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Nogmaals veel leesplezier  
en alvast een fijne zomervakantie gewenst! 

 

P.(Peter) van der Waal 

Directeur obs "De Mare" 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Voor u ligt alweer de laatste editie van dit schooljaar van het Mare Magazine.  
Een heel bijzonder Mare Magazine.  

Waar we in februari nog vrolijk het HaKobaltoernooi met elkaar speelden en waar nog bezoekjes aan 
de Rotterdamse haven werden afgelegd, zaten we drie weken later thuis vanwege de maatregelen  

omtrent het Corona virus. Een hele onwerkelijke gewaarwording om van een volle school ineens vanuit 
huis lessen te gaan volgen en te communiceren per mail, videocalls of Google Classroom. 

 
Langs deze weg wil ik nogmaals een compliment maken aan alle kinderen, ouders en collega’s hoe snel 

iedereen zich aan deze andere ‘werkelijkheid’ aan kon passen. Dit magazine geeft ook een beeld van 
hoe we thuis aan het werk waren en welke bijzondere dingen er gedaan werden. 

 
Bij het schrijven van dit voorwoord zijn we vandaag weer met volledige klassen aan de slag gegaan en 

ook dat is weer fijn om te zien. De wereld om ons heen is zeker veranderd want in de 1,5 meter  
samenleving gaan zaken toch anders dan we gewend waren. Dat valt soms mee, maar soms ook niet. 
Met elkaar moeten we daar de juiste invulling aan gaan geven om zo het virus zo weinig mogelijk kans 
te geven wederom om zich heen te grijpen. Hopelijk helpt de zomer een handje mee het virus ver weg 

te houden, maar we moeten blijven opletten. 
 

Voor nu zou ik zeggen…veel leesplezier met het laatste Mare Magazine van dit schooljaar. Ik realiseer 
mij ook dat dit mijn laatste voorwoord is voor het magazine. Dat voelt toch ook wel een beetje vreemd, 
maar ik kan terugkijken op een aantal mooie jaren bij De Mare en ik blijf in het Rotterdamse onderwijs 

werkzaam, dus we zullen elkaar vast nog wel eens zien of tegenkomen. 
 

Voorwoord 
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De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de  
kinderen geschreven en komen uit de volgende  
klassen: 
 
O1 juffrouw Priscilla 
O2 juffrouw Fatma 
O3 juffrouw Christa & juffrouw Xandra 
O4 juffrouw Anne Katrijn 
O5 juffrouw Gezina 
O6   juffrouw Joska & juffrouw Ria 
O7 juffrouw Esmaa 
O8 juffrouw Jacqueline 
O9 juffrouw Eveline 
 
M1 juffrouw Mariska & juffrouw Jowien 
M2 juffrouw Coco & juffrouw Mariska 
M3 juffrouw Arianne 
M4 juffrouw Désirée 
M5 juffrouw Jasmijn & juffrouw Bianca 
M6 juffrouw Gerti 
M7 juffrouw Birgitta & juffrouw Fiona 
M8 juffrouw Kim & juffrouw Quirine 
M9 juffrouw Astrid 
M10 juffrouw Marjan 
 

B1 juffrouw Maaike & juffrouw Leonie 
B2 juffrouw Daisy & juffrouw Evelien 
B3 meester Jonathan 
B4 meester Jim 
B5 meester Daan 
B6 meester Martin 
B7 juffrouw Winnie 
B8 meester Roland 
B9 meester Lammert 
B10 meester Arthur . . .  



HaKobal, geweldig spel!!
Hakobal toornooi B6 

Er zijn 2 teams 2 keepers 1 bal. Je wisselt om de 2 minuten. Aanval  
verdedeging & keeper. Na 2x fluiten is het tijdwissel. En na 3x fluiten is het 

einde spel. Het verdedigings vak moet de bal  over spelen, Naar het  
aanvallersvak. en dan kunnen de aanvallers in het doel gooien. Vervolgens 

gaan de teams na 2 minuten wisselen, En als het gelijk spel staat is de  
beslissende. Punt beloond de eerste die scoort heeft . Gewonnen Jeeee.  

Als je hebt gewonnen ga je naar de Enk. als dan hebt gewonnen dan ga je 
naar de kwartfinale ronde als je de kwartfinale heb gewonnen ga je naar de 

halve finale en dan naar de finale. En als je die heb gewonnen krijg je  
de grote beker Jeeee. 

Dat was het verhaal van: Brandon & Mike uit B6 

Hoi wij zijn Liano en Nidal.  

Dit is onze eerste keer dat we mee 

doe aan het HAKOBAL TOERNOOI. 

Wij hopen dat  

iedereen er plezier in krijgt. We 

hebben tot nu toe twee 

wedstrijden verloren maar we heb-

ben nog kans. En het gaat om de 

plezier niet om het winnen. We 

hebben tot nu veel plezier gehad. 

Groetjes Liano en Nidal uit B6 

De hakobal toernooien zijn 
weer begonnen . 

Ons eerste hakobal toernooi 
hebben we helaas verloren 
maar het was super leuk! 
Maar we bleven sportief.  
Eerst wisten we niet wat 

hakobal was maar toen we 
het speelde was het super 

leuk! Ook al win je of verlies je 
het blijft een leuke sport. 

Meedoen is belangrijker dan 
winnen. 

Groetjes Amir & Shayen B6 

Het HaKobaltoernooi 
Het HaKobaltoernooi is eindelijk begonnen! Ik vind het zo leuk omdat het een sport is met samenwerken zonder 
getrek en geduw. Onze klas is best wel slecht, maar we kunnen steeds beter samenwerken. Dat is fijn. ‘Meedoen 

is belangrijker dan winnen.’ Al hoop ik wel dat team B6a, het team waar ik in zit, in de Enk komt te staan. 
Vorig jaar ging de  hele klas niet eens door! Dit jaar écht wel! 

Groetjes Manuel uit B6 
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HaKobal, geweldig spel!! De Hakobal wedstrijden zijn weer begonen. 
Iedereen heeft er wel zin in . 

Eerst wist ik niet wat hakobal  was maar toen ik  
het speelde was het me toch leuk. 

Je beweegt eigenlijk heel je lichaam. 
Ik heb al wedstrijden  gespeelt allen wel verloren 

maar het gaat om de lol en het plezier 
Groeten Flo B6 

Hallo ik heet fleur ik ben 12 jaar ik zit nu in groep 8. Hako-
bal vind ik heel leuk. Hakobal komt bijna  

nergens voor.  
Ik vind dat Hakobal een sport moet worden.  

Ik wil winnen! 
 Samen met B6b. 
Groetjes, Fleur B6 

             HakoBal Toernooi    
Het Hakobal toernooi is begonnen. 

Donderdag 16 Januari was de spanning hoog in B6. We moesten tegen B7 strijden voor de pool.  
Het was mega spannend. De captains hadden een opstelling gemaakt voor de wedstrijd.  

Toen gingen we met onze klas naar de kleedkamers we waren erg enthousiast en  
zenuwachtig . Toen gingen we naar de gymzaal we gingen naar onze kant van de gymzaal.  

