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Op naar de laatste paar weken van dit schooljaar! 

 

Hugo Jacobs 

Directeur obs "De Mare" 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Zo langzamerhand zien we de zon vaker, zijn de meeste toetsen 

afgerond en begint in de hoofden van onze kinderen en collega's 

een vakantiegevoel te groeien.  

Toch moet er voor het einde van het schooljaar nog veel  

gebeuren. Samenstelling van nieuwe klassen, afronden van de 

laatste weken school, hard werken om komend schooljaar met 

een goed gevoel in je nieuwe groep te zitten en niet te vergeten 

de organisatie van het afscheid van groep 8. 

 

Het is net als de decembermaand altijd een periode waarin ook 

veel leuke en ook spannende dingen op het programma staan. 

Daarom is het extra knap dat in deze drukke periode weer zo'n 

mooie schoolkrant tot stand is gekomen. Ik wil daarvoor meester 

Roland en alle meesters, juffen en kinderen die een bijdrage  

hebben geleverd van harte bedanken! 

Voorwoord 



Artikelen van de kinderen 
 
Tafelvoetbal  1 

Wij kennen alle vogelnamen  4 

Droomhuis gezocht  5 

Wat is (on)gezond  8 

Pixie, voorleeskampioen 2021-2022 10 

Naar de haven  11 

Thinking 4 Learning  13 

Natuurpuzzel  15 

Mert tekent contract  17 

Veel medailles bij Olympische Spelen 21 

Klokkenluider van Rotterdam  23 

Mag ik me even voorstellen  27 

Boekendozen maken  28 

Louey, kinderburgemeester van R’dam 29 

Lessen over Tweede Wereldoorlog 30 

Carmen speelt in musical  31 

Leeuwen en Giraffen  32 

Op schoolreis naar de Efteling  33 

Lente of winter?  37 

Op schoolreis naar Dippie Doe  40 

Kranslegging bij bevrijdingsmonument 49 

Het is voorjaar  51 

Koningsspelen  53 

Daar zit muziek in  55 

Vogelhuisje maken  57   

 

 

Inhoud 

Mijn favoriete  

Montessorimateriaal 

Milan met de deelbak     7 

Veejay met de schuurpapieren letters   16 

Mehmet met het groot vermenigvuldigbord 38 

Richano met het Pythagorasbord   40 

Amira met het zintuiglijk materiaal   50 

Stijn met het Pythagorasbord    52 

Asel met figuren maken met veters   54 

 



Vaste Rubrieken  
 

 
10 vragen aan: 
 

Hallo, ik ben Carmen 3 

Hallo, ik ben Aliya  9 

Hallo, ik ben Lotte  12 

Hallo, ik ben Tyara-Jane 14 

Hallo, ik ben Bridget 20  

Hallo, ik ben Mylana 33 

Hallo, ik ben Maher 35 

Hallo, ik ben Abdubakr 51 

Prijsvragen 
 

Uitslag MM nr 1 19 

Zoek de Zon op 19 

De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de  
kinderen geschreven en komen uit de volgende  
klassen: 
 

O1 juffrouw Saskia, Ludy & Brenda 

O2 juffrouw Fatma, Selda & Jacqueline 

O3 juffrouw Marjan 

O4 juffrouw Anne Katrijn, Yirani, Robin & Saskia 

O5 juffrouw Gezina 

O6   juffrouw Liesbeth 

O8 juffrouw Jacqueline & Deveny 

O9 juffrouw Eveline & Dinie 

 

M1 juffrouw Esther & Eva 

M2 juffrouw Coco &  Esther 

M3 meester Niko & juffrouw Jasmijn 

M4 juffrouw Désirée 

M5 juffrouw Bianca Ha & Bianca Ho 

M6 juffrouw Gerti 

M7 juffrouw Birgitta &  Raquel 

M8 juffrouw Kim &  Quirine 

M9 juffrouw Astrid 

M10 juffrouw Mariska & Bianca Ho 

 

B1 juffrouw Didi 

B2 juffrouw Evelien &  Maaike 

B3 juffrouw Robin 

B4 meester Jim, Mark & juffrouw Jennifer 

B5 juffrouw Carolien 

B6 meester Martin 

B7 juffrouw Winnie, Roxane & meester Amin 

B8 meester Roland 

B9 juffrouw Yeter 

B10 meester Arthur & Robert-Jan 

  7 

 16 

 38 

 40 

 50 

 52 

 54 

. . .  



Tafelvoetbalcompetitie

1 

De meester vertelde dat we een tafelvoetbal toernooi 

hadden . En toen dacht ik yes . En Shaikh zat met mij 

in het team. En daarna in Januari begon het. En gingen 

Shaikh en ik de eerste wedstrijd spelen. En we moesten 

tegen Benyamin en Diyar. Maar we hadden verloren 

helaas met 10-9. Maar dat maakt niet zoveel uit. 

