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 leerlingen en ouders,
Je zou haast vergeten dat leuke dingen als het schrijven van een voorwoord
voor de schoolkrant nog bij het werk van een schooldirecteur horen.
Dit schooljaar is er zo ontzettend veel anders gegaan dan normaal.
Het voelt dus bijna niet normaal meer om zo’n voorwoord te maken.
Vooral is het geweldig om te zien dat na een lange periode van schoolsluiting door
Corona en winterweer de kinderen weer op school zijn.
Ik wil via dit voorwoord iedereen bedanken voor de manier waarop we met elkaar zijn
omgegaan met deze hele moeilijke periode.
De komende maanden zal ook heus nog niet alles bij het oude zijn.
Het is daarom extra belangrijk te bedenken wat er dit jaar ook allemaal wel kan.
Wat je in hele bijzondere omstandigheden allemaal wel hebt geleerd,
wie je hebt geholpen en hoe dat voor je is geweest.
Zie dan ook dat meester Roland er samen met veel leerlingen en leerkrachten in is
geslaagd om weer een prachtige schoolkrant te maken: goed gedaan!

Hugo Jacobs
Directeur obs "De Mare"
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De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de
kinderen geschreven en komen uit de volgende
klassen:
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

juffrouw Priscilla
juffrouw Fatma
juffrouw Christa & juffrouw Monique
juffrouw Anne Katrijn
juffrouw Gezina
juffrouw Joska & juffrouw Rabia
juffrouw Esmaa
juffrouw Jacqueline & Juffrouw Ludy
juffrouw Eveline & Juffrouw Ludy

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

juffrouw Jowien & juffrouw Esther
juffrouw Coco & juffrouw Esther
juffrouw Arianne
juffrouw Désirée
juffrouw Bianca & juffrouw Jasmijn
juffrouw José & juffrouw Lisa
juffrouw Birgitta & juffrouw Jasmijn
juffrouw Kim & juffrouw Quirine
juffrouw Astrid
juffrouw Mariska

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

juffrouw Maaike & juffrouw Leonie
juffrouw Daisy & juffrouw Evelien
meester Jonathan
meester Jim
juffrouw Carolien
meester Martin
juffrouw Winnie
meester Roland
meester Lammert
meester Arthur
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ZOMERCAMPUS
Halo ik ben Esma ik zat op zoomercampus
Als je op zomerkamp zat kon je met in de
trijn naar zwemles en in een klas leeren
oofer huisen en toorens.en als we klaar zijn
ginen we met de trijn terug en speelen en
dan en weer naar huis.

Esma groep 4 M7

ZomerCampus

Ik ben naar de zomercampus
gegaan, omdat ik het leuk
vond. We doen er ook leuke
dingen. voorbeeld: timmeren,
dansen, knutselen enzovoort.
dingen in de klas: je krijgt eerst
een boekje,en in dat boekje
zitten hele leuke dingen.
burgemeester Aboutaleb staat
op de 1ste pagina. op
Aboutaleb mochten we
tekenen.
en ik heb hem een
Abutalepvampier gemaakt.
HIHI. Voor de lol. een paar
andere kinderen ook trouwens.

Mike uit B6.
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Zomer campus

In de zomer ging ik naar zomer
campus . En het was heel leuk
Allemaal activiteiten voetballen
Dansen trefbal. Voetballen vond ik het
leukst. En dansen niet echt maar soms
wel. Ik heb veel geleerd. We kregen
chips en koek en op eens. Was het al
klaar . EN dat was het . EINDE !

door Adam uit B6!

Het wa
gingen
steeds
nog voe
snel vo
En ik
vond ik
wel. En
het
piepj
En ik
alleen
om een
een paa
opschrij
En ik gi
niet ec
acte
burg
En

ar de Zomercampus

gio zomervakantie

io was het heel leuk. je kan er
n en je kan soms vrij spelen en je
e leuke dingen. zoals boksen en
pong en je hebt daar ook een
alkooi voor mensen die willen
etballen en je kan er ook
allen. de mensen daar zijn heel
delijk en soms ga je ook naar
e of i sport daar kan je in de
n spelen en je kan er binnen of
ndo switch en op de ps4 daar ga
je dan soms heen.
het is er heel leuk .

liefs Flo uit B6

Feyenoord campus
Ik vond het super leuk er waren maar een paar
kinderen dus ik vond het rustig en de
laatste dag was het heel leuk we kregen een tas
en broodtrommel en een fles en ik vond het
jammer dat het gestopt is want ik vond het super leuk
en als spelletjes gingen we programmeren of
met de robot balletjes en er waren twee groepen dus
een groep ging met de robot balletjes en de
andere programmeren elke keer gingen we weer
wisselen en zelf vond ik de robot balletjes wel wat
leuker om mee te spelen en als ochtend eten
hadden we cruesli en we hadden drie pakken Cruesli
gekregen.

groetjes Esil uit B6
Zomer campus

as heel leuk bij Zomercampus we
n tennisen alleen sloeg ik de bal
te hoog en te ver. En ik ging ook
etballen alleen toen ging de tijd te
oorbij dat was wel weer jammer.
ging ook nog dansen alleen dat
k niet heel erg leuk maar het ging
n ik ging ook nog gymmen en met
t gymmen deden we tikkertje
jestest en een parcour afleggen.
ging ook nog een krant maken
n dat duurde wel heel lang want
n krant te maken moesten we nog
ar dingen leren zoals wat je moet
jven en hoe je moet fotograferen.
ing ook nog acteren alleen ik hou
cht van acteren want ik wil geen
eur worden. En ik heb ook nog
gemeester aboutaleb ontmoet.
dat was het hele verhaal van
Zomercampus.

Feyenoord

Dit is de zomerschool. het is super leuk hier.
Eerst gaan we yoghurt met cruesli eten.
Het is gesponsord. Daarom kreeg iedereen 3
pakken mee. Na het eten gingen we sporten.
Rennen springen opdrukken buikspieren
enzo… Daarna gingen we werken. In een
spelvorm. zoals estafettespel. Na het werken.
Aten we boterhammen Je mocht een plak
worst. Een plak kaas. Een kuipje jam. En er
was pindakaas en boter. Na het eten gingen
we programmeren. Met robot balletjes. Je
kreeg een tabblad en een En een robot bal.
Die kon je besturen met de tabblad. het was
super leuk.

Door: Jayda Silva uit B6

Benyamin uit B6
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Hallo, ik ben

Roos.

Zomer campus 010

Hoi ik ben Eliano en ik ben op zomer campus 010 geweest.
En ik vond het heel leuk en we hebben hele leuke dingen
gedaan zoals dansen zingen acteren free-runnen en we
hebben ge djembeed we zijn ook vaak met een treintje naar
het zwembad gereden en daar hebben we een krant gemaakt
een krant van iemand is op de echte krant gekomen ik vond
het heel leuk en we hebben een trui gekregen en een frisbee
en een pet een shirt en een bidon en als we kwamen kregen
we altijd een lunch pakket en vaak zat er een mars of een
paar knoppers of sultana.

groetjes van Eliano uit B8

Ik zit in groep 6 van B1
Een konijn is mijn
lievelingsdier.
Ik speel het liefst met mijn
waterklok
Bitterballen vind ik
heel erg lekker.
Op school reken ik graag
met breuken.
Ik wil later dierenarts
worden.
Dierendag vind ik de leukste
dag van het jaar
Boeken van ‘Super Dolfje’
vind ik het leukst.
Op tv kijk ik altijd naar
Netflix!

Hallo wij zijn Ahmet en Gurkan ik ben op zomercampus
geweest en het was heel erg leuk op zomercampus en ik had
heel veel plezier en we mochten instrumenten bouwen zoals
klepper en we mochten een soort van huisje van hout bouwen
en het was heel leuk er is altijd
Een nieuw kunstwerkje zoals een kleurplaat of
Muziekles en iedereen krijgt zijn eigen spullen.