Daarna gingen we ingooien met de bal als warming up. Daarna was de warming up klaar. Team A 
mocht op de bank om de opstelling op te stellen en Team B op de matten om toe te kijken. Team B6 A 
moest tegen B7 B. Toen begon de toss. Toen mochten de keepers raden welk getal de meester in zijn 
hooft had.B7 had het getal goed geraden toen begon de wedstrijd. De verdedigers gooide de bal naar 
de aanvallers van B7. De aanvallers van B7 gooide de bal naar het doel van B6 maar de keeper ving de 

bal. Aan het einde van de eerste wedstrijd stond het 5-3 voor B7. Daarna mocht B6 A nog een keer  
strijden maar dan tegen B7 A. helaas hadden we verloren met 4-2. Daarna mocht B6 B tegen B7 B  

strijden, maar helaas hadden ze weer verloren maar dit keer met 3-1. Toen ging B6 teleurgesteld naar 
de kleedkamers . 21 Januari Dinsdag moest B6 A tegen B 6 B het was een leuke wedstrijd .  

Team A had gewonnen met 5-1 
Muhammed en Jessey B6 
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Hallo, ik ben 

Jayden. 

Ik zit in groep 7 van B6 
 

Een zwarte panter is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met Lego. 

 
Spaghetti  vind ik heel erg 

lekker. 
 

Op school werk ik graag  
aan rekenen. 

 
Ik wil later iets met  
techniek gaan doen. 

 
Sinterklaas vind ik de  

leukste tijd van het jaar 
 

Boeken van ‘Donald Duck’ 
vind ik het leukst. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Cartoon Network’. 

In de vorige schoolkrant moest je 3 juffrouwen herkennen in  
foto’s van vroeger. Jullie hadden natuurlijk  

gelijk door, dat het hier om juffrouw Jowien, juffrouw Quirine & 
juffrouw Marieke ging! 

Uitslag prijsvraag 
‘Foto van Vroeger’ 

Fenna uit M5 
en  

Lizanne uit B10  
hadden ze alle 

drie goed  
geraden en 
hebben een 
leuk prijsje  
ontvangen. 

Juffrouw 
Quirine 
 
Groep 
M8 

Juffrouw 
Jowien 
 
Groep 
M1 

Juffrouw  
Marieke 
 
Adj.directeur 
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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 

Mijn pup heet Loena,  

ze is nu 16 weken oud.  

Ik houd super veel van haar,  

we kroelen vaak en soms vallen 

we dan samen in slaap.  

Loena houdt van spelen met de 

bal en ik leer haar om te zitten 

en een pootje te geven.  

 

Fenna uit M7 
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Goed je tandenpoetsen!!
 De tandarts in de klas 

Halo ik ben Emir M9 ik ga het hebben over de 
tandartsen die in me klas kwamen het was echt 
leuk ik ging tanden poetsen en een vietamien 

In nemen dat was mijn verhaal  
 

Hoi ik ben Roos uit M9 en een paar dagen  
geleden.Ik denk zelf dinsdag. Het is nu 27-1-2020

-donderdag. Goed ik ga beginnen. Als eerst  
kregen we allerlei spullen op tafel. 

                                                                                
Beker.  2      

tandpasta.1     
rood blad.1   
groen blad.1   

brief.1 
 

Daarna  gingen ze een soort spreekbeurt houden. 
Toen moesten we onze tandenpoetsen. En aan 
het eind moesten we een pilletje in nemen een  

roze pilletje. Het was zo lekker. En daarna waren 
je tanden helemaal roze . Als het goed is wel niet 

dan heb je dus blijkbaar niet goed gepoetst. 
Dit was mijn gebit verhaal.         
tot de volgende keer doei. 

 
Ik ben Indy uit M9 er kwamen tandartsen en we 
gingen tandenpoetsen en we moesten een vieze 
snoepje eten  ik dag dat het lekker zal zijn maar 
toch niet ik wou het uit spugen maar het mag 
niet en we deden spelletje wat goed was  of 

slecht  voor je tanden en toen dat vieze snoepje 
in ons mond deden  en we waren klaar en toen 

hadden we een rose  gebit  of donker rose is 
slecht Het einde 

 

Hallo ik ben ceylin me zus is dinsdag gekomen we 
gingen leren om tanden poetsen en  haar  vrien-
din  kwam ook mee we gingen een spelletje spe-
len we kregen een klein roze ding in onze mond 
onze roze tanden als het lichtroze was goed als 
het donkerroze was niet goed we kregen een 

kleurplaat en een diploma en een armband was 
mijn verhaal  

Ceylin M9 
 

 

Ik vond het heel leuk 
Ik heb geleerd dat je bij elke tand 3 keer 

moet tellen als je natuurlijk je tanden 
poetst dit is me verhaal  
groetjes van Ela uit M9 

 

Op school gingen wij allemaal  
tandenpoetsen zelfs juf defenie deed 
mee en onze juf heeft fotos gemaakt 

van ons allemaal de paarse dingetje was 
echt heel vies ik vond het echt niet  

lekker echt heel vies 
chelin haar zus en de 
vriendin van chelin  
haar zus gaven les 

want ze zijn tandarts 
het einde groetjes 

Hailey uit M9 
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Goed je tandenpoetsen!! 
Ik  ben  Zoë uit M9 ik  ga  een  verhaal   

Schrijven  over  de  tandarts toen  ik  
voor  het  eerst  naar  de tandarts  ging 
toen  was  ik  bang  maar  toen  ik  va-
ker naar  de  tandarts  ging  toen  was  
ik  niet meer  zo  bang  maar  ik  ben  

nog  een  beetje  bang en  dit  was  me  
verhaal Groet en  bij  je  tandarts 

Groeten  Zoe. 
 

 Hooi  ik ben Faye Ik zit in M9 
De zus van cellyin en haar vriendin  

gingen les geven  over tandarts       
Het was heel leuk omdat we  mochten 

tandenpoetsen 
 

Halo ik ben arthur  uit M9                       
Dinsdag is de zus  van ceylin op school 

ge komen  Ze heeft  een  les geven  
over  je  gebit gegeven.                                                                                                     

We hebben hele leuke dingen  gedaan 
We hebben  een  snoepje  gekregen  
Daardoor  heeft iedereen een paarse  

tong. Dat was het weer                        
 

Hallo ik ben Savas uit M9 
Toen ik op school was kwam de  

tandarts en  ze gingen een lesje geven. 
We gingen een quiz doen over wat  

gezond is en wat niet gezond is  
Voor je tanden. En we gingen ons  

tanden poetsen en leren hoe je ging 
Tanden poetsen. Daarna gingen en 

soort paars medicijn in nemen voor je 
tanden.en daar door werden onze  

tanden paars. 
 

Hallo, Ik ben Marit  uit M9 en ik ben 8 
jaar Vrijdag kwamen er tandartsen  

We kregen heel veel informatie over 
ons gebit Voor we moesten beginnen 

moesten we tandenpoetsen  
En even later moesten we een roze 
snoepje door de mond laten gaan 

En toen hadden alle kinderen(dus ook 
ik)roze tanden en een roze tong 

De groeten,Marit   
Hallo ik ben isabel het  was heel leuk 
de tandarts les was leuk het leukste 

vond ik het snoepje en de kwis en na-
tuurlijk ook de andere dingen ik vond 
het heel leuk en misschien wil ik ook 

tandarts  worden 
 

Hallo ik ben Noa uit M9 . 
Ik ga vertellen  wat ik dinsdag heb gedaan.  We hebben  les 
gehad van de zus van ceylin  en  de vriendin van  de zus van 
ceylin. We gingen onze tanden poetsen. En we hadden een 

soort van pil gekregen . Waar je mee kon kijken hoe je tanden 
mooi schoon zijn.Dit was mijn verhaal  tot z iens . Groetjes 

van Noa uit m9. 
 