Maar we moesten nog tegen Safaa Faye Muhammed 

Flo Shayen Amir Nidal Liano. Maar we hadden allen 

van Safaa en Faye gewonnen maar van de rest  

verloren. maar volgende keer beter. Uiteindelijk 4e 

plaats geworden.  Van Adam uit B6  

 

Opeens na het lezen op een dag zei de meester dat hij 

een tafelvoetbal toernooi ging organiseren. Je mocht 

zelf kiezen met wie je wou ik ging met Shayen. onze 

eerste wedstrijd tegen Mohammed en Flo hadden we 

helaas verloren maar de wedstrijden daarna hadden 

we allemaal gewonnen. Als je verloor kreeg je 0 punten 

en als je won kreeg je 3 punten. uiteindelijk stonden 

we tweede met 12 punten. Het was heel leuk. 

Groetjes Amir uit B6 

 

Wij hebben een tafelvoetbaltoernooi gedaan, ik zat in 

het team met Diyar in het team wij hebben 1 keer  

gewonnen en 4 keer verloren. Wij zijn vierde geworden 

bij het tafelvoetbaltoernooi en we hadden 3 punten.  

En er deden zes teams mee en als je draaide kreeg je 

een min punt en wij hadden van Shaikh en Adam  

gewonnen en van Flo en Muhammed verloren en van 

Faye Safaa verloren en van Nidal en Liano verloren en 

van Amir en Shayen verloren.  Benyamin uit B6  

 

Het tafelvoetbaltoernooi 2022 

Het toernooi was erg leuk ik speelde met Benjamin, 

mijn vriend we speelde de eerste wedstrijd tegen een 

ander team we hadden 10-9 gewonnen. je hebt in  

totaal 6 teams. We speelde de wedstrijden tijdens en 

na de grote pauze. Het was een 2 tegen 2 de team die 

als eerste 10 punten  had won de wedstrijd de regels: 

draaien is verboden als je scoort is het altijd 1 punt 

waard.Het team die het  meest wint wint het hele 

toernooi.   Diyar uit B6 



Tafelvoetbalcompetitie 

2 

Hallo ik ben Faye ik zat met Safaa team. 

De eerste wedstrijd verloren we en de 2e en 

3e ook. Tot de 4e die wonnen we maar de 

laatste verloren we ook helaas geen kampi-

oen. maar ja goet waren we natuurlijk niet.  

ik vond het wel leuk en daar gaat het toch 

om. maar soms ging het niet helemaal eer-

lijk. dit was mijn verhaal over tafelvoetbal. 

groetjes van Faye uit B6  :) 

 

hallo ik ben flo en ik heb meegedaan aan 

het tafelvoetbaltoernooi. ik zat in het team 

met mohammed. het was erg spannend 

maar het ging heel goed ik en mohammed 

hebben geen wedstrijd verloren wij zijn 

kampioen. het was erg leuk ik was de kee-

per en verdediger ik heb best veel gescoord 

en tegengehouden.  groet  Flo en Mo uit B6 

 

Allereerst begonnen we met het maken van 

een team. De meester vroeg aan iedereen of 

je zou meedoen en 12 kinderen deden mee 

dat waren Muhammed, Flo Nidal, Liano  

Amir, Shayen  Shaikh, Adam  Benyamin, Diy-

ar  Safaa, Faye. En daarna begonnen we 

echt met het toernooi .De eerste wedstrijd 

hadden we gewonnen elk team moost 5 

wedstrijden spelen en wij hadden al alles 

gespeeld en alles gewonnen maar het was 

nog niet zeker wie kampioen werd maar wij 

waren al klaar dus we moesten een tijdje 

wachten tot dat iedereen 5 wedstrijden had 

gespeeld na dat iedereen klaar was werd 

het al bekend welk team kampioen werd en 

dat waren   Muhammed,Flo uit B6 

 

 De eerste wedstrijd ging niet zo eerlijk, want er was vals gespeeld door onze tegenstanders. Want ze hadden 

gedraaid en dat mag niet, en  ze hadden er een punt bij gedaan maar dat maakt niet uit. Dus we hadden 10-9 

verloren  de volgende wedstrijd hadden we  10-4 verloren, en daarna gingen we tegen Flo en Mohammed en 

die hadden we 10-3 verloren, daarna hadden we gewonnen van Safaa en Faye.  Einde Shaikh B6 

Het tafelvoetbal toernooi 2022 
het begon allemaal bij 4 kinderen. Die vroegen of wij een tafelvoetbal toernooi mochten houden. En het mocht 

van de meester. Toen vroeg de meester aan de klas wie allemaal mee wilde doen. Toen ging de meester een 

schema maken. Paar dagen later was de eerste wedstrijd tegen team 1 tegen team 6 en team 6  won. en toen 

alle wedstrijden zijn  gespeeld heeft team 4 gewonnen.  Shayen B6 
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Hallo, ik ben 

Carmen. 

