O9

Deze tekening is gemaakt do

Deze tekening
is gemaakt
door Naoufel
uit O9

Deze tekening is gemaakt door
Maryam uit O9
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Deze tekening is gemaakt doo

as

Deze tekening is gemaakt door Mergen uit O9
Deze tekening is gemaakt door Che uit O9

Deze tekening
is gemaakt
door Norah
uit O9
Deze tekening
is gemaakt
door
Jhurvean uit
O9

or Ezmira uit O9

oor Hailey uit O9
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Ik vind sinterklaas leuk omdat je
cadeautjes krijgt en om dat
pepernoten lekker zijn en we hebben in
de klas huizen gemaakt en sinterklaas
en het paard er op en de pieten op de
huize gemaakt liefs Tayssir uit M5
Toen de jongeuroband kwam was ik zo
blij want ik zat vroeger ook op de
jongeuroband mijn instrument was
trompet liefs Luciano uit M5
We hebben huizen gemaakt aan het
raam geplakt. En ik heb mijn
schoengezet liefs Fenna uit M5
Ik vind sint lief.
Liefs
Zineb uit M5
ik ga mijn schoen zetten
Noah uit M5
ik kijk er naar sint ik hoop dat hij bij
onze school komt en ik ga mij schoen
zetten en ik hoop dat ik iets in mij
schoen krijg
liefs Diego uit M5
ik vind het heel lief dat ik van jou en
piet een cadeau gekregen
Liefs Mikail uit M5
lieve sinterklaas ik vond het leuk dat je
bij de gym was met de pieten
liefs Deagan uit M5

we hadden het sinterklaas feest
gevierd in de klas. Het was leuk met de
spelletjes. Ik had gewonnen met bingo.
Ik vond het leuk. Toen we de cadeaus
gingen uit pakken vond ik het gezellig.
Liefst GASPARD uit M5
Lieve sint ik was blij dat u in in de klas
was liefs Yassine uit M5
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Ik vind sinterklaas en piet lief Noaha uit M5
De sint kwam op school met de pieten en we kregen
in ons slof een pen en daar mochten we 2 dagen
werken en ik had pepernoten in la en ik hat in me
schoen slijm gekregen
liefs Belinda uit M5

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Ik vond het heel leuk dat de sint kwam en ik heb
slijm gekregen ihsaan Aller beste Sint en piet
bedankt om naar de mare te komen, piet strooit
ook vaak pepernoten
groetjes Shivam uit B5
Lieve sint mallepietje heeft de fopkadootjes ze weer
in de trein gevonden dus zeg het gelijk tegen de
hoofdpiet ik hou van sinterklaas en piet veel
groetjes Zayra uit M5
Hoi ik ben carmen ik zit in kinderkoor ik vind het
daar echt heel leuk maar je moet daar wel veel
repeteren maar ik kan het.
groeten carmen uit M5
Het was leuk op school en de dc kan ik
nog niet in nu lees ik in m4. En nu heb ik
een hond en een kitten en mijn kat laat
mij lachen.
hahaha lhou uit M5
Sinterklaas kwam naar ons school en hij
gaf ons een kadootje en de pieten
gingen pepernootjes strooien
Veysel uit M5
Ik vond mijn kadootje erg leuk. Ik heb
iets gekregen om sieraden te maken.
Dank u wel Sint!
Liefs Ecrin uit M5
Hoi ik ben Noor uit M5 ik vond het
sinterklaas feest heel leuk ik heb een
armbanden set gekregen die je zelf kunt
maken. Het was heel leuk