Ik ben Ibi uit M9 
De tandarts is op school ge komen We hebben  tanden  

gepoetst  en we hebben  leuke dingen ge daanWe hebben  
onze tanden poets Diploma Dat was het weer 

 

Hoi ik ben Ceylin Ela uit M9 er kwamen 2 tandartsen op 
school we ging onze Tanden poetsen dat was leuk we  had-

den zo een vies spul in onze tanden werden roze het was leuk 
we hadden het gezellig het was leuk om te doen  

doei xxx ceylin ela 
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Hallo, ik ben 

Eline. Films kijken bij IFFR
Iffr was een leuk uitje vooral dat ik sommigen filmpjes best erg vond net zoals 
dat de wereld veel vuilnis  heeft maar vooral was het een leuke dag want we 

mochten een soort kaartje krijgen en we mochten kiezen in /super stom/
stom/leuk/super leuk  en ik heb super leuk gekozen omdat ik het best wel 

interessant vond dus eigenlijk wel leuke filmpjes allemaal  en sommigen wa-
ren ook wel grappig want een visser had een vis en er kwam een ooievaar en 

de visser hat net een vis en toen pakt de ooievaar de vis en word de visser 
boos en maken ze een Wedstrijd van en dan pakt de ooievaar weer zoon vis 
en vliegt weg en dan pakt de visser een soort wapen en schiet mis en raakt 

de maan en de maan is kapot en valt de maan naar  
beneden en valt op het water en overkomt er een  

sunnamie (Tsunami red.)  
Van Macian uit B8 

Ik zit in groep 3 van M8 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst in mijn 
eigen kamer. Vooral in mijn 

hangmat. 
 

Barbecue en patat vind ik 
heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan rekenen. 
 

Ik wil later juf worden. 
 

Nieuwjaarsdag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
Boeken van ‘Flip Fiasco’ vind 

ik het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
een drakenserie op  

Netflix! 

Hallo, ik Mirthe en de bovenbouw ging op 23 januari naar het  
Internationale Film Festival Rotterdam oftewel het IFFR.  

Het thema was strijd. Het waren best heftige filmpjes over discrimineren 
en pesten. Maar ik vond dat er in bijna iedere film een boodschap zat. 
Bijvoorbeeld dat we allemaal mensen zijn en het niet uit maakt of je 
donker of licht bent. De bus had helaas wel een beetje vertraging.  

Ook stond er op het plein bij de doelen en de paté een oliebollen kraam. 
Ik wou zo graag een oliebol! Maar dat mocht helaas niet.  

Het was een hele leuke middag en we waren om 16:00 pas terug op 
school! Ik heb echt genoten. Ik vind het wel jammer dat dit mijn laatste 

jaar is en ik dit volgend jaar niet nog eens kan doen  
maar dit was wel echt super leuk. 

Liefs, Mirthe uit B8 
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Films kijken bij IFFR 
Hallo ik ben Sophie uit B8. Ik ben met de hele klas op 

23 januari naar het IFFR geweest 

( het internationaal film festival Rotterdam)  

we hebben daar 6 films gezien.  

De eerste film heette City Plaza hotel. Dat ging er over 

dat er een meisje met haar familie uit een land kwam 

waar oorlog was. Ze waren gevlucht naar City Plaza 

hotel. Daar bleven ze tot dat ze verder konden.  

De tweede film werd gemaakt door vier studenten voor hun eind project en heette Manen. Het ging over 

een oude visser die ruzie had met een pelikaan. Elke keer als de visser een vis ving, ging de pelikaan er mee 

vandoor. De visser werd het zo zat dat hij een enorm groot kruisboog had gebouwd. Toen hij schoot op de 

pelikaan schoot hij mis maar toch ook raak. Hij had de pelikaan niet te pakken maar de maan. Toen dat  

gebeurde kwam er en scheur in de maan. Een heel groot stuk maan viel naar beneden, een enorme golf 

kwam over hun heen. Toen ze wakker werden lagen heel veel vissen op zijn boot.  

De derde film heette Misguided.  

Een blindengeleider hond deed niet zo goed zijn werk hij 

wou alleen maar spelen. Zij baasje was aan het slapen en 

liet per ongeluk een bal vallen. De hond wou de bal pak-

ken maar hij kon er net niet bij. Ze baasje werd er wakker 

van en ging lopen. Hij liep naar een bouw terrein er  

gebeurden allemaal spannende verhalen.  

 

 

 

Film vier ging over een Frans meisje dat werd gepest op school. 

Het meisje ging op een dag het meisje volgen die haar pest.  

Ze kwam er achter dat ze in een auto woonde. Het meisje dat 

haar pestte kwam er achter. Het meisje dat gepest werd ging er 

mee dreigen, dat als ze  haar weer pestte zou ze het aan iedereen 

vertellen. Aan het eind is het nog wel goed gekomen.  

De vijfde film was een documentaire over een milieu activiste ze 

ging vetellen over haar leven en hoe ze het milieu helpt, haar 

grote idool was Greta Thunberg.  

En de allerlaatste film, film zes ging over racisme dat er een meisje op huidskleur werd beoordeeld  haar 

vriend wou wraak maar dat vond ze niet zo’n goed idee. Ze hadden een ander plan.  

Ze zouden dansen en laten zien dat ze niet anders waren.       

Sophie uit B8         
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Hallo  ik ben  Mika en ik vond IFFR super leuk en de film met de zeemeeuw en de man heel 
grappig. Het was echt gezellig met mijn vriendinnen . 

Ik hoop dat we volgend jaar weer gaan naar IFFR                                                                                                                                                                                                              
Mika B1 

 
Het IFFR (Internationale Film Festival  Rotterdam) was echt super leuk!  De leukste film vond  
ik Jovanna  for future. Omdat ze zo min mogelijk energie gebruikt en ze eet ook geen dieren 

(vlees. ) Het kortste film stukje duurt 3 minuten en de langste 16 minuten. Van een schaal van 
1 tot 10 geef ik het een 9 en een half.Ik kan niet wachten tot volgend jaar! 

Jjovana  B1 
 
 

Hoi ik ben Rania uit B1. Het IFFR was super leuk, gezellig en adembenemend. Het thema van 
dit jaar was strijd toen ik dat hoorde verheugde ik me er echt op. Op donderdag 23 januari 
gingen we om 11.55 richting de bus. Toen we daar aankwamen bij de bus kon het avontuur 
echt beginnen!!!  Toen we naar binnen gingen in het theater werden we luidruchtig verwel-
komt. We gingen zitten en de stoelen zaten zoooooo lekker. We gingen 6 films bekijken van 

ongeveer 8 minuten. De eerste film gingen we in het leven duiken van een Syrisch meisje dat 
was gevlucht met haar familie naar een leeg staant hotel in Griekenland. De tweede film ging 

over een meisje dat werd gepest op de basisschool . Als ze vervolgens het meisje dat haar pest 
volgde naar huis kwam ze erachter dat ze arm was en woonde in een auto. Later worden ze 

vriendinnen voor het leven. De derde en kortste film ging over een visser die een stuk van de 
maan eraf schoot!?!?! De vierde film ging over hond die streed om zijn lievelingsbal te pakken. 
De vijfde film ging over een Nederlands meisje dat op kwam voor het milieu en woonde ook in 

een milieu vriendelijk huis waar ze geen water en geen elektriciteit gebruiken.  
En de laatste film ging over een groep jongeren die van dansen hieleden en geld inzamelde 

voor een arme en zieke vrouw . 
Rania B1 

 
 

Hallo! Ik vond het IFFR heel erg leuk! De leukste was voor mij dat de kinderen geld gingen  
verzamelen voor de arme vrouw om haar te laten zien dat kinderen met een ander huidskleur 
Niet slecht zijn of dieven! En ik vond het ook leuk dat er minder animatie was dan dat het echt 

met mensen was. Vorige jaar was er meer animatie dan echte mensen, wat ook leuk was! 
Maar ik vond dit jaar het wel leuker! Ze hebben ook betere filmpjes gekozen met meer  
interessante onderwerpen. De onderwerpen gingen ook heel veel over goeie doelen.  