Van Gurkan en Ahmet uit B8
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Uitslag prijsvraag
‘Foto van Vroeger’
In de vorige schoolkrant moest je 3 meesters herkennen in foto’s van
vroeger. Jullie hadden natuurlijk gelijk door, dat het hier om
meester Peter, meester Jim & meester Roland ging!

Meester Peter - oud-directeur

Meester Jim - Groep B4

Meester Roland - Groep B8

Alana, Kyana &
Gamze hadden
ze alle drie
helemaal goed en
hebben een mooie set
viltstiften gewonnen.
Gefeliciteerd !!
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Wij weten alles

Van Lewis uit M1-groep 3
Van Jayden uit M1

Van Noah uit M1-groep 4

Hallo,
Wij zijn Tim en Adam, wij
gaan een verhaal over
Vincent van Gogh.
Hij is in 1863 in Zundert
geboren en zijn bekendste
schilderij zonnebloemen en
aardappeleters.
Hij heeft 1 schilderij de rode
wijngaard verkocht.
Hij heeft 3 zussen en 2 broers.
Hij is overleden op 29 juli 1890
in Frankrijk en is 37 jaar
geworden.
Schilderij zien? Ga dan naar
het Vincent van Gogh
museum in Amsterdam.

Tim en Adam, groep 5 M1
Vincent fan Gogh, jamer
dat je overleeden bent,
je schilderijen zijn mooi.
Groetjes Vincent van Gogh.

Zion en Dylan, groep 4 M1
5

V

over Vincent van Gogh

Van Ishak uit M1-groep 4

Van Jayden uit M1-groep 4
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Van Eren uit M1-groe

Vincent van Gogh heeft een schilderij verkogt in Nederland en toen ging hij naar
Frankrijk toe. In Frankrijk maakte hij heel mooie schilderijen en toen ging hij dood.

Tezeeb en Richano groep 4 M1
Vincent van Gogh heeft in zijn hele leven maar een schilderij verkocht.
Zijn eerste schilderij was super donker. Zijn stijl is met stipjes en streepjes.
Hij verhuisde naar Frankrijk. Hij ging boven een cafe wonen maar toen ging
hij daar dood.

Groetjes van Indy, groep 5 M1

Vincent van Gogh was heel beroemd met schilderijen maar hij had vroeger
een schilderij verkocht en hij rijsde de hele wereld over.
Hij was 37 jaar toen ging hij doot.
Hij was op 30 maart 1853 geboren.

Eyyup groep 4 en Finn groep 5 M1

Vroeger verkocht tie een schilderij, ik meen het een!!
En toen ging hij weg naar Frankrijk en toen ging ie dood.
Jamer he, we missen hem en ik ook.

Groetjes Julian groep 5 M1
7

ep 4

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

A. Juffrouw Marei lle

B. Juffrouw Maaike
C. Juffrouw Fiona

Vul het goede antwoord in
op blz 47.
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Win een pr
rugta

Mare Magazine heeft van een tassenontwerper
rugtassen gekregen om weg te geven. Deze pra
voor schoolgaande kinderen. Stevig, veili
Wil jij de eigenaar worden van één van deze
tassen, los de onderstaand rebus op en doe d
bon in de schoolkrantbrievenbus.
(Op de gang van meester Roland)

Mijn naam is
meester Hugo.
Ik ben de directeur
van de Mare en
ik werk sinds
schooljaar
2020-2021
op de Mare.
Mijn hobby’s zijn:

Vinologie
Beeldhouwen
Reizen

Mijn favoriete sport:

Voetbal

Mijn lievelingseten:

Een goede culinaire BBQ

Op tv kijk ik naar:

Actualiteiten
Sport
Netflix

Mijn favoriete muziek:

Alternatieve Rock

Mijn mooiste film:

Schindlers List
Oplossing:

Mijn favoriete
kinderboek:

Kruistocht in Spijkerbroek

Op vakantie ga ik
graag naar:

Warme landen

Dit wil ik ooit nog
eens doen:

Vinoloog worden

Dit is mijn lijfspreuk

“Bekijk het eens van een
andere kant”
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naam: ________________________________
Klas _________________________________
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as.

r van Moritz drie speciaal gemaakte
achtige tassen zijn speciaal gemaakt
ig en met veel handige vakken.
e
de

_________________

_________________

Strand & Zee
Land & Water
Uit de groep van
juffrouw Esmaa O7

Tellen met
schelpen

B van Boer Boris
(prentenboek
Boer Boris neemt een
parasol . . .
Meten en kort/lang
10

Ik hou van Ho
Hoi ik ben Ceylin uit M9 en

je komt naar nederland omdat er
heel veel koeien zijn dus ook lekker
veel melk en kaas en er zijn ook
mooie steden en veel mooie huisen
en en heel veel water en mooie
eilanden en je maakt snel vrienden

doei doei groetjes van Nova M9
Hallo ik ben Zoë ik ga een verhaal
schrijven over Nederland. Nederland
is een heel mooi land je kan zien op
een kaart dat Nederland een leeuw
is maar Nederland is mooi om dat er
mooi steden zijn en om dat je veel
kan ontdekken en er zijn ook
waddeneilanden daar kan je lekker
kan fietsen en het is daar super mooi
Nederland was een land met
klompen en kaas maar ook met
koeien.

Zoë uit M9

nederland is heel mooi en de steden
ik woon zelf ook in nederland ik hou
van nederland ik ga je het vandaag
laten zien in nederland is er heel veel
te doen en er is heel veel melk en
kaas en koeien

groetjes van Inaya uit M9

het gaat over Nederland vertellen
Nederland is een mooi stad in
Nederland zijn klompen je hebt
kaas je hebt molens de hoofdstad
van Nederland is Amsterdam
we hebben ook koeien we hebben
ook waddeneilanden om
Nederland is belgië en duitsland
dit is mijn verhaal doei allemaal

Hoi ik ben Joanna uit M9 en ik

ga over nederland vertellen wat ik
mooi er aan vind de koejen ik
vind dat leuk en de bloemen vind
ik mooi en de tulpe vind mooi en
de paarde en ik vind de werelt
mooi maar het rommel vind ik
niet leuk en de schaapen en het
strand doei

hallo ik ben Thiago uit M9 ik

ga iets vertellen over mijn wijk we
hebben veel straten ik woonop de
bommelerwaard en er is ook
nog tielerwaard en er is ook nog
rijkenswaard en mijn beste vriend
is rowin hij is al mijn beste vriend
sinds ik buiten mag spelen
nou dit was mijn verhaal doei

hoi, ik ben Puk uit M9

vandaag ga ik iets vertellen over
nederland nederland wat hoort er
bij molens koeien en klompen en
tulpen we hebben ook
waddeneilanden en heel veel
steden en we hebben stranden
toch dat was mijn verhaal
over nederland doei groetjes puk
11

je komt
mensen
zyn ook
zyn aut

Van Er

hallo ik

een paa
nederla
veel wa
landen d
wel klei

hallo ik
vertellen

wadden
in de ra
is den ha
noordze
wadden
wadden
steden
dat was

olland

t naar nederland omdat heel veel
n zyn en ook dat huizen zyn en fleten
k dat heel veel scholen zyn en ys en
tos zyn voetbals zyn

rdem uit M9

k ben isabel uit M9 ik ga vandaag

ar dingen vertellen over nederland.
and is prachtig omdat er veel natuur is
ater en stranden en er zijn waddeneidie zijn ook heel mooi nederland is
in maar wel heel mooi dag.