Ik vind dit materiaal zo
leuk, omdat je er sommen
mee kan maken.
Ik maak al plus– en
minsommen.
Ik wil er ook graag
keersommen mee leren.
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De pepernoten

bakkerij

Bas en ayesha we hebben 3 december
hadden we pepernoten gebakken en ayesha
heeft een dansje voor de sint geoefend met
tess en bas gaat een pietenpak op 5
december aan doen en de hele klas gaat 5
december naar de gymzaal en we hadden 3
december was rommelpiet geweest en wc
papier op onze stoelen en alle kaarten lagen
op de grond en het was een rommeltje en
bas had de pepernoten al meteen op en in
de klas gaan de stoel voor de sint versieren
groetjes m7 in 2019 en 2020
groeten bas en ayesha en heel m7
holle sint en piet
ik ben keanu en yunusemre sint kom
alsjeblieft op school mogen wij hil fil snoep
en pepernoten in de klas

Deze tekening is gemaakt door: Zoe uit M7

Hooi ik ben fatima hooi ik ben miray
Wij houden van sinterklaas en van de pieten
en ik ben 7 jaar en ik ben ook 7 jaar en sinterklaas is heel lief en we houden van kadootjes
we hebben peepernooten gebakken en we
gingen knutselen en we gingen de
pepernoote draaien

Hallo wij zijn noah en kubra en wij vinden
sinterklaas heel erg lief en de pieten lief maar
malle pietje niet wij vinden de pepernoten
heel erg lekker sinterklaas en wij hebben zelf
pepernoten gebakken op school gemaakt het
was heerlijk pepernoten ze waren heerlijk
vers gebakken allemaal lekker egt die van
allemaal sinterklaas wij zijn heel erg blij met
onze kadootjes en pepernoten morgen op
school toch we zijn heel erg blij dat je morgen
komt sinterklaas alle kinderen ze zijn heel blij
ze allemaal morgen wij hij hopen wij allemaal
blij zijn dat je morgen komt sinterklaas
groetjes noah en kubra M7

Deze tekening is gemaakt door: Kerem uit M7
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Wil je het boek bestellen? Ga dan naar: www.jona-baan.nl
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Hallo, ik ben

Megan

Spetterend optreden va
Het kinderkoor
Ik heb dinsdag opgetreden voor de onder bouw het was heel erg
leuk. En toen de volgende dag was het woensdag en toen was het
optreden voor de middenbouw en de bovenbouw toen was ik niet
zo nurveus want ik hat verwacht dat het gewoon soepel zou gaan
en dat was het ook en mijn klas m7 zat voor mij het was
heeeeeeeel leuk en aan het tweede optreden kregen we koek en
siroop en het tweede optreden voor de middenbouw en het
optreden van de bovenbouw kregen we koek en shokomelk en een
verrassing van een sleutel hanger van kerst en hij geeft licht.
door Mikayla groep 5, M7

Ik zit in groep 4 van M2
Zeehonden, honden,
kittens, vosjes, konijntjes
en eekhoorns zijn mijn
lievelingsdier.

Ik teken graag met mijn
tekenspullen.
Spinazie met een gehaktbal
vind ik heel erg lekker.
Op school werk ik graag
aan schrijven.
Ik wil later dierenarts
worden.
Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
Een eekhoorn boek vind ik
het leukst om te lezen.
Op tv kijk ik altijd naar
‘My little Pony’.
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Hoi ik ben Jelle en ik zit in het kinderkoor de Mare.
Laatst hebben wij een spetterend optreden gegeven.
Wij hopen natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Ik (prance)
was het saggerijnige rendier samen. met een klas genoot
waren wij een van de negen rendieren van de kerstman.
Wij vonden het natuurlijk super leuk dat wij zoon grote
rol mochten spelen. Het was ook super leuk dat het zo
professioneel was met een professioneel podium en het
licht en geluid en de geluidsman (Melvin) was ook super
aardig.

an Kinderkoor
Hallo ik ben Mirthe en ik zit in B8.
Woensdag hadden de kinderen van het
kinderkoor een kerstoptreden. Ik zit in het
koor en het was echt heel leuk! Het verhaal
ging over dat de kerstman zijn broek kwijt
was en de kinderen van het koor moesten
de broek vinden anders was er geen kerst
dit jaar. Gelukkig vonden we de broek.
Het hele toneel zag er cool uit met
geluidsinstallatie en professioneel licht dat
in verschillende kleuren kon veranderen.
Het blijft leuk om op te treden voor anderen. Ook al was ik heel zenuwachtig. Ik vind
het jammer dat ik in groep 8 zit want ik
vond dit echt super! Ik hoop dat alle
kinderen en juffen en meesters ook hebben
genoten van het optreden.
Het was echt heel leuk!
Liefs, Mirthe.