Wat ik heel fijn vond want ik vind dat goeie doelen heel belangrijk voor iedereen op de  
wereld. Volgend jaar ben ik er jammer genoeg niet meer want dan ben ik op de middelbare 

school. Maar ik hoop dat de kinderen die wel volgend jaar gaan veel plezier hebben! Groetjes, 
Mila uit B1 

 
HALLO IK VOND HET IFFR HEEL LEUK OMDAT IK HEEL VEEL VAN FILMPJES HOU EN IK VOND 

DAT ZE  ERG VEEL VOOR HET GOEDENDOEL DEDEN ZE LIETEN BIJVOORBEELD ZIEN HOE GOED 

WE HET EIGELIJK HEBBEN EN DAT WE GOEDEN BESLISSINGEN MOETEN NEEMEN EN DIE NIET 

MOETEN LAATEN AFHANGEN VAN ONZE WOEDE OF ANGST EN DAT WE IETS MOETEN DOEN 

AAN DE NATUURRAMPEN NU WANT ANDERS IS HET TE LAAT MAAR HET IFFR IS ECHT SUPER  

LEUK IK HOOP DAT JULLIE HET LEUK VONDEN   

VONDEN OF GAAN VINDEN      

GROETJES  EVA VAN B1 
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Hieronder zie je een foto van een meester.  

Weet jij wie het is? 

In deze schoolkrant staan nog twee  

‘Foto’s van Vroeger’  

Herken jij alle 3 de meesters.   

Vul dan de bon in op bladzijde 57 

Doe hem op de brievenbus  

van de Mare Magazine  

(Op de gang bij meester Roland)  

en wellicht win jij een leuk prijsje!! 

Foto van Vroeger 1 

A. Meester  
 Peter 

 
B.  Meester 

 Jim 
 

C.  Meester 
 Roland 

 

 
Vul het 
goede  

antwoord in 
op blz 57. 
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Meten is weten 
Wij(O4) hebben vandaag een les meten gedaan.  

Met tweetallen en een touwtje van een bepaalde lengte. 
In de middag plaatjes opgeplakt en er hokjes van 1 bij 1 naast  
geplakt. Zo konden we goed zien wat het langste en wat het  

kortste was.  Morgen gaan we een meetboek maken!!  
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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 Bobbi en Jill de gelukkigen!!!  

Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn! 

Jill en ik waren al hartsvriendinnen toen we 1 waren. Onze moeders waren al 
vriendinnen en wij werden ook vriendinnen.  Elke maandag komt ze gelijk uit 
school met ons mee en zij eet dan ook gezellig bij ons. Soms hebben we een  

discussie  maar dat hoort erbij! We gaan zelfs samen op skivakantie en ook week-
endjes weg , bijvoorbeeld naar Moviepark en de Ardennen en dat is echt SUPER 

GEZELLIG !!!!   Lieve groet Bobbi & Jill  

Jill & Bobbi mogen  

lekker samen naar  

de bios 
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Boijmans in de klas

De bovenbouw heeft in maart een les gevolgd, 
verzorgd door museum Boymans van Beuningen. Het 

bijzondere van deze les was, dat museale  
stukken meegenomen werden naar school en aan de 

kinderen tentoongesteld werden. 
Hierbij een mindmap (rondje met woorden):  

Gouden Eeuw, Delfts Blauw, Nachtwacht,  
Rembrandt van Rijn, Titus, kunst, Ruysdael, tulp, ci-

troen, vaas, wildeman, rijkdom. 
De Nachtwacht is een schilderij. Rembrandt heeft dit 
gemaakt. In de tijd dat hij leefde, was hij niet zo be-

roemd. De schilderijen zijn onbetaalbaar. De rijke men-
sen wilden geschilderd worden. Ze vonden zichzelf 

mooi. Deze schilderijen hingen ze op in hun huis. Rem-
brandt was de beste met het schilderen met licht. Vroe-

ger wilden de rijken in een mooi pak geschilderd wor-
den. Het leek wel een carnavalspak. Vroeger hadden ze 
een hele dikke kraag om. Dit was om geen huidschilfers 

op je kleren te krijgen. Dit hadden ze omdat ze zich 
wasten. Daarom hebben ze ook parfum uitgevonden. 

Julia B9 

De les ging over de Gouden Eeuw. Het 
was heel leuk. We leerden dat Nederland 
heel rijk was. We kregen kunstwerken te 

zien. Ook een vaas met een tulp erop.  
We kregen ook een potje. Hier moesten 
we klei omheen doen en gezichtjes ma-
ken. En in de Gouden Eeuw lieten veel 

mensen zelfportretten maken. En citroe-
nen waren erg zeldzaam. En ze deden een 

soort kruiden in een potje en dan  
moesten wij ruiken en raden.  

En Rembrandt werd maar 63 jaar.  
Peper was ook heel zeldzaam. De mensen 

wasten zich heel weinig. Ze gebruikten 
vooral veel parfum. En Rembrandt had 

ook drie kinderen. Titus was de enige die 
overleefde. En de Nachtwacht kan je zien 

in het Rijksmuseum. Dat hebben we zo 
een beetje geleerd. 

Ares B9 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Boijmans in de klas 

Gouden Eeuw door Vienna 
Het was donderdag. Het was een normale  

dag, totdat onze meester zei dat er mensen 
waren gekomen om te vertellen over het  

museum, Boymans van Beuningen. Toen ik 
binnenkwam, zag ik een paar mensen staan. 

We moesten een plekje zoeken en gaan zitten. 
Hij vertelde ons alles over vroeger, hoe het in 

die tijd ging. Hij vertelde ons over een tulp. 
Die tulpen kostten vroeger wel 500 euro.  
Hij zei dat alleen de rijken tulpen op hun  

kleding droegen. Hij liet ons een schilderij zien 
van Ruysdael. Hij kon heel goed werken met 

licht. Hij had een paar mensen geschilderd op 
het ijs. Het was een prachtig schilderij.  

De man vertelde ook over Delfts Blauw. Dat 
schilderden ze op een tegeltje. Hij zei ook iets 
over een potje dat de Wildeman heette. Daar 
kon je bier in bewaren. Ikzelf vond dit niet zo 

fris. Hij vertelde ook over een zalfpotje.  
Dat was een heel klein potje. Ze gingen langs 

alle tafels om het te laten zien. En als allerlaat-
ste gingen we nog een potje maken, met een 

tekeningetje van wat je had geleerd.  
En voor je het wist, was de les al weer voorbij.  