Nederland het land heeft een mooie hoofdstad maar
het heeft ook waddeneilanden maar nu gaan we het
hebben over eten en drinken patat kaas
pannenkoeken melk oliebollen maar Nederland heb
ook buren dat zijn Duitsland en België En Nederland
heb ook natuur en het is heel mooi.

Van Shu uit M9

nederland is een mooi land ik hou van nederland ik ga
je vandaag laten zien dat nederland een mooi land is
er zijn draaimolens en gebouwen en mooie dagen en
nog meer maar dit was het voor vandaag

Van Elif uit M9

hoi ik ben ela ik ga jullie dingen leren over nederland
in nederland heb je ook steden zoals rotterdam en
amsterdam dit was me verhaal over nederland

groetjes van Ela uit M9

een verhaal over nederland. nederland is
een mooi land er zijn mooie dingen
bijvoorbeeld molens of kaas en er zijn ook
provincies en ook lekker veel melk doei

groetjes Eva uit M9

In Nederland hebben wij provincies Zuid holland
bijvoorbeeld .In zuid holland zie je mooie
steden ; Rotterdam Den haag Utrecht.
En Flevoland is gemaakt door mensen!. WAT!!!!.
Vroeger was Noord brabant van België!!!
En in Limburg eeten ze Vlaai MMM.

Meysam uit M9

k ben faye uit M9 ik ga je iets
n over nederland als eerste er zijn

neilanden bijvoorbeel Texel ik woon
andstad de hoofdstad van de randstad
aag en een randstad ligt aan de
ee en de waddeneilanden aan de
nzee en je kan naar de
neilanden met een boot en er zijn 12
en de hoofdstad ervan is amsterdam
s leuk doei.
12

Van Berkay uit M4

Van Valerie uit M4

Van Maia uit M4
Van Sofia uit M4

Van Eslem uit M4
Van Ilva uit M4
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Het verhaal van de tien dino’s.
Er waren tien
dino’s. Dino zei
laten we een wereld reis maken
naar het strand en
ze zagen een
plelilodocus en ze zwommen zo hard als kon.
Ze waren net op het nippertje weg en toen kwam
een carnotaurus en hij was niet alleen. Er was een
tirex en een ankilosaurus en de karnotaurus heeft
gewonnen en toen gingen ze naar het bos. Ze zagen
een trisiratops en een dodo en een kameleon en een
boa en een boomslang en een anaconda en een
sabeltandtijger en een megalodon en een chita en
toen gingen ze naar het sterrenstelsel.
En ik zag de wereld bol en saturnus en de sterren en
de wolken en de zee en een haai en heel nederland
en heel australie en heel china en heel frankrijk en
dat was het verhaal van de tien dino’s.

Gustav, M7, groep 4

Hallo, ik ben

Tim.

Ik zit in groep 5 van M1
Een poesje en een schaap
zijn mijn lievelingsdieren
Ik speel het liefst met
Lego Mario.
Pizza vind ik heel
erg lekker.
Op school vind ik Engels
heel leuk.
Ik weet nog niet wat ik
later wil worden
Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
‘Julius Zebra’
vind ik het leukste boek.
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Hallo, ik ben

Noah.

Vroeger was alles
Vroeger was alles anders.
En je werd met een meetlat geslagen.
En je had een kleine tafel.
En de meesters waren streng.
Liv (groep 4 M5)

Hoi ik ben Amal en ik ga het
vroeger. Het was heel anders
Want hadden ze heel andere
En zij hebben een radio en w
De jongens en meisjes kregen
lessen. De meisjes leerden bre
jongens gimmen of handarbe
En als ze stout deden dan pa
liniaal en sloeg op je hand. D

Amal (groep 4 M

Ik zit in groep 4 van M5
Een tijger is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
dieren.
Nasi vind ik heel erg
lekker.
Op school reken ik graag
Ik wil later dierenarts
worden.
Kerst vind ik de leukste
periode van het jaar
‘Uitvinding over de zee’
vind ik het leukste boek.
Op tv kijk ik altijd naar
‘Netflix.

Vroeger was het allemaal anders
Als je stout was sloeg de meester of juf op je
vingers. Als de meester of juf iets uitlegde en je snapte
het niet dan had je pech. Als je naar buiten wilde
kijken dan had je ook pech want de ramen waren te
hoog.
Fenna (groep 5 M5)

Vroeger op school hadden ze geen groepjes.
En ze hadden ook geen digibord,
Toen hadden ze een radio.
En als de meester zegt we moeten taal doen dan moet dat.
En ze hadden geen stoelen met een leuning.
En als de meisjes gingen breien dan gingen de jongens gijmen.
Taysir (groep 5 M5)

Vroeger was het
De juf was streng
De jongens ginge
meisjes gingen br
sloeg de kinderen

Fenne (groep 4
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anders

t hebben over
s vroeger dan nu.
e tafels.
wij niet.
n aparte
eien en de
eid.
akt de meester de
Dat was het doei.

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

M5)

A. Juffrouw Marei lle
B. Juffrouw Maaike
C. Juffrouw Fiona
Vul het goede antwoord in op blz 47.

niet leuk op school.
g en de meester ook.
en naar gim en de
reien. De meester
n.

4 M5)
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Wij maken een stripve
Juf Lotte is onze stagiaire juf.
Zij heeft ons een stripverhaal opdracht gegeven en we moesten
hoofdpersonen uitkiezen met de hele klas.

Abdulkadir uit M6

Omdat het kinderboekenweek was, hadden we een opdracht
gekregen van juf Lotte de stagejuf. De opdracht was een stripverhaal
maken. We gingen ons eigen verhaal verzinnen met de hele klas.
En we moesten ook 4 woorden uitkiezen van het bord.
En we moesten ook een tekening erbij verzinnen.

Groetjes van Damla en Nida M6

Van Elay uit M6

Van Cailey uit M6

De ruzie van de Haaienfamilie

Draken en Mummiegeld
Van Jihane uit M6

Van Amira uit M6
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erhaal

De prinses en de Eenhoorn
Van Kayden uit M6

Van Nida uit M6

Van Gianna uit M6
Van Nika uit M6

Van Aliya uit M6

Van Saphira uit M6

Van Umut uit M6

Van Farouk uit M6
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Hallo, ik ben

Vince.

Ik zit in groep 6 van B5
Een kat is mijn
lievelingsdier.
Ik speel graag met
een drone.
Ik vind alles lekker . . .
mmmmmmm.
Op school werk ik graag
aan taal.

O5 heeft gewerkt rond het thema
“Boris Boer gaat naar zee”.
De poppenhoek was de boerderij.
Van Liv uit O5 - 5 jaar

Ik wil later dokter
worden.
Moederdag vind ik de
leukste dag van het jaar
‘Griezelbus’ vind ik het
leukste boek.
Op tv kijk ik altijd naar
‘1 tegen 100’.

Van Mexy uit O5 - 4 jaar
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Van Ferah uit O5 - 5 jaar

Van Ishaq uit O5 - 5 jaar

Van Sepp uit O5 - 5 jaar

Van Ruby uit O5 - 5 jaar
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Van Sura uit O5 - 5 jaar
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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

Beste allemaal.
Alida is opnieuw een grote zus geworden
en dit keer van een broertje.
Zijn naam is Alvin Jaxson, maar Alida wil
hem alleen Jaxson noemen, want papa heeft
ook Alvin en dat vindt ze maar raar.
Met trots kan Alida vertellen dat ze ook
haar diploma heeft gehaald als mini
kraamverzorgende :)
Ze ziet er naar uit om haar
babybroertje alles te leren wat
zij zelf op school leert!

Alida mag
deze knuffel aan
haar broertje
geven
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Bokslessen tijdens g
BOKSEN
Het boksen.
Het is heel leuk en het is ook niet leuk,
maar dat maakt niets uit.
Je mag het niet buiten doen.
Anders is het gevaarlijk.