Ik zit in groep 7 van B8 
 

Een konijn is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

fidgets. 
 

Zalm, Patat & Spinazie vind 
ik heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan TaalDoen. 
 

Ik wil later actrice worden. 
 

Kerst vind ik de  
leukste periode van het 

jaar 
 

Dagboek van een muts vind 
ik het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

NPO & Nickelodeon. 

TAFELVOETBALTOERNOOI 
Hoi ik ben Nidal en ik heb meegedaan aan de  

tafelvoetbaltoernooi.en het resultaat was  3de 

plaats en 3 van de 5 wedstrijden gewonnen. Best 

goed al zeg ik het zelf.Ik zat in de team met Liano 

uit B6.We hebben geprobeerd 2de plaats te  

bereiken we kwamen 3 punten te kort jammer  

genoeg. Maar uiteindelijk komt het er toch op de 

het gaat om het meedoen en de pret.     

Einde. Nidal B6 

 

Tafelvoetbal toernooi Faye en ik 
Ik zat lang te wachten voor het tafelvoetbal 

toernooi. Eindelijk was het. Faye en ik moesten te-

gen Liano en Nidal, we hadden toen verloren het 

was 10-2. Maar toen Faye corona had, moest ik 

een hele lange tijd wachten. maar toen was ze er 

weer. We moesten nog paar wedstrijden spelen 

we speelden eerst tegen Flo en Mohamed en het 

was 10-1 en toen tegen Shaik en Adam, en het 

werd 10-2 en tegen Benjamin en Diyar het was  

10-9 voor ons we waren super blij en we moesten 

nog een wedstrijd Hayen en Amir en we hadden 

veloren 10-0 het was een teleurstelling maar we 

hebben ons best gedaan Gr Safaa uit B6 

Wij kennen alle 
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Wij kennen alle 
volgelnamen 

De kinderen van O3 kennen de namen 

van de vogels in de tuin en hebben er 

een mooie tekening van gemaakt.  

Wie herkent het roodborstje,  

de pimpelmees, de ekster, de merel,  

de spreeuw en de koolmees? 
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Droomhuis gezocht

hoi ik ben hailey, mijn droomhuis dak is zwart en mijn binnenkant is wit en boven is rozen en mijn bed 

is wit en op mijn bed liggen konijnen. zeven konijnen. en ik heb een lift maar ik heb  geen flat ik woon  

in een huis en mijn keuken is zwart met gouden sterren en in de tuin is een zwembad  mijn bank is 

paars en mijn bank kan uitklappen en mijn trap kan ook een glijbaan zijn en is een ballenbak. 

Hailey M9 

 

mijn tafel komt in het midden en mijn huis word een reegenboog dit huis is heel koel  en het is een vil-

la  en er zit een zwembat in mijn tuin Jake M9 

 

hallo ik ben thiago ik ga jullie iets vertellen over mijn droomhuis met een video studio en met een heel 

groot bed zo dat keano bij me kan slapen of me andere vriendenen beneden een hele grote bank en 

een grote tv  Thiago uit M9 

 

mijn  droom  huis  is  blauw  en  een  grote  tv  en  een  grote  keuken een  grote  tuin met een 

mooi  zwembat  en  veel  foto’s  aan  de  muur Matisse uit M9 

 

Hoi ik ben Nova en ik ga een verhaal vertellen over mijn droomhuis laten we beginnen. 

Ik wil later een villa met 10 verdiepingen met een lift  en  5 honden en 5 katten en 3 hamsters. 

En een ingebouwd zwembad :). En een hele grote ACHTBAAN!!!!!. En een hele grote TV!!. 

En een eigen kok. En een eigen bedienden. En ik zou het echt heel cool vinden als ik bijvoorbeeld zeg 

DEUREN dat de deuren dan open gaan. En ik wil 5 kinderen :) . En 200 kamers!. 

En ik wil een prive sauna. En een hot tub. En een MEGA glijbaan die leidt naar mijn MEGA zwembad. 

En een duikplank. En een vliegend bed. En een buiten keuken Oh ja en ik zou graag een MEGA ballen-

bak willen eigenlijk gewoon een monkeytown in huis. En ik zou het ook cool vinden als ik in elke kamer 

een hele grote tv heb. En ik zou het ook echt super cool vinden als ik 2 huizen heb dan heb ik deze villa 

en een tiny home. En heeeeeeel veel plantjes in het huis maar echt MEGA veel. 

En megabanken. En een eigen prive ijssalon. En een prive kleding winkel. 