Vienna B9 

De les ging over de Gouden Eeuw. Het was heel leuk.  
We leerden dat Nederland heel rijk was. We kregen  

kunstwerken te zien. Ook een vaas met een tulp erop.  
We kregen ook een potje. Hier moesten we klei omheen doen 

en gezichtjes maken. En in de Gouden Eeuw lieten veel  
mensen zelfportretten maken. En citroenen waren erg  

zeldzaam. En ze deden een soort kruiden in een potje en dan 
moesten wij ruiken en raden. En Rembrandt werd maar 63 
jaar. Peper was ook heel zeldzaam. De mensen wasten zich 

heel weinig. Ze gebruikten vooral veel parfum. En Rembrandt 
had ook drie kinderen. Titus was de enige die overleefde. En 

de Nachtwacht kan je zien in het Rijksmuseum. 
Dat hebben we zo een beetje  

geleerd. 
Ares B9 

       

 “ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat je het moet  
verdelen en dat vind ik leuk.  

En ik vind het leuk om met die buisjes 
te werken. En wat ik ook nog leuk vind is 

als je het samen mag doen  
met een vriend of vriendin.” 
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Hallo, ik ben 

Bobbi. 

Ik zit in groep 7 van B8 
 

Een panda is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn telefoon. 
 

Shushi vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan Taal Doen. 
 

Ik wil later juf worden. 
 

Oud en Nieuw vind ik de 
leukste dagen van het jaar 

 
 ‘Fantasia’ vind ik het  

leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Netflix. 

De Mare gaat de ruimte in!

De marsmannetjes en de marsvrouwtjes  
waren leuk om te tekenen. We mogten een 
eliejen tekenen en onszelf en de aarde.  
De grej of the day ging over Jupiter en we 
mochten raketten maken.  
En ook sterrenstelsels. 
Van Sienna en Indy Groep 4,M1 
 
Hoi, wij gaan het hebben over het ontstaan 
van het heelal. Nu gaan we het vertellen.  
Het begon zo: eerst was er niets. Daarna  
opeens kwamen er vonkjes. En toen zweven-
de er atomen in het heelal. Er was ook een 
grote atoom die trekte de andere atomen 
naar zich toe. En zo ontstond er een lichaam. 
Groetjes van Esila en Pari  Groep 5, M1 
 
Volgorde van de planeten. 
We hebben de volgorde van de planeten  
gemaakt. Dit is de volgorde: mercurius,  
venus, aarde, maan, mars, jupiter, saturnus, 
uranus, neptunus en pluto. Welke dieren zijn 
er in de ruimte geweest? De Hond, de aap 
en de spin. 
Ros, Arda en Noah Groep 5, M1 

Vandaag 

mochten de 

kinderen 

van M8 met 

de raket de 

ruimte in. 

Ze zijn naar 

de maan en 

andere  

planeten 

gevlogen 
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Wij zijn Tim en Ramiz. Wij hebben geleerd over 
het heelal. Dit zijn de planeten: 1 mecurius,  

2 venus, 3 aartde, 4 mars, 5 saturnus, 6 jupiter, 7 
uranus, 8 neptunes, 9 pluto. Wist je dat het op 

jupiter diamanten regent & er is op jupiter er een 
orkaan is die honderd keer zo groot is als de  

Aarde. Het ontstaan van het heelal daar hadden 
we ook nog een les over gehad. 

Tim en Ramiz Groep 5, M1 
  
 

Marsfrouwtjes, ze zat in de ruimte en ze zag heel 
veel sterren en toen ontmoet zeeen  

marsmannetje en zag ik een eliejen en hij had een 
ruimteschip en een leger van eliejens en toen 
kwam een aardbeving en dat was het ijnde. 

Feray en Beray Groep 4, M1 
 

ER was een raket die naar de maan vloog en die 
Julian en Finn meenam naar de maan en op de 

maan plaatste hun een vlag en zagen ze een elien. 
Er was niet 1 elien maar en zijn er wel honderd.  
En toen gingen ze naar pluto en toen gingen ze 

een boek lezen. 
Van Finn en Julian  Groep 4, M1 

 
Ruimteraket 

Adam en Kuzey gaan met de raket naar mars en 
toen naar de maan. Toen zaaagen wij alienen, 

toen gingen we terug naar mars en bij mars was 
het heel stil. We zagen niks en toen ineens was er 

een groot gat. Adam dagt dat er een alien was. 
Groetjes van Adam en Kuzey Groep 4, M1 

 
 

Heel veel weetjes over de ruimte  
Weetjes:  Wist je dat het op jupiter diamanten 
regent. Op mars is het ijskoud Dit is de volgorde 

van de planeten. 1 Mercurius, 2 Venus, 3 Aarde, 4 
Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranes,  

8 Neptunes en 9 Pluto. Wat we hebben gemaakt? 
We hebben geknutselt hoe de ruimte is  

ontstaan en planeten getekend. 
Groetjes van Rani en Kenza Groep 5, M1 

 

De Mare gaat de ruimte in! 

mochten de 

Ze zijn naar 

de maan en 
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Hallo, ik ben 

Efekan. 

Ik zit in groep 7 van B7 
 

Een hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

Lego Technic. 
 

Patat vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan taal. 
 

Ik wil later voetballer  
worden. 

 
Nieuwjaar vind ik de  

leukste dag van het jaar 
 

‘Het leven van een loser’ 
vind ik het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Netflix. 



ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat je de  

keertafels goed leert.  
Je mag het samen doen. 
Het is leuk om te doen  

en je wordt er slim van!” 

18 
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Hallo wij zijn Kayne en Bas    
Wij reizen door het  

sterrenstelsel. We reizen 
naar mercurius , venus ,  
aarde , mars , jupiter  ,   

saturnus , uranus  en neptu-
nus. Eigenlijk zit hij niet in 

ons sterrenstelsel maar we 
gaan toch naar Pluto.  

O ja en de zon natuurlijk. 
Maar daar op de zon is het 
wel heel heet en er is het 

zwarte gat. Maar we  
hadden een hele stevige 

raket dus we werden niet 
mee gesleurd in het zwarte 

gat. De donkeren stenen 
zijn astroïdes . 

 

Groetjes van Kayne en Bas, 
klas M7 

 

Hoi wij zijn Arash en  Jonah. Wij zijn beste vrienden.  

Wij houden van dino’s. 

Alle meesters en juffen van de school schoten alle klassen naar de 

ruimte. En we zagen eerst Pluto. Niet de Pluto van Mickey Mouse 

maar van de planeten. We hadden een plan om naar  zon te 

gaan . Dat was geen  goed idee. Een man was toch gegaan en hij 

stond in de FIK!!!!!!!!!. Toen gingen we naar Uranus en Venus en 

toen zagen we aliens. En toen gingen ze ons naar de UFO  sturen 

en al onze gedachten waren in 1 seconden weg. Gelukkig waren 

we naar de maan gevlucht. Maar daar waren ook aliens.  

Die schoten op ons met de laser wapens AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!  

BOEM!!!!! We lanceerden op de Aarde .Daar waren ook aliens en 

boem we waren gewond. Einde 

Arash en Jonah M7  
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Het  
Zonnestelsel 

van  
Gustav  

uit  
M7 

Keanu  
uit M7 

In 
De 

ruimte 
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B4, Kampioen HaKobal 2020!
Na een aantal geweldige wedstrijden is B4 de nieuwe kampioen HaKobal van de Mare. 