Kubra Groep 5 M7
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Het was heel leuk op de gymles.
We vonden het allemaal leuk.
We hadden hoeken gedaan en rennen.
Je mocht kiezen met wie je wilt en toen
moesten we handschoenen pakken.
De boxmeester was aardig.

Tarik Groep 5 M7

gymnastiek
ijn favoriete

Montessori
Materiaal

Het was heel leuk om te boksen
want je mogt rennen door de
zaal als op warming en ik vond
het leuk om dat Zoe ging vor
mij staan en toen moest ik rehter
arm en toen linker arm doen en
toen was het afgelopen en dat
was heel jamer.

Jaydie Groep 4 M7

“Ik vind dit
materiaal zo leuk,
omdat je er heel veel
van leert en je met
symbolen werkt.
Hoe doe je dit
‘Taalsymbolen’ ?
Je hebt een zin en je gaat
kijken wat het eerste woord
betekent. Bijvoorbeeld
-de-, de is een lidwoord.
Dus dan ga je opzoeken waar is
het symbool van –de-?
Ik hoop dat je hier iets
van geleerd hebt!”
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Hallo, ik ben

Xena.

Ik zit in groep 8 van B9
Een dolfijn is mijn
lievelingsdier,
ze zijn zo lief!!

Ik speel het liefst met
Fluffy Slime.
De spaghetti die mijn
moeder maakt vind ook het
allerlekkerst.
Op school vind ik schrijven
het leukste vak.
Ik wil later psycholoog
worden
Mijn verjaardag vind ik de
leukste dag van het jaar
‘Regels van Floor’ vind ik
het leukste boek.
Op tv kijk ik ook naar
‘regels van Floor’ op NPO3.
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Zie je de H
We gingen op 21 September naar het EIC. Er waren twee
groepen : groep 1 en 2 begonnen een stuiterbal te maken
en groep twee met een speurtocht. De speurtocht ging over
het beroep dat de meester had uitgekozen. Je moest in
kleine groepjes werken die de meester ook had uitgekozen.
Ik was met Adam en Diyar. Ons beroep ging een planner.
Een planner is iemand in de haven die kijkt wanneer het
product in dat land moet aankomt en
hoelang het duurt voordat het product bij de klant is.
Daarna gingen we eten. En toen we klaar waren met eten
gaf de gids elk groepje een verekijker en een blad met vragen en toen gingen we naar een pad dat naast een
rivier lag en gingen we de vragen invullen en toen gingen
we naar een toren en gingen de rest van de vragen maken.
En toen we klaar waren gingen we een stuiterbal maken.
En toen we daarmee klaar waren gingen we naar de
maeslantkering. En dat was het EIC en ik vond het heel erg
leuk.
Groeten Amir uit B6.

Haven al?
EIC PORTRANGERS
WE GINGEN OP 21 SEPTEMBER NAAR DE HAVEN MIJN
VERHAAL GAAT OVER PORTRANGERS EERST TOEN WE
DAAR WAREN GINGEN ZE DE GROEP IN TWEEEN SPLITSEN EN DAARNA GINGEN WE EEN STUITER BAL MAKEN
EN JE MOCHT OOK NOG KIEZEN WEL KLEUR JE WOU EN
DE KLEUREN WAREN GEEL,GROEN EN BLAUW EN HOE
MAAK JE EEN STUITER BAL EERST MOEST JE SOORT
ROND DING MOEST JE DICHT MAKEN EN DAAR BOVEN
ZAT EEN GAT EN DAAR IN MOEST EEN SOORT
KORELLTJES IN DE MIJNE WAREN BLAUW WANT IK WOU
EEN BLAUWE STUITER BAL EN DAARNA MOEST JE NOG EVEN WACHTEN OP DE ANDERE
EN TOEN DE ANDERE KLAAR WAREN GINGEN WE DAT DINGETJE MOEST JE EERST JE VINGER
OP DAT GAT DOEN WAT HIJ GING IN HET WATER EN ALS JE JE VINGER ER NIET OP HOUD
GAAN AL DIE KORELLTJES IN HET WATER EN DAT RONDE DINGETJE MOEST JE MET JE
VINGER ER OP 80 SECONDEN IN HET WATER HOUDEN EN DAARNA MOEST JE HEM ERUIT
HALEN EN HET DINGETJE OPEN MAKEN EN DE STUITER BAL EEN BEETJE ROLLEN WANT
ANDERS STUITER HIJ NIET HEEL ERG GOED EN DAN WACHTEN TOT VANAVOND EN DAN
KAN JE ER MEE SPELEN. EN DAARNA GINGEN WE MET IEMAND SAMEN WERKEN EN IK
KREEG DE TAAK WATERBOUWERS EN JE KREEG OOK NOG EEN VRAGENLIJST EN
DAARVOOR HAD JE EEN GAME ALS JE DIE HAD GEDAAN KON JE DE VRAGEN
BEANTWOORDEN EN ALS JE KLAAR WAS MET DE VRAGEN KON JE NOG ANDERE GAMES
DOEN EN SOMMIGE WAREN KAPOT EN SOMMIGE WAREN OOK WEL EEN BEETJE MOEILIJK.
EN DAARNA KREGEN WE EEN RONDLEIDING EERST GING DE MENEER UITLEGGEN HOE JE
KON ZIEN AAN EEN SCHIP HOE DIE HEET BIJVOORBEELD ALS JE EEN SCHIP MET
CONTAINERS ZIET DAN IS HET EEN CONTAINER SCHIP DAT IS EIGENLIJK WEL LOGISCH EN
GING HET OOK NOG UITLEGGEN HOE JE DAT AAN ANDERE SCHEPEN KON ZIEN EN TOEN
DIE DAT HAD UITGELEGD. NAAR DE RIVIER EN TOEN KREGEN WE EEN VRAGENLIJST EN
OOK KREGEN WE EEN VERREKIJKER EN DAN KON JE MET DE VERREKIJKER KON JE DINGEN
VAN VERAF BEKIJKEN EN ALS JE ZWAAIDE TOETERDE DE KAPITEIN EN JE MOEST OOK NOG
JE VRAGEN BEANTWOORDEN EN ALS IEDEREEN ZE VRAGEN HAD BEANTWOORDT HAD
GINGEN WE NAAR EEN UITKIJKTOREN EN DAAR KON JE OOK WEER VERDER GAAN MET JE
VRAGEN EN DIE VRAGEN WAREN MAAR NU GA IK ER EEN PAAR OP NOEMEN WAT RUIK JE
IK ROOK KAMEEL EN WAT HOOR JE IK HOORDE VOGELS DE ZEE EN WE GINGEN OOK NOG
NAAR DE WATERWEG KIJKEN EN TOEN WE DAT HADDEN GEDAAN GINGEN WE NAAR DE
MAASLANDKERING KIJKEN EN DE MAASLANDKERING IS NOG GROTER DAN DE EIFELTOREN
EN OMDAT ER MILJOENEN LITERS IN HET WATER ZITTEN DUURT HET WEL EEN HALF UUR
TOT EEN UUR DAT IS LANG HE EN DAARNA GINGEN WE AL WEER NAAR SCHOOL EN DIT
WAS MIJN VERHAAL IK HOOP DAT JULLIE HET LEUK VONDEN.