Hoi ik ben Michelle ofterwijl (Vixen) een rendier uit het
optreden van het kinderkoor het was heel leuk om te
doen. Dit jaar gingen we ook voor de kleuters optreden ze
waren heel blij en ik zag heel wat blije gezichten!
Ook hebben we voor de school opgetreden net als vorig
jaar ! ook hadden we een !MEGA!
podium en super leuke pakje en de
kinderen van het kinderkoor een
hoedje of terwijl een leuke
kersthoedjes . voorderest was het
heel leuk. Groetjes Michelle alias Vixen.

Kerst-optreden 2019
Hoi ik ben Bobbi ik ben 10 jaar en ik zit in het kinderkoor.
Het kerstoptreden van dit jaar ging over juf Marije en het
kinderkoor die een suf kerst optreden aan het repeteren
zijn .maar ze woorden verstoort door 9 rendieren die
naar de kerstman op zoek waren .maar de kerstman was
uit zijn broek gescheurd en het kinderkoor moest de
kerstman helpen . we hadden een professionelen licht en
geluidsman en die hete Melvin hij had ook een heel groot
podium gemaakt .
vriendelijke groet :Bobbi
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Hallo, ik ben

Khadija.

Kinderen oef
met wakzwem

In december hebben een aantal middenbouwklassen van de Mare met schoo

'door het ijs te zakken'. Er waren vier onderdelen klaargezet door
Kinderen maakten van een zak een bal met lucht, zodat ze bleven drijven. De

en uit het water helpen met sjaal/slang. Ze moesten door een gat zwemmen o

ze moesten snel over een lange rolmap lopen die op het
Al met al een leerzame ochtend!

Ik zit in groep 2 van O5
Panda’s en konijnen zijn
mijn lievelingsdieren.
Ik speel graag met mijn
keukentje.
Pannenkoeken met Nutella
vind ik heel erg lekker.
Op school werk ik doe ik
graag een leeswerkje op
een kleedje.
Ik wil later juf worden.
Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
Alle boeken van ‘Liselotje’’
vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Go! Vive a tu manera’.
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fenen
mmen

olzwemmen geoefend hoe het is om

r de zwemleerkrachten.
kinderen moesten iemand 'redden'

om weer boven water te komen én

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 47.
Doe hem op de brievenbus
van de Mare Magazine
(Op de gang bij meester Roland)
en wellicht win jij een leuk prijsje!!

t water dreef.

A. Juffrouw Jowien
B. Juffrouw Quirine
C. Juffrouw Marieke
Vul het goede antwoord
in op blz 47
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Hallo, ik ben

Invulformulier
Foto van Vroeger

Tijana.

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!!

Ik zit in groep 1 van O3
Een paard is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
mijn Punkymals hondje.
(zie foto)
Een boterham met
vruchtenhagel vind ik heel
erg lekker.
Op school speel ik graag
met het nieuwe poppenhuis
in de klas.

1
A. juf Jowien
B. juf Quirine
C. juf Marieke

3
A. juf Jowien
B. juf Quirine
C. juf Marieke

2
A. juf Jowien
B. juf Quirine
C. juf Marieke

Ik wil later een
grote zus worden.
Sinterklaas vind ik de
leukste dag van het jaar
Boeken over ‘Unicorns’ vind
ik het leukst.