In de Enk was het weer een geweldig feest. Bekijk hieronder de uitslagen van de finalewedstrijden.

Kwartfinale I 
B10—-—B8 5-2 
 
Kwartfinale II 
B5—-—B9 3-6 
 
Kwartfinale III 
B7—-—B2 6-1 
 
Kwartfinale IV 
B4—-—B3 4-3 
 

Halve finale I 
B10—-—B9 4-3 
 

Halve finale II 
B7—-—B4 3-4 
 

Finale  
B10—-—B4 6-6 
  6-8 
 
B4 wint na verlenging 
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Hieronder zie je een foto van een meester.  

Weet jij wie het is? 

In deze schoolkrant staan nog twee  

‘Foto’s van Vroeger’  

Herken jij alle 3 de meesters.   

Vul dan de bon in op bladzijde 57.  

Doe hem op de brievenbus  

van de Mare Magazine  

(Op de gang bij meester Roland)  

en wellicht win jij een leuk prijsje!! 

Foto van Vroeger 2 

A. Meester  
 Peter 

 
B.  Meester 

 Jim 
 

C.  Meester 
 Roland 

 

 
Vul het 
goede  

antwoord in 
op blz 57. 

B4, Kampioen HaKobal 2020! 
Na een aantal geweldige wedstrijden is B4 de nieuwe kampioen HaKobal van de Mare.  

In de Enk was het weer een geweldig feest. Bekijk hieronder de uitslagen van de finalewedstrijden. 



Puzzelplezier 

 
Antwoord op bladzijde 55 

23 
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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 

Ayaz & Ada  
hebben een zusje 

gekregen. 

Ayaz is voor de tweede 
keer grote broer  

geworden. Hij had  
gehoopt op een  

broertje. Toen zijn zusje 
kwam, was hij apetrots. 

Hij helpt met flesje  
geven en oppassen. 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat ik de cijfers 

kan voelen en ze dan kan  
leren schrijven.  

Ik vind 10 het mooist,  

omdat dat de gróótste van 
de wereld is!” 

Hallo, ik ben 

Veerle. 

Ik zit in groep 1 van O9 
 

Een zebra is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  

mijn spinners. 
 

Chocopasta vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  
met de rekenstokken. 

 
Ik wil later juffrouw  

worden 
 

vakantie vind ik de leukste 
periode van het jaar 

 
Uit een boek over konijn 

Daan mag ik altijd 3  
verhaaltjes lezen 

 
Op tv kijk ik altijd  

naar Elza. 

 



 

Groen College 

-Iris uit B1 
-Rio uit B8 

-Beau uit B9 
 

Het Lyceum Rotterdam 

-Anna Lucie uit B2 
 

Het Theater Havo/VWO  

-Sophie uit B8 
 

Horeca Vakschool 

-Kane uit B2 
 

Melanchton Kralingen 

-Umut uit B3 
 

Montessori Lyceum 

-Hannah uit B1 
-Kiona uit B5 
-Suraya uit B5 
-Stijn uit B6 

-Mirthe uit B8 
-Sumi uit B10 

Montfort College 

-Amira uit B1 
-Sophia uit B1 

-Lila uit B2 
-Ayoub uit B2 
-Hazal uit B3 

-Jet uit B4 
-Coen uit B4 

 

Osg Hugo de Groot 

-Gülsah uit B2 
-Reda uit B9 

 

Palmentuin  PT010 

-Ashley uit B4 
 

Rotterdam Designcollege 

-Tyara uit B7 
 

Rudolf Steiner College 

-Mila uit B1 
 

STC College 

-Luka uit B2 
-Amil uit B9 

 
 

Thorbecke 

-Devin uit B3 
-Marcus uit B7 

 

Vrijeschool de Kaap 

-Shivan uit B4 
 

Wolfert van Borselen (TT) 

-Amaany uit B8 
-Sarah uit B8 

Zuiderpark College  

-Fleur uit B6 
-Isha uit B7 

 
 

 
Deze lijst is samengesteld 

op basis van de ons 
bekende gegevens in juni 
2020. Het is mogelijk dat 
er wisselingen hebben 

plaatsgevonden c.q. nog 
zullen plaatsvinden. 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  



        

        

        

        

        

        

        

8e groepers nemen afscheid 
van de Mare

JULI 2020



 

       

       

       

       

       

       

       

8e groepers nemen afscheid  
van de Mare 

JULI 2020 

Namens het gehele 
team van de Mare 

wensen we  
jullie veel success! 



 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  

Avicenna College 

-Mayra uit B1 
-Melisa uit B5 

-Meryam uit B5 
-Leila uit B7 

 

Calvijn Groene Hart 

-Aaron uit B1 
-Wissal uit B1 
-Rania uit B1 

-Ayoub uit B3 
-Jethro uit B3 

-Jet uit B4 
-Jill uit B5 

-Romijn uit B6 
-Lotte uit B7 
-Neda uit B8 

-Krishna uit B9 
 

Calvijn Juliana 

-Colin uit B2 
-Brem uit B5 

-Zeynep uit B8 
 

Calvijn Zuidermavo  

-Artur uit B4 
-Zeynep uit B5 
-Malik uit B8 

Calvijn Zuider Gymnasium 

-Tim uit B4 
 

De Passie 

-Jessey uit B6 
-Jia Yi uit B7 

 

Dalton Lyceum Barendrecht 

-Sander uit B1 
-Bahar uit B2 
-Julia uit B2 
-Evi uit B3 
-Naz uit B5 

-Aydan uit B5 
-Senna uit B9 
-Tusem uit B9 

-Poyraz uit B10 
-Julie uit B10 

-Caprice uit B10 
-Presten uit B10 

 
 
 

Einstein Lyceum 

-Brenton uit B4 
 

Erasmiaans Gymnasium 

-Simon uit B4 
-Huzaifah uit B10 

 

Focus Beroeps Academie 

-Mees uit B1 
-Esteban uit B2 
-Dayza uit B2 

-Aleksija uit B2 
-Eymen uit B4 
-Rayane uit B5 

-Ana uit B6 
-Rafaella uit B6 
-Shrieya uit B6 
-Sudenaz uit B7 
-Keano uit B7 

-Thomas uit B9 
-Jayden uit B10 
-Shalomi uit B10 

 

Gemini College 

-Melanie uit B2 
-Ajani uit B7 

 
Grafisch Lyceum  

-Jaiden uit B8 
-Sofia uit B10 

-Emanuel uit B10 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pPyiKAt_JTwplM&tbnid=IvTFBqDSQMcG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.keepcalm-o-matic.co.uk%2Fp%2Fkeep-calm-and-love-brugsmurfen-2%2F&ei=-Gt7U9OlEuPJ0QXFjIHwCQ&bvm=bv.
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat je met al die kralen mag 

werken. Maar ik ben best onhandig,  
dus ik vind het ook een beetje moeilijk. 

Maar het is ook leuk omdat het een  
materiaal is. 

Hallo, ik ben 

Devin. 

Ik zit in groep 6 van B9 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  

mijn voetbal. 
 

Buritto vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school reken ik graag. 