BENYAMIN UIT B6
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e.i.c Port Rangers

Hoi allemaal ik ben Divya uit B6.
En maandag 21 september gingen we
naar Port Rangers En we gingen met de
bus en in de bus ging de meester iets
vertellen over de haven en toen we daar
waren waren we verdeeld in twee
groepen ik zat in groep 2. Groep1 die ging
naar het chemie lab en de andere groep
ging Beroepen onderzoeken en ik zat in
groep 2 dus gingen wij als eerste de
beroepen onderzoeken en ik en Azra
gingen als beroep waterbouwer
onderzoeken. Binnen had je allemaal
kaartjes en daar stonden weetjes over je
beroep en er zaten ook spelletjes bij
(leerzame spelletjes dan)en je had ook
een lijst met vragen en je had een voor en
achterkant en toen moest je dat allemaal
invullen en daarna hadden we pauze en
daarna gingen we naar buiten en gingen
we op een uitkijktoren naar boven en
gingen we kijken vanaf boven en toen
gingen we weer naar beneden en toen
gingen we weer naar binnen en gingen we
naar het chemie lab en daar gingen we
een stuiter bal maken hoe maak je een
stuiterbal ?dat ga ik jullie uitleggen stap1
je hebt een zakje gerecycled plastic
(het zijn kleine stukjes ) en je mocht zelf
kiezen welke kleur je kon kiezen uit de
kleuren Blauw, Geel En groen en ik had
groen daarna moest je je zakje een klein
puntje open stap2 je had een malletje en
dat moest je in je malletje doen en als het
even niet meer paste moest je even tikken
stap3 je had een bak met water en gingen
we met zijn alle het malletje 80seconde in
het water en dan moest je je stuiterbal
rollen in je handen en daarna kreeg je een
bakje en een sticker op de sticker moest
je je naam schrijven en op je bakje
schrijven en je stuiter bal in je bakje doen
en aan de meester geven en op school
kreeg je hem weer terug en je mocht hem
noch niet aanraken want hij was heel
plakkerig pas na het Avond eten kon je
hem aanraken en toen iedereen klaar was
gingen we weer naar de bus en gingen we
nog even naar de Maasvlakte rijden en
gingen we daar even stoppen en kijken
en toen gingen we weer naar school
Dit was mijn verhaal doei!

Divya B6
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Ik vond het heel leuk dat we daar heen gingen met
de klas. We hebben heel veel gedaan we gingen
stuiter ballen maken en ik moest op 4 knopjes
drukken en dan kwam er een geur uit en dan moest
je raden wat het was.en we zijn ook een soort toren
op gegaan en dan moesten we onze ogen dicht doen
en dan zeggen wat we roken ik rook water en
bloemen.En we moesten ook opdrachten maken dat
was best wel moeilijk . Het was heel erg leuk maar
ook veel werk

Groeten Flo B6

hoi ik ben l Liano wij gingen leren
over de haven van Rotterdam
het e.i.c portrangers leren over de
beroepen van de haven zoals
loods helpt zeeschepen de haven
binnenkomen ik had als
beroep waterbouwer zand op
zuigen en weg spuiten op de
goeie plaats we gingen naar de
maaslandkering een man ging
het |uitleggen hoe het werkt en
we gingen kijken op een toren
naar zeeschepen.

Liano B6

EIC PORTRANGERS

We gingen op 21 September naar de haven
We gingen eerst naar het chemielab
Toen we aankwamen gingen we een
stuiterbal maken Toen we klaar waren
gingen we wat eten Daarna gingen we
naar de beroepen Amir Mike en ik hadden
het beroep de planner Je moest je beroep
onderzoeken Als je klaar was kon je nog
eventjes spelen Daarna gingen we op een
toren met de verrekijker en we zagen containerschepen en olietankers toen gingen we
terug in de bus Toen ging de bus naar de
maeslandkering Toen ging de bus weer
naar school Toen gingen we wat eten en
werken toen was school voorbij

Shaikh B6

Ik was vandaag bij de portrangers
Het was heel leuk ik zat met Stacey in
een team en we deden een op leiding
maar ik ben de naam vergeten het was
best wel moeilijk maar we zijn er
uitgekomen we hebben ook stuiterballen
gemaakt we zijn ook heel hoog geweest
we moesten alles invullen op een blaadje
wat we zagen want uiteindelijk waren we
heel dichtbij het water ik zag hele mooie
dingen zoals rotsen sowieso water en van
de stroming schrok ik omdat het best wel
hard ging voor mij was het een hele
speciale dag

Groetjes Gina B6

Hoi allemaal . We gingen met de klas op excursie .
We gingen naar het E. I.C we waren verdeeld in twee
groepjes het eerste groepje ging naar het laboratorium
ging. Maar je had ook een groepje waar ik in zat in
mijn groepje waren Sarah Nidal en ik zelf Maylanea .
we gingen iets onderzoeken. En daarna gingen we
naar buiten om naar de schepen te kijken en Onder
tussen ging een man van het eic allemaal dingen
vertellen over de schepen en toen gingen we naar
boven met de trap om naar de schepen te vertellen
want van boven kon je beter van het uitzicht zien.
En toen gingen we naar het laboratorium een
stuiterbal maken we hadden een paar dingen nodig je
had een bak met water nodig en een vormpje nodig
dat heet een malletje we kregen poeder dat moesten
we in het malletje toen moesten we dat aan drukken
daarna moest het 80 secondes in het water Daarna
gingen we het rollen en rollen daarna gingen we in het
bakje stoppen en daarna gingen we in de bus toen
gingen medewerkers ons vertellen Hoe de
maaslandkering werkte en daarna gingen we weer
naar school.

Maylanea B6

Naar het EIC (Port Rangers)

We gingen met de klas in de bus naar het EIC langs de Nieuwe Waterweg. Het was leuk om er naartoe te
gaan. We werden in twee groepen verdeeld. Ik zat in groep 1. We gingen als eerst een stuiterbal maken
chemie lab. Daarvoor hadden we een rond iets wat open en dicht kon. We moesten het ronde dingetje
dichtdoen. Aan de bovenkant was er een gat waar we korrels zo groot als zeezout uit zo’n molentje in
moesten doen. Er was keuze uit groen, blauw en – wat ik koos – geel. Het zag er dan zo uit → .
Toen
moesten we één vinger bovenop houden en twee vingers aan de zijkanten. We hielden het, nog
steeds
op de bovenstaande manier, 80 seconden lang het ronde dingetje met de korrels in het water houden. We
telden samen af. We haalden het ronde dingetje uit het water en haalden de aan elkaar vast geplakte korrels er voorzichtig uit. Toen moesten we het balletje tussen onze handen gaan rollen, rollen, rollen, rollen, rollen,
rollen, rollen, rollen,
… Vervolgens deden we het balletje in een bakje. Wachten tot diezelfde avond en de
stuiterbal is klaar. Daarna hadden we pauze in een soort kantine. Omdat we in twee groepen waren verdeeld was het lekker rustig. Daarna gingen we een beroep onderzoeken. Het was in een grote ruimte waar
veel simulatiespellen waren te doen (Waarvan de helft het niet deed. Altijd hetzelfde). Brayden, Jayden en
ik gingen de ICT-specialist onderzoeken. Het was moeilijk omdat we in die hele grote ruimte moesten zoeken naar info om antwoorden te kunnen geven op de vragen in de vragenlijst. Toen we (eindelijk) klaar
waren mochten we de simulatiespelletjes uitproberen. Maar we gingen ook verstoppertje spelen. Daarna
gingen we buiten naar boten kijken (ook met een verrekijker) en vragen beantwoorden. Toen er een containerschip voorbij kwam gingen we zwaaien en de boot toeterde toen naar ons. We gingen ook op een
klein torentje en nog een paar vragen beantwoorden. Daarna gingen we weer met de bus even naar de
Maeslandkering waar een meneer van EIC in de bus over ging vertellen. Daarna gingen we weer terug naar
school. Het was heel leuk om naar het EIC toe te gaan. En nu ben ik eindelijk klaar met typen!
rollen, rollen, rollen

Zucht… EINDE.