Foto van Vroeger 1

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 2

Antwoord

A

B

C

Foto van Vroeger 3

Antwoord

A

B

C

Op tv kijk ik altijd naar
‘Frozen met Elza’.
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(omcirkel het juiste antwoord)

Naam:

__________________

Groep:

O_

M_

B_

Nummerkleurplaat

1 = wit
2 = grijs
3 = groen
4 = lichtbruin
5 = donkerbruin
6 = donker geel
7 = lichtblauw
8 = donkerblauw
9 = licht geel
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Hallo, ik ben

Alper.

Ik zit in groep 5 van M4
Een hond en een vogel zijn
mijn lievelingsdieren

Mooie dingen make

Hoi gisteren had ik kerstcrea dat was heel leuk. En het kinderkoor
ging optreden. Alleen mijn vriendin Viënna is verhuist dat is heel jammer maar ik heb meer vrienden. Maar we hebben bijna kerstdiner en
dat is super leuk. Eerst vond ik deze klas niet leuk maar nu is deze klas
geweldig. En het is bijna oudennieuw want het vuurwerk is leuk en
mooi en het nieuwe jaar komt eraan 2020. En de bel gaat te laat maar
ja ik ga doei.
Groetjes Ziyana B7

Ik speel graag met
Nerf Lego.
Pizza vind ik heel erg
lekker.
Op school reken ik graag.
Ik wil later architect
worden.

11 december was er kerstcrea . Het was echt leuk er waren sneeuwpoppen en een ster die heb ik gemaakt . Er waren ook 3d sterren en
kerst bomen . Lampzakken die heb ik ook gemaakt en het was een
hele leuke dag. En ik heb met een paar andere vriendinnen hebben
we een voorstelling gemaakt. Voor het kers diner met Maria.
Groetjes Romy B7

Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
“Dolfje Weerwolfje” vind ik
het leukste boek.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Disney XD’.
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11 december moesten we optreden .Eergister ook maar dan voor
kleuters .Eerst was het erg Spanend .Gisteren kregen we ook siroop of
chocomel. We kregen er koek bij dat was erg lekker .Bij de tweede
keer was erg spanend . want mijn oude en mijn nieuwe klas kwam
spanend .We deden het in de gymzaal daar was het mooi versierd
prachtig. Het ging over de kerstman die zijn broek kwijt was. wij gingen door de zaal rennen met een liedje erbij .De broek was verstopt
in de bomen Aan het einde gingen we de kleuters hi vi geven .Niet is
cooler dan kerstmis was het leukste liedje iedereen ging klappen .Aan
het einde kregen we lampjes ik kreeg de kerstman .Wij gaven de juf
chocolade . het was een leuke dag.
Rebecca B7

en bij KerstCrea
ijn favoriete
Hoi Vinden jullie kerstdiner ook leuk 11 december was de
kerstkrea ik vond het heel leuk en we. Zijn ook al naar de
Doelen geweest het was wel verrijden. Met de bus onderweg zat ik naast Rebecca dat is mijn beste vriendin.
En we hebben ook een kerstboom in de klas.
Groetjes Defnenaz groep 6 klas B7

Montessori
Materiaal

De begin van de school jaar is heel leuk. De kerst koor was
weer heel goed. En suprise was ok heel gezellig. Ze waren
allemaal mooi en creatief. Ik kan niet wachten voor kerst
diner. Ik weet dat het weer leuk ,en gezellig jaar wordt.
Julia , B7
Wij hadden kerst crea en het was wel leuk. Ik had een 3D
kerstbal gemaakt en een soort lampion/lampje van een
papieren zak. En ik heb met Sudenaz Isha Leila Romy Julia
romy en jia yi een toneel stukje voorbereid. voor het kerst
diner en verder was het een leuke dag.
Lotte groep 8 B7
Gisteren hadden we kerst crea we hadden leuke knutsels.
Zelf heb ik 4 knutsels gemaakt. We hadden gisteren ook
de kinderkoor op treden. En dat was heel grappig en leuk.
De leukste knutsel die ik heb gemaakt was een sneeuwpop. Het leukste vond ik de kerst op treden in de gym
zaal. En de gym zaal was ook heel mooi versiert voor de
kinderkoor optreden.
Groetjes Elin B7.