 
Ik wil later programmeur  

worden 
 

1 februari, mijn verjaardag  
vind ik de leukste dag van 

het jaar 
 

‘Het leven van een loser’ 
vind ik het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd  

naar Netflix. 
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Uilenballen  
              Wij zijn Megan en Myrthe uit B8  

Wij gingen op woensdag middag uilenballen open maken. 
En we hebben heel veel gevonden. En we hebben wel 
twee schedels per uilenbal gevonden. En bij Megans  

moeders tante hebben we de uilenballen gevonden want 
ze hebben een eigen uil in hun tuin. En daar gaan we een 
heel werkstuk van maken. Want de botjes hangen op de 

gang en als je langs onze klas loopt zie je de botjes hangen. 
En daar naast hangt een vergrootglas.  

En de hele klas vond het heel erg stinken.  
Megan & Myrthe B8 

Wat zit er in 
een braakbal 

Steurtocht door de haven
14  Februari 2020 vrijdag .

We gingen naar de haven en we hadden heel 
veel dingen geleerd bij de haven. Er waren twee groepen 

verdeeld  groep 1 had als eerst een gel maken en een gel is 
heel makkelijk om te maken alleen een beetje poeder met 

water en daarna bewaarmiddel en soort van een beetje 
kleurstof der in en daarna had je een gel en in die tussentijd 

mocht groep 2 allemaal beroepen doen bijvoorbeeld ICT 
SPECIALIST  en ik was proces operator dat is een beroep 
waar je allemaal achter schermpjes zit en dan alles in de 

gaten houden en moesten we allemaal vragen beantwoor-
den en daarna gingen we naar buiten en we kregen ook een 
verrekijker en gingen we naar schepen kijken en we zagen 
ook een containerschip en toen de containerschip weg was 

zagen we nog heel veel verschillende 
schepen  en toen die ook weer weg waren kregen we een 
USB STICK VAN POORT RANGER  van de juf of meester en 

toen gingen we weer naar school en toen was de speurtocht 
van de haven weer voorbij. 

van Ahmet uit B8 

 
Vrijdag 14 februari gingen wij naar de 
haven van Rotterdam. We gingen daar 

allemaal leuke activiteiten doen  
bijvoorbeeld haargel maken, en je had 

voor een dag je eigen baan bijvoorbeeld: 
waterbouwer, verkeersleider,  

milieu-inspecteur, ICT specialist,  
proces-operator en natuurlijk het  

belangrijkste baantje= De PLANNER.  
Het belangrijkste in de haven is samen 

werken want zonder samen werken kan 
je niet alles goed doen. Wat wij hadden 
gedaan is onze hele klas door midden 

gesplitst en toen hadden we groepje 1 en 
groepje 2 en in beide groepjes had je ver-
schillende banen. Groepje 1 begon met 

een potje haargel te maken en groepje 2 
ging vragen beantwoorden over hun ei-
gen baan. Nadat groepje 1 haargel had 
gemaakt deden ze een steurtocht. En 

nadat groepje 2 hun vragen had beant-
woord gingen zij ook haargel maken.   

Sara en Ceylin uit B8 
 
 



Steurtocht door de haven 
14  Februari 2020 vrijdag . 

We gingen naar de haven en we hadden heel 
veel dingen geleerd bij de haven. Er waren twee groepen 

verdeeld  groep 1 had als eerst een gel maken en een gel is 
heel makkelijk om te maken alleen een beetje poeder met 

water en daarna bewaarmiddel en soort van een beetje 
kleurstof der in en daarna had je een gel en in die tussentijd 

mocht groep 2 allemaal beroepen doen bijvoorbeeld ICT  
SPECIALIST  en ik was proces operator dat is een beroep 
waar je allemaal achter schermpjes zit en dan alles in de  

gaten houden en moesten we allemaal vragen beantwoor-
den en daarna gingen we naar buiten en we kregen ook een 
verrekijker en gingen we naar schepen kijken en we zagen 
ook een containerschip en toen de containerschip weg was 

zagen we nog heel veel verschillende  
schepen  en toen die ook weer weg waren kregen we een 
USB STICK VAN POORT RANGER  van de juf of meester en 

toen gingen we weer naar school en toen was de speurtocht 
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Hallo wij zijn Rodi en Filip. 
Wij zijn op excursie naar de 
haven geweest. Wij zijn met 

de bus naar de haven  
geweest, in de bus waren wij 

meestal aan het praten 
waaronder wij over de grote 

Rotterdamse haven. Wij  
zagen onderweg heel veel 
onderdelen van de haven 
totdat wij bij het [EIC] wa-

ren, we waren goed ontvan-
gen door de inspecteurs.  

EIC staat voor educatief in-
formatie centrum Wij  

hebben als eerst een proefje 
gedaan waaruit wij haargel 

hebben gemaakt, vervolgens 
gingen wij in het kombuis 
gegeten en daarna zijn wij 
een zoektocht gaan doen, 

op het laatst gingen wij met 
ons beroep aan de slag.’’ 
Rodi was ICT-specialist en 

Filip was milieu inspecteur. 
Rodi & Filip uit B8 

hallo wij zijn Jelle en Gurkan en wij zijn met onze klas naar de  
Rotterdamse haven geweest. We werden in twee groepen verdeeld wij waren 

groep één Gurkan was een verkeersleider en ik was een ICT-specialist wij begon-
nen met een chemisch proefje toen hebben we gel gemaakt ik  had Galaxy kleur 
en Gurkan had een oranje kleur. Daarna zijn we met de gids meegegaan. daarna 

gingen we eten. toen gingen we weer naar binnen en ging de beroepen  
STEURtocht  beginnen mijn eerste opdracht was gelijk de leukste van de  

STEURtocht de VR-bril en Gurkans eerste opdracht was de camera-test  wij  
vonden het heel erg leuk om te doen toen we op school waren hoorden we van 

onze leraar dat we nog een verassing kregen we kregen een USB-stick in de vorm 
van een containerschip.  

Jelle & Gurkan uit B8     
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Hallo, ik ben 

Cailey. 

Ik zit in groep 2 van O7 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn Barbie. 
 

Ik eet graag bloemkool 
 

Gymmen vind ik het  
leukst op school.  

(kijk maar naar de foto) 
 

Ik wil later juf worden. 
(Juf Esmaa heeft al  

beloofd dat ik bij haar mag 
stagelopen.) 

 
Kerstavond vind ik de  

leukste dag van het jaar 
 

Boeken van ‘K3’ vind ik  
het leukst. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Lego Friends. 

Wij weten hoe een telescoop werkt.

Dankzij de vader van Joas uit M8 weten de kinderen nu precies hoe een telescoop werkt
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Wij weten hoe een telescoop werkt. 

Dankzij de vader van Joas uit M8 weten de kinderen nu precies hoe een telescoop werkt 
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. . . 16 maart
De school werd gesloten vanwege het Coronavirus.
De kinderen moesten thuis hun schoolwerk maken.
Met dank aan de tomeloze inzet van de ouders is 

dat gelukkig heel goed gegaan.
Bekijk op de volgende bladzijdes enkele leuke foto’s 

van het Thuiswerk.
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. . . 16 maart 
De school werd gesloten vanwege het Coronavirus. 
De kinderen moesten thuis hun schoolwerk maken. 
Met dank aan de tomeloze inzet van de ouders is  

dat gelukkig heel goed gegaan. 
Bekijk op de volgende bladzijdes enkele leuke foto’s  

van het Thuiswerk. 



Hallo, ik ben 

Louey. 
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Ik zit in groep 5 van M9 
 

Een leeuw is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

beyblades. 
 