Manuel, gr. 8 – B6.
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Ik ben naar de haven geweest met mijn klas.
Het leukste gedeelte vond ik het laboratorium want
wegingen stuiterballen maken van gekleurde korrels en
water maar niet alleen daarom vond ik dat heel leuk ik
wil ook graag laborant worden. Je kon daar ook
hijskranen en boten besturen. maar ik vond het wel
jammer dat we niet
echt naar de haven
gingen het was meer
een museum Maar het
was wel leuk
Dit was mijn stuk
Dankjewel.

Van Noortje uit B3
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Op donderdag 17 september ging
ik naar de haven met mijn klas.
We moesten in de klas op het
bord schrijven wat je leuk vond,
er stond bijvoorbeeld ICTspecialist, daar koos ik ook voor.
We gingen met de bus, ik zat achterin de bus en het was heel gezellig in de bus. Eenmaal aangekomen in de haven begon het
tripje pas echt! We kregen als
eerst een uitleg van de juf, daarna kregen we 1 blad met opdrachten. Toen mijn ICT-specialist
groepje en ik daarmee klaar waren, mochten we vrij rondkijken.
Daarna gingen we naar buiten.
We moesten tweetallen maken ik
en mijn vriend gingen bij elkaar.
We kregen uitleg over boten en
we zagen ook verschillende kleuren boeien. Toen we dat hadden
gedaan gingen we naar de uitkijktoren, daar kregen we wederom vragen. De man die ons lesgaf
vroeg wat we roken. Er had denk
ik een vogel gepoept, want ik
rook vogelpoep, maar dat zei ik
natuurlijk niet. Toen zagen we
allemaal fabrieken. Die meneer
zij allemaal dingen daarover bijvoorbeeld dat kauwgom word
gemaakt van rubber. Dat vond ik
best grappig want kauwgom en
rubber hoort niet echt bij elkaar,
maar wel leuk om dit feitje te
weten. Toen we daarmee klaar
waren gingen we stuiterballen
maken in een lab! De mijne is heel
goed gelukt. De tijd ging zo snel
voorbij dat het klaar was in de
haven. Dat vond ik jammer. Ik
had liever langer gebleven maakt
niet uit toen gingen we weer in de
bus terug naar school. De buschauffeur reed nog langs de haven en toen gingen we terug.
Eenmaal aangekomen in de klas
was de dag al bijna voorbij.

Van Keano uit B3

Hallo allemaal ik ben op een
donderdag met mijn klas naar de
Rotterdam haven. Geweest en we zijn
met de bus daar naartoe gegaan en
toen we daar waren werd de klas op
gespelst dus ik ook. En ik ging met de
groep stuiterballen maken dat ging
niet zo goed om dat de handschoenen
niet aan gingen maar ook niemand
kreeg die handschoenen aan maar
toen moesten we in groepjes van 2 3 of
4 omdat we een onderwerp moesten
kiezen en Als je bijvoorbeeld kiest waterbouwen en iemand kiest dat ook
dan moet je met hem/haar en dan
moest je met diegene opdrachten
doen en doen iedereen klaar was
mocht je spelen. Wij gingen tikkertje
spelen en moest je met diegene, kreeg
je een boek en een verderkijker en we
gingen boten spotten En toen we klaar
waren met spotten gingen we op een
heel hoge gebouw en toen we op het
gebouw waren gingen we weer spotten en toen waren klaar toen gingen
we nog een rondje rijden met de bus
toen gingen de meneer van de
Rotterdamse haven mee en hij ging
heel veel uitleggen over booten en
toen gingen we weer met de bus naar
school en dit was mijn verhaal

Hoi ik ben Ceylin ja Ceylin Op een donderdag
gingen we naar de haven Ik ging in de groep
met Parie en we gingen Stuiter ballen maken
ik had een blauwe het was Zo COOL we
moesten het 80 seconden onder het water
Houden en daarna konden ze open want we
dezen de vloeibare spul in een vorm MAAR we
mochten het nog niet gebruiken want anders
werden ze misvormd Maar ja we gaan verder
en toen gingen we naar de toren maar helaas
zagen we weinig boten jammer En toen gingen
we weer naar school en toen waren we weer in
de klas En we kregen een USB stick van een
vorm van een boot En toen zat de dag er weer
op DOEI DOEI

Van Ceylin uit B3

Ik zag heel veel interessante dingen, zoals een
waterbouwer Of ik weet niet hoe het heet zo
communicatie met dat is het leukst.
Je kan op internet lezen hoe dit en dat werkt.
Het leuke eraan is de haven zelf.
Maar: je kan ook inschrijven als je de wind en
wil lezen over de haven. We mogen zelfs
stuiterballen maken, en op de toren, sommige
hadden hoogtevrees ha! Ja dat was leuk maar
dat is wat ik kon vertellen ,

groetjes SEMMI uit B3 #de haven

Van Jarell uit B3

Donderdag gingen ik en de klas
naar de haven. En het was mooi
weer maar op het begin en beetje
koud maar daarna werd het mooi
weer. Er waren niet veel schepen
aan het varen en we hebben
stuiterbalen gemaakt en we
gingen op een toren staan En we
gingen spelletjes spelen en we
hebben en paar opdrachten
gemaakt en we gingen een rondje
maken met de bus En we gingen
langs een brug en toen gingen we
weer terug naar school met de bus

Groetjes Joep uit B3 doei
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Sinterklaas
Kapoentje . .

Trinoom
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. .
Mijn naam is
juffrouw Esther.
Ik ben leerkracht
in de middenbouw
en ik werk sinds dit
schooljaar
op de Mare.

Sintportretten uit O5

mcadeautjes uit O5

Mijn hobby’s zijn:

Fietsen, wandelen en lezen

Mijn favoriete sport:

Wandelen en yoga.

Mijn lievelingseten:

Spaghetti

Op tv kijk ik naar:

Ik kijk niet zoveel tv.

Mijn favoriete
muziek:

Muziek uit de jaren
‘70 en ’80

Mijn mooiste film:

The Notebook en
Love Actually

Mijn favoriete
kinderboek:

De Gorgels

Op vakantie ga ik
graag naar:

Het strand

Dit wil ik ooit nog
eens doen:

Naar het Noorderlicht
kijken

Dit is mijn lijfspreuk

“Het leven is een feestje,
maar je moet zelf de
slingers ophangen”
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Surprises make
Sinterklaas en de surprise en lootjes

we gaan eerst loten dan moet je naar de
gang lopen en kijken wie je heb en dan
loop je terug naar de klas en niet
doorvertellen want is een verrassing wie
je hebt en dan gaan verzinnen wat voor
surprise je gaat maken Denken . . . en
dan gaan uitvoeren en zo mooi mogelijk
maken en dan ben je klaar met alles en
is de dag zo ver dat je mag laten weten
wie je heb en laten zien en dan ga je die
naast die genen zitten en te
overhandigen en hen laten uitpakken en
even help hoe hen moeten open maken
en dan kijken naar hun reactie en uitleggen wat het is en dan gaan we spelletjes
spelen en leuke dingen doen en dan kijken wie jou heeft en kijken naar je
surprise doeiii doeiii nog leuke
feestdagen.

van Myrthe uit B8
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Hoi ik ben Jay en ik ben 10 jaar en zit in groep 7. En we doen
klaas op school surprise. Dan moet je een lootje trekken en d
die je hebt moet je kijk wat ze hobby is en dan ga je iets coo
voor degene maken en ik heb … dus ja ik ga iets moois make
ik ga een mega potlood maken en in de onderkant bij de gu
dingen die … wil dus ja surprise is eigenlijk super leuk en …

Jay uit B8

hoi...ik ben Kicky en wij hebben 13 november lootjes getr
5 december komen wij er achter wie iedereen heeft. ik b
benieuwd wat iedereen gaat maken en ik ben natuurlijk
benieuwd wie mij heeft getrokken maar daar komen we 5
allemaal achter. Wie hoop jij die je heeft getrokken? Ben jij
persoon die je hebt getrokken? ik ben best wel blij denk ik. v
het 27 november en volgende week vrijdag komen wij er ach
of heb jij gemaakt met surprise? ik heb een… gemaa
En we hebben natuurlijk ook pietengym wat vind jij het le
pietengym? ben jij sinterklaas ben jij een zwarte piet of ben
Dit is mijn surprise verhaal.