Ik vind dit
materiaal zo leuk,
omdat ik ze van
kort naar lang kan
leggen en omdat ze
zó mooi zijn!
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Surprise
Hoi ik ben Keano ik zit
in groep 8 van B7.
Wij hebben pas
surprise gehad. Ik zit al
8 jaar met Marcus en
Ajani in de klas. Bij de surprise had ik Marcus
hij wou iets met voetbal. Jenelle had mij.
Ik vroeg om een 5 euro playstaiton kaart.
Op die dag waren wij om 12:00 uur uit. Ik had
zelf toen ik thuis kwam het er gelijk opgezet.
Ik kan niet wachten tot het hakobaltoernooi
is. De toernooi is nog niet begonnen.maar
we spelen het bij gym.we hebben het vandaag nog ook.hakobal is de leukste onderdeel bij gym. En ik hoop dat we winnen bij
hakobal.
Guzaimah,B7

Mijn schoolkrant verhaal .
Hoi ik ben Lisa uit B7 Bij handvaardigheid
maken we veel leuke dingen , en we zijn
creatief bezig . Ik vind handvaardigheid
daarom super leuk !. helaas was ik 11
december ziek dat was precies de dag van de
kerstkrea …. .Ik heb veel vrienden op school ,
daarom is het in de pauze nooit saai , maar ik
heb toch ook een beste vriendin ! Ceylin is
lief , zelfverzekerd en tja gewoon de beste
vriendin . dit schooljaar is lekker begonnen
en daarom ga ik het in de klas ook steeds
leuker vinden !.
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HET DAGELIJKS WERK OP SCHOOL
Hoi ik ben Tyara ik zit in groep 8 uit B7.
Het is best leuk in de klas. Maar we moeten natuurlijk ook werken in de klas en ik
heb meestal veel werk af elke week .Ik heb
maar 1 of 2 keer geen stikker gehad.
Het leukste wat ik op school vind is
handvaardigheid . Omdat je daar gewoon
lekker kunt knutselen ,en we hebben elke
keer weer wat anders . Mijn dagelijkse
werkjes zijn, rekenen, spelling,
breuken ,Tsirie en een taal werkje .
Op vrijdag doe ik meestal de wat
makkelijkere werkjes zoals , woordbouw ,
woordbenoemmen , zinsontleden.
Ik hed zelfs een week alle werkjes af
gehad dat zijn 28 werkjes wouw.

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

Deze knuffel
mag Liv aan haar
zusje Maeve geven
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Elke week zijn er kinderen die op de woensdagochtend naar de les godsdienstige
vorming gaan. Zij wandelen zelfstandig naar het D.C. waar de lessen gehouden worden
voor groep 6,7 en 8. Er zijn op dit moment 2 groepen van ongeveer 15 kinderen.
De kinderen komen uit verschillende bovenbouw groepen bij elkaar. Alle kinderen die in
groep 5,6 of 7 zitten kunnen zich in het voorjaar opgeven voor deze lessen in het nieuwe
jaar. Samen met hun ouders kunnen ze zich inschrijven, er komt een speciale brief mee
ergens in het komend voorjaar. Ben je benieuwd wat we zoal doen, lees dan de
onderstaande stukjes die verschillende kinderen hebben geschreven!