Noodles vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan rekenen en de deelbak. 
 

Ik wil later burgemeester 
of minister worden. 

 
Suikerfeest vind ik de  

leukste periode  
van het jaar 

 
Het boek van ‘Spinjitzu’ 

vind ik het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Nicklelodeon & Cartoon 

Network. 
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Hallo, ik ben 

Devan. 

Ik zit in groep 1 van O6 
 

Een olifant & een paard zijn 
mijn lievelingsdieren. 

 
Ik speel graag met mijn 

blauwe tol. 
 

Pannenkoeken en pasta vind 
ik heel erg lekker. 

 
Op school werk ik met de 

kralenplank. 
 

Ik wil later kunstenaar 
worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘Rupsje Nooitgenoeg’ en 
‘moppereend’ vind ik de 

leukste boeken 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Paw Petrol’. 



40 



41 



42 



Hallo, ik ben 

Salé. 

Ik zit in groep 4 van M10 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdieren. 

 
Ik speel graag met mijn 

poppen. 
 

Pangafilet vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school doe ik het liefst 

het ‘meetwerkje’. 
 

Ik wil later juf worden. 
 

Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘Annie‘ vind ik de leukste 

boeken 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
Netflix. 
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Hallo, ik ben 

Miray. 

Ik zit in groep 4 van M7 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn telefoon. 
 

Gehakte spruitjes vind ik 
heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

met het telraam. 
 

Ik wil later  
make-up artiest worden. 

 
De leukste dag vind ik, als 
we naar de kermis gaan. 

 
Boeken van ‘Sneeuwwitje’ 

vind ik het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Zootropolis. 
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Hallo, ik ben 

Safia. 

Ik zit in groep 2 van O8 
 

Een poesje is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

speelgoedtrein. 
 

Patat en chocolade vind ik 
heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan de kralenplank. 
 

Ik wil later bij de politie. 
 

Sportdag vind ik de leukste 
dag van het jaar 

 
Boeken van ‘Ariël’ vind ik 

het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar  
‘alle sprookjes. 
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Ik sta op en ga eten en drinken. Dan ga ik even tv kijken en daarna ga ik aan mijn huiswerk 
beginnen. Als ik daarmee klaar ben ga ik naar buiten om te spelen. In de avond ga ik naar 
binnen en dan ga ik avond eten. Dan tandpoetsen en naar bed. 
Van Indy groep 4 M1 
 
 
Ik staa op en ga me aankleden. 
Dan ga ik naar beneden met mijn zusje spelen. 
Als mijn zusje naar de opvang gaat ga ik huiswerk maaken. 
Als ik klaar ben met huiswerk dan ga ik op de trampoliene en  
soms op squla en dan op mijn telefoon. 
Dan komt mijn zusje thuis en gaan we weer spelen.  
Dan gaan we avond eten en dan mag ik om kwart voor 8 naar bed. 
Van Sienna groep 4 M1 
 
 
Ik word waker en dan aankleden. Dan een klein beetje op mijn telfoon kijken. 
Daarna gaan we naar mijn moeders werk. Zij gaat aan het werk. Daarna gaat mijn moeder 
uitlegen. Daar ga ik dan werken. 
Van Feray groep 4 M1 
 
 
Hoi, Wij zijn Esila en Rani. 
Dit is ons leven in quarantaine. Er zijn wel voordelen zoals: uitslapen, lekker snoepen  
tijdens de les, Netflix kijken, lui zijn en nog veel meer luie dingen. 
Maar we willen nog iets zeggen, ga na je huiswerk Feesten!!!!!!! 
We hopen dat jullie het leuk vonden. 
Groetjes van Rani en Esila uit groep 5 M1 
 
 
We verheugden ons op de verrassing. We zaten in de auto. We kregen konijnen en we 
waren heel blij. Ik nam een witte en mijn broer een meerkleurige.  
Die van mijn heet DJ -wite en die van mijn broer heet Luky. Dj wite is wit  
vandaar zijn naam. 
Van Ros groep 5 M1 
 
 
We waren een dag op school. 
Toen Ramiz thuis was kreeg hij een bericht van Ros zijn moeder dat hij bij Ros mocht  
spelen. Ramiz werd blij omdat hij zich verveelde. Toen Ramiz er eindelijk was pakte Ros 
zijn konijn. Het konijn is heel schattig. Ramiz vroeg of hij het konijn mag pakken. Ramiz 
zijn broer is er ook. En de konijnen heten Dj-wite en Luky.  
Van Ramiz groep 5 M1 
 
 
 

Zo zag onze dag er uit.
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Zo zag onze dag er uit. 
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Koningsdag werd Woningsdag
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “Ik vind dit  
materiaal  

zo leuk, omdat je 
daar mooie torens 
mee kan bouwen”. 

Koningsdag werd Woningsdag 
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Koningsontbijt 2020 
Het koningsontbijt was dit jaar anders dan an-

ders (zoals wel meer) We hebben allemaal ons 

eigen heerlijke en gezonde ontbijt gemaakt. En 

wat een leuke foto’s zijn opgestuurd! 

Defnenaz is door degenen die aanwezig waren 

uitgekozen tot de winnaar van de wedstrijd . Ze 

zal snel haar prijs in ontvangst mogen nemen. 

Groeten van B7 
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Hieronder zie je een foto van een meester.  

Weet jij wie het is? 

In deze schoolkrant staan nog twee  

‘Foto’s van Vroeger’  

Herken jij alle 3 de meesters.   

Vul dan de bon in op bladzijde 57 

Doe hem op de brievenbus  

van de Mare Magazine  

(Op de gang bij meester Roland)  

en wellicht win jij een leuk prijsje!! 

Foto van Vroeger 3 

A. Meester Peter 
 
B.  Meester Jim 
 
C.  Meester Roland 
 

 
Vul het goede  
antwoord in op  
blz 57. 
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Hallo, ik ben 

Deliano. 

Ik zit in groep 7 van B10 
 

Een cheetah is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  

mijn voetbal. 
 

Lasagne vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan Spelling. 
 

Ik wil later profvoetballer 
worden 

 
Kerst vind ik de leukste 
periode van het jaar 

 
Boeken van ‘Merel Jansen’ 

vind ik het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
alle voetbalwedstrijden. 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “Wij vinden dit  
materiaal zo leuk,  

omdat we dan heel veel  
dingen kunnen leren.  

We kunnen heel  
leuke dingen doen.  

We leren er veel van.  
We doen leuke opdrachten.  

Alle dingen die met  
materiaal te maken  

hebben  
zijn leuk 
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Foto van Vroeger 1 Antwoord   A B C 
 
Foto van Vroeger 2 Antwoord   A B C 
 
Foto van Vroeger 3  Antwoord   A B C 
 

(omcirkel het juiste antwoord) 
 
 
 
 

Naam: __________________ 
 
Groep: O_  M_  B_ 
   

Invulformulier 
Foto van  
Vroeger 

 

Weet jij de oplossing van alle drie 

de foto’s ?  

Vul dan deze bon in en doe hem in 

de brievenbus van Mare Magazine.  

(gang meester Roland)  

en wellicht win jij een leuk prijsje!! 

 



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 

Groep 7 / 8 



Face-
book: 

Montes-

Twitter: 
@obsde

mare 

Website: 
www.ob
sdemare

Insta-
gram: 
obsde-

Mare-
App 
An-

Mare-
App 
IOS 

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