Groetjes Kicky uit B8

en is leuk!

n voor sinterdan degene
ols en moois
en voor … en
um zitten de
… is Filip.

rokken.
ben heel
ook heel
december
blij met de
vandaag is
hter. Wat ga
akt.
eukst met
n jij je zelf?

Hoi ik ben Noor en ik had vorige week
vrijdag voor het eerst lootjes getrokken
voor surprise. Ik vond het heel leuk ik
heb…….getrokken. Ik heb de spullen al
gekocht maar ik moet nog beginnen.
Ik heb er zin in!!!

Van Noor uit B8

Op vrijdag 13 november gingen we
lootjes trekken. en we hebben … en …
haha natuurlijk zeggen wij dat niet.
Ssssssssssst
stel: iemand houd heel veel van auto`s
en dat zegt hij ook op zijn lootje dan
maak je natuurlijk een auto.
je moet ook een gedichtje maken voor
iemand die je hebt.

Surprise

en je mag voor het cadeautje maar 5
euro voor uit geven. als iemand heel
veel van armbandjes houd dan geef je
natuurlijk een armbandje

Van Sena uit B8

je mag niet een schoenendoos
gebruiken en inpakken met
sinterklaas papier voor de surprise.

Ik vind het leuk om te maken.
Jeweet ook nooit wat je krijgt.
Ik ben benieuwd wat ik krijg .

Sinterklaas en
surprise in B8
Vandaag is het zo ver we gaan
eindelijk lootjes trekken ik kon gewoon
niet slapen zo zenuwachtig was ik.
Ik hoop dat ik iemand heb die van
glitter houd want thuis heb ik heel veel
glitter. Maar het maakt eigenlijk niet
uit wie ik krijg want ik knutsel toch
best wel veel. Ik heb echt geen idee wie
ik ga krijgen. Mijn moeder zij dat we
het cadeautje misschien wel vandaag
al kunnen kopen. Ik heb er zin in!!!!!

Van Carmen uit B8
Surprise
het is leuk want je weet nooit wat je
krijgt.en het is ook leuk om te maken
en je kan ook gewoon creatief zijn.

Van Erva uit B8
Surprises

ik vind het leuk om een surprise te
maken en ik ben ook benieuwd wat ik
ook krijg.

Ceylin-Ela uit B8

en je mag er ook geen vieze
dingen in doen zoals: poep of rotte vis.

Groetjes Sint en Piet; ik
bedoel Megan en Pixie uit B8

Surprises
hoi ik ben Eliano en op 4 december
vieren wij sinterklaas en eerst trekken
wij lootjes en kijken we wie we hebben
maar het moet wel geheim blijven want
anders weet degene die jij hebt weet
dan dat jij haar of hij hebt en we doen
altijd een spel met de dobbelsteen en als
je 6 gooit dan mag je je surprise geven

groetjes Eliano uit B8.
(ik heb …Michelle doei)

hallo allemaal ik ben Diego ik heb voor
het eerst lootjes getrokken ik vond het
spannend maar ik heb ……… getrokken
mij surprise is al af ik heb een eenhoorn
gemaakt maar ik zeg op het eind vertel
ik wie ik heb maar als je 6 gooit dan
mag je beginnen

groetjes Diego B8
(ik heb Marit getrokken)
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Superheld

Mijn naam is
juffrouw Ivona.
Ik ben
Intern Begeleider
van de Bovenbouw
en ik werk sinds
2015 op de Mare.

Mijn hobby’s zijn:

Lezen, zwemmen,
in de natuur verblijven

Mijn favoriete sport:

Zwemmen en voetbal

Mijn lievelingseten:

Al het Italiaanse

Op tv kijk ik naar:

Nieuws en af en toe een
film. Of een Netflixserie

Mijn favoriete
muziek:

Pop, Rock, Latin

Mijn mooiste film:

Butterfly Effect

Mijn favoriete
kinderboek:

Pipi Langkous

Op vakantie ga ik
graag naar:

Adriatische kust

Dit wil ik ooit nog
eens doen:

Echt beginnen met
sporten . . .

Dit is mijn lijfspreuk

“Wie goed doet,
goed ontmoet”
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Er was eens een superheld . Die vocht tegen het k
Op een dag kwam er een andere superheld aan .
ik wil wel jou hulpje zijn . De superheld zei : ja . Op
Er waren eens twee superhelden . Ze vochten teg
kwaad. Oja , de superhelden heten Groenhart en
mo . Op een dag kwam er een superschurk aan ?
hart zei : we zijn hier . De superschurk zei : haha
dat Groenhart en El Primo .
Ik had verwacht dat El Primo
sterker was en Groenhart wijzer was . Maar he
allebei lozers . We zullen bewijzen dat we geen
zijn : ze zeiden Groenhart en El Primo in koor .E
zei : wij gaan jou verslaan . En toen zei Groenh
eerst een aanvalstrategie bedenken .
Maar toen viel El Primo al aan. En toen viel Gro
ook aan . En toen viel de superschurk aan me
robot . Hij riep zijn hulpje . En het hulpje hete La
Het werd een hevig gevecht maar de
superhelden overwonnen !

Van Bas en Kerem uit M7

den

kwaad .
Hij zei :
pnieuw !
gen het
n El Pri? Groenaha zijn

et zijn
n lozers
El Primo
hart :

oenhart
et zijn
angnek .

De schooltuin:
Eerst leer je hoe je moet omgaan met groente. Daarna leer je hoe je moet zaaien.
Dan zaai en oogst je je eigen groenten in je moestuin. Een tijdje later ga je met je eigen groente pizza maken, yummie! Ook ga je met een paar goudsbloemen een zalfje maken. uiteindelijk ga je bloemen plukken in de schooltuin.

Leshayna en Ela uit B1

Dit is onze toelichting over een boekendoos.
Hoe we het hebben aangepakt: eerst gingen we een boek zoeken en uit lezen.
Daarna gingen we op zoek naar een doos. En die versieren aan de buitenkant en de
binnenkant. Daarna gingen we op zoek naar voorwerpen die het meest in het boek
voorkomen.
Wat we er zo leuk aan vinden: Je bent er creatief mee bezig en zo leer je meer over je
boek. en je leeft meer in het verhaal. Want we deden eerst een boekbespreking en
dat was nogal saai.

We hebben hier nog een paar tips en tricks voor jullie:
1.Het hoeft niet perse een doos te zijn het kan ook een houten bak gebruiken.
2.Het moet wel een deksel hebben.
3.En je MOET je boek wel uitgelezen hebben.
4.Je hoeft geen spullen te kopen je kan ze ook zelf knutselen.