Groetjes, juf Wietske

Lotte en ik hebben bij de les voor de kerstvakantie het kerstverhaal verteld en gespeeld.
We moesten met de woorden die op het woordbingo stonden het verhaal maken. Het
was best spannend voor de klas staan en ik heb Romy geïnterviewd en haar argument
is: godsdienst is leuk en je kunt hier ook wat van leren. Jia yi B7
Lieve kinderen die dit lezen, Ik adviseer jullie dat godsdienst erg leuk is. En omdat wij
kinderen zijn doen wij het serieus maar toch leuk. Wij veranderen verhaaltjes uit de bijbel in spelletjes dus zo leren wij. Groetjes van mrs Elfe B6
Interview met Leila
Wat vind je van godsdienst? Leuk
Welke les vond je leuk? Spelletjes
Hoeveel sterren geef jij godsdienst? ****
Wat doe jij hier? Leren
Doei doei, gemaakt door Lotte B7
Ik vind godsdienst
superleuk. Je leert er
veel en we doen
altijd een spelletje.
De juf is super aardig
en soms lezen we in
de bijbel. Zelf geef ik
godsdienst van 10!
Isha B7

53

We doen spelletjes en lezen de
bijbel. Je mag soms eten en het is
gewoon heel leuk.
Doei Jamie Post B7
Bij godsdienst leren we meer over
het christelijke geloof en we doen
daar ook spelletjes over het
geloof. We hebben ook een keer
vuilnis rond de school geraapt en
dat was heel erg leuk en soms mogen we ook wat proeven.
Liefs Ieshayna B1
Godsdienst is leuk, we leren terwijl we spelen. Het is heel vaak heel gezellig, soms
te gezellig. Je bent welkom. Je kan eten en spelletjes doen, hopelijk kom je ook.
Doei, Esteban B2
We doen hele leuke dingen zoals eten, spelletjes en heel veel leuke verhalen en om
niet te vergeten, we gaan ook naar de kerk! En voor de rest meer!
Michelle B8
Ik zit op godsdienst omdat het leuk is. Als we spelletjes doen of toneelstukken leren
en we eten veel dus ik vraag kom ook naar godsdienst!
Van Mika B1
We doen heel veel dingen. Bij sommige verhalen eten we dingen. We hebben
matzes gegeten en beschuit met muisjes. Er wordt soms ook uit de bijbel
voorgelezen en we doen soms spelletjes, soms kijken we een filmpje en we leren
soms ook over andere geloven.
Groetjes Melanie B2
Godsdienst is super leuk. Je leert veel over God. Ook doe je heel veel spelletjes en
eten vaak matzes en beschuit met muisjes en ook nog veel meer. Je krijgt ook een
map, daar doe je je opdrachten in zoals een woordzoeker en kruiswoordpuzzel.
Je doet soms toneelstukjes en met een kleine stal vertel je over de geboorte van
Jezus en één keer per jaar ruim je allemaal plastic op. Het is super leuk!
Groetjes Julia B2
Hallo, ik ga het hebben over godsdienst. Je mag soms iets eten en leuke spelletjes
doen en je leert veel over Jezus en je ruimt soms plastic van de straat op.
Groetjes Aaron B1
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Cleaning Lady’s
Wij zijn Sarah, Mirthe en Bobbi en
wij ruimen het schoolplein op.
Er ligt namelijk erg veel afval en dat is
erg slecht voor de natuur.
We hopen dat als jullie zien hoeveel
we opruimen jullie iets minder op
straat gooien. Als dieren de rommel
opeten gaan ze misschien dood of
raken ze gewond. Hier zie je de
grafiek waar in staat hoeveel wij in
een maand hebben opgehaald.
Wij vinden het belangrijk dat we opruimen voor de natuur.
Hopelijk gooien jullie nu niets meer
op straat en denken jullie aan die
arme diertjes.
Groeten, de Cleaning lady’s.
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Deze kunstwerken zijn gemaakt door de
kinderen van de Mare tijdens de lessen ‘Beeldende
Vorming’. Voor meer kunstwerken:
Bezoek ook eens ons virtuele Mare Museum.
www.obsdemare.nl - Actueel - Kunstige Werkjes

Groep 6:
Dierenpotje.
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