Groetjes Aya en Anoek doei uit B1
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Een kijkje bij godsdienstige vorming
Dit schooljaar mochten de lessen godsdienstige vorming weer van start
gaan gelukkig! Vanaf maart tot de zomervakantie waren er geen lessen
i.v.m de Corona maatregelen..In augustus ben ik bij alle bovenbouw
groepen langs gegaan om te vragen, welke kinderen belangstelling hadden
voor deze lessen. Veel kinderen hebben het thuis besproken en het briefje
ingevuld met hun ouders. Want in groep 6, 7 of 8 kan je deelnemen aan de
lessen als je daar met je ouders voor kiest. Een keer per week krijg je een les van 3 kwartier.
Een aantal kinderen hebben een stukje geschreven over waarom ze ervoor gekozen hebben,
wat we doen en wat ze daarvan vinden!
We leren veel bij godsdienst. Je kan zijn wie je wilt zijn.
Iedereen lacht. Iedereen is lief en iedereen is zichzelf.
Je kan doen wat je wilt en iedereen krijgt een beurt.

Khawla uit B9

Hallo ik ben Djenna. Ik zit op godsdienst en ik leer er veel. Bijvoorbeeld over God en de bijbels
zijn super leuk. Je leert te vertrouwen en dat je mooier aan de binnenkant bent. Djenna B10
Ik heb dit gekozen omdat ik christelijk ben en omdat ik er meer over wil weten. Ik ben de enigste
achtste groeper van B1 en vind het heel gezellig. En ik ben al één jaar op godsdienst en we doen
leuke dingen. Doei, kom ook. Mika B1
Bij godsdienst leren we heel veel. En het is heel leuk. We lezen de bijbel. We leren over God en je
geeft je eigen mening. In je map stop je van alles. Liefs Alana B10
Dit verhaal is geschreven door Roos van Velthoven. Ik zit in B1. Het gaat over godsdienst.
Godsdienst duurt 3 kwartier. Het is heel leuk en je leert er wel over de geschiedenis. De juf leest
verhaaltjes voor terwijl je gewoon mag tekenen. We doen soms quizjes in teams en je krijgt een
speciale map waar je alles in bewaart. Er zijn veel voordelen ik zal er een paar opnoemen.
Je hoeft niet te werken.
Je mag lekker tekenen
Je mag zitten waar je wil.
Je maakt nieuwe vrienden.
En het is maar in het DC.
Hopelijk kom jij ook op godsdienst.
Hopelijk tot snel.

Het zijn erg leuke lessen en we doen heel veel leuke dingen zoals spellen en we leren ook om
bijbel te lezen en we leren ook over leuke verhalen. Jamie B2
Ik heb dit gekozen omdat ik meer wou weten over God en de bijbelverhalen. Jovana B1
Ik ben Mellody. Ik vind godsdienst heel leuk, we spelen en we praten. We doen leuke dingen, we
knutselen super leuk. Je mag tekenen, we lezen de bijbel. Mellody B9
Ik heb godsdienst gekozen om meer over God te weten en over de verhalen wat ze 1000 jaren
hebben meegemaakt. Zeynep B9

38

Je op YouTube Engelse boekjes kunt
(mee) lezen (Groep 8)
Bijvoorbeeld:
-Lemonade in winter
-Are you ready for winter
-The winters tale
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Wil je verder lezen . . .
Ask mrs Diana for the book.
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Zie ginds komt
de stoomboot.

Devan uit O6 tekent het grote Pietenhuis.

Getekend door Idil uit O6.
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Getekend door Kymani uit O6
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Foto van

Hieronder zie je een foto van
Weet jij wie het is
In deze schoolkrant staan nog twee
Herken jij alle 3 de juff
Vul dan de bon in. Doe hem in d
van de Mare Magaz
(Op de gang bij meester
en wellicht win jij een leuk

Mijn naam is
juffrouw Marieke.
Ik ben
adjunct-directeur
van de Mare en ik
werk sinds 2107 op
de Mare.

Mijn hobby’s zijn:

Bakken, koken, lezen
en fietsen

Mijn favoriete sport:

Fietsen en krachttraining

Mijn lievelingseten:

Alles, als het maar
vegetarisch is

Op tv kijk ik naar:

The Datebles, Queer Eye

Mijn favoriete
muziek:

Klassiek en Top 40-liedjes

Mijn mooiste film:

As good as it gets

Mijn favoriete
kinderboek:

De brief van de Koning

Op vakantie ga ik
graag naar:

Tot nu toe landen
binnen Europa

Dit wil ik ooit nog
eens doen:

Reizen buiten Europa.

Dit is mijn lijfspreuk

“Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan.”
(Pipi Langkous)
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A. Juffrouw Mareille
B. Juffrouw Maaike
C. Juffrouw Fiona
Vul het goede antwoord in
op blz 47.

Vroeger 3

een juffrouw.
s?
‘Foto’s van Vroeger’
frouwen.
de brievenbus
zine
Roland)
k prijsje!!

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

“Ik vind dit
materiaal zo leuk,
omdat ik dan heel
goed de breuken
kan leren.
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Van Alabama
naar Tornad

Aa
i

1 Weetje van Mink:
Wist je dat onze juf (juf Winnie)
nooit ziek is?

2 Weetje van Ziyana:
Wist je dat Steve bananen stickers op
zijn kleurdoos heeft geplakt?

3 Weetje van Ziyana:
Wist je dat Ziyana als enige in b7
groene ogen heeft?

4 Weetje van Abdul Ahad:
Wist je dat B7 afspraken maakt voor
Among Us en Brawl Stars op Google
Meet?

5 Weetje van Defnenaz:
Wist je dat B7 de leukste klas is? ;)

6 Weetje van Saber:

Wist je dat Saber altijd met bananen
voeten loopt?

7 Weetje van Anwar:
Wist je dat ik (Anwar) per ongeluk een
spelletje mee naar huis heb genomen?

8 Weetje van Prisco:
Wist je dat B7 een eigen Brawl stars
Club heeft?

9 Weetje van Ruby:
Wist je dat Ruby de enige Chinees
in B7 is?

10 Weetje van Lisa en Ceylin:
Wist je dat b7 een stop motion film
gemaakt heeft voor kerst?
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Eindelijk
zomervak
De aardappe
voorjaar. W
oogsten. Ik
aardapp
Tornado Potatoes
De Tornado Potatoes hebben we gemaakt
door een saté prikker door de aardappels te
boren en met een scherp mesje een soort
‘tornado patroon’ door de aardappel te snijden... Toen hebben we de aardappel iets uit
elkaar getrokken en ingesmeerd met olie en
patat kruiden er over gestrooid. :b
Al laatste moesten de tornado
potatoes iets van 20-30 min in de oven.
Toen konden we lekker knabbelen van deze
tornado op een stukje ;)

a Aardappels
do Potatoes

ijn favoriete

Montessori
Materiaal

ardappels geoogst
in de schooltuin

mochten we, na de corona en
antie, weer naar de schooltuin!
els waren al voor ons gepoot in het
Wel mochten wij de aardappels
had 3 grote en een paar kleine
pels meegekregen naar huis.

Chips
Van de
laatste
aardappel
heb ik
dunne
plakjes
gesneden. In de frituurpan
even gebakken en toen
(iets teveel) kruiden erover
gestrooid. Maar ze waren
wel lekker hoor!

“Ik vind dit materiaal zo leuk, omdat
ik met dit materiaal grote
keersommen kan doen, dat ook nog
leuk is om te doen. Het is superleuk
om de verschillende materialen neer
te leggen op het bord en het is
super leerzaam!

Van Mink uit B7
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Invulformulier
Foto van
Vroeger

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)

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!!
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Naam:

__________________

Groep:

O_

M_

B_

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

Gebouw De Mare
Grift 50

3075 SB Rotterdam

Gebouw De Maretak
Grift 42

3075 SB Rotterdam

Gebouw Het Zonnetje

Fichtestraat 7 3076 RA Rotterdam
Telefoon: 010-29 17 514
Internet: www.obsdemare.nl
e-mail:
info@obsdemare.nl

Facebook:
Montessorischool
de Mare

Twitter:
@obsdemare

Instagram:
obsdemare