En een eigen prive frietwinkel en alles is gratis . doei doei  

groetjes Nova uit M9 en de 5 katten en de 5 honden en de 3 katten  
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mijn droomhuis is en mega villa met en tja  

ossie waar ik lekker warm zit en daar na mijn   

kamer met 3 televisies en en playstation 5 waar ik 

lekker meekan gamen en daarna ons zwembad en 

dan onze woonkamer met een grote televisie en 

een lekkere zachte bank en een mooie auto en hiel 

veel geld en heel veel speelgoed  

Keano uit M9 

 

hallo  ik ga praten over mijn droomhuis. mijn 

droomhuis is dit: als je naar binnen gaat dan zie je 

een grote ruimte je hebt twee trappen die gaan 

naar boven gaan dan zie je veel deuren die licht 

geven.als je naar binnengaat dan is kamer heel 

groot. ik ga daar een heel famille maaken maar de 

deuren als ik kinderen  krijg dan als ze groot  

worden dan moeten ze zeggen waar ze van houden 

ongeveer als ze 7 zijn of 8 ik hou van robot dus op 

mijn deur moet de robot staan en mijn naam dit 

wil ik nog zeggen ik wil 10 kinderen dit was mijn 

verhaal  daaaaaaaaaag Zane M9 

 

mijn  droomhuis is een zeehuis.  

Er zit een haaibed en een haaikussen  en een  

visbehang  en  een oktoopus  

keukenaanrecht   en  een   

inktvis foto en onder de  trap zit   

Jazz-Lyn uit M9 

 

hallo ik ben inaya en ik ga jullie mijn 

DROOOOOOOOMHuiS laten zien oke  

ik wil een hele grote kamer met een GROOT bed en 

mijn huis is een vlilaaaaaaaaaaa  

ik wil een groot zwembad met een sauna en een 

jacuzzi en een springkussen en mijn tuin is 10 keer 

zo groot dan een normale tuin. en ik wil mijn huis 

in de kleur wit en zwart en ik wil 5 katten etn drie 

vissen  

in mijn tuin wil ik een vijver en daar komen de vis-

sen in en ik wil een keuken met een grote koelkast 

en een oven en een koffiezetapparaat en een  

kookeiland. ik wil een badkamer met een bad en 

een wc een wastafel en een douche mijn huis staat 

in amerika  en nu nog hopen dat ik het huis echt 

krijg mijn woonkamer wil ik met een grote bank en 

een groooooooooooote tv een speelkamer met een 

trampoline en een kamer vol met snoep en ijs en 

zoetigheid  

Inaya uit M9 

 

mijn droomvilla heeft een mooi dakterras  

hij is heel groot en heel mooi,en een groot tv 

het dak is root en de muur is mooi want hij is  

geelgoud de vloer is geel 

Abel M9 

Droomhuis gezocht 
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DROOMHUIS!!! 

mijn droomhuis is zeker groot . maar het is 

geen droomhuis  voor mij alleen. het is 

droomhuis daal voor mijn hele gezin. met 

een eigen kamer voor: mijn broer mijn 

broertje en mijn zus.het heeft een 

heeeeeeeeeeeeel groot zwembad.een ga-

mekamer voor mijn broers.    een make up 

kamer voor mij en mijn zus.en een heeeeel 

groot bad met een warme douche. Eva uit 

M9 

 

mijn  droomhuis   is   een   

villa    hij   heeft   een   grote  tv 

en   hij   heeft  een grote  bank 

en  hij   heeft   een  wc  

en   hij   heeft    een  grote   kast 

en  een   grote   keuken 

en   hij   heeft  een  grote   badkamer 

en   hij   heeft   een  grote   slaapkamer 

en  hij   heeft   een   grote    tuin   

en  hij   heeft   een   grote  geraazen 

en  een  groot   zwembad 

Hussain uit M9 

 

Hallo ik ben romano ik ga vertellen over 

mijn droomhuis. mijn droomhuis is een villa 

met een kluis erin en de villa is in het dia-

mant dan is het echt mijn droomhuis en o 

ik vindt nog mooier met een hele grote te-

lefisie  

Doei. Romano uit M9 

 

mijn  droom huis heeft een wit kleur met 

een rood dak met een grote tuin in de tuin 

staat een  zwembat met twee glijbanen 

Arda  uit M9  

 

mijn droom huis 212 zwembad 4000 ka-

mers ik ben de baas maar kinderen eten 

chips fantakoekast  patat naar mc donald  

100000 wc’s 

Alper uit M9 

                                                  

mijn droom huis staat  in roterdam  

hij is vierkant en binnen zit een zwembad   

4000 slaapkamers en 5000 wcs en 10 bad-

kamers en 10.000 zaken chips en oneindig 

patat en 4000blikjes cola  

Lyam uit M9 

ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal 
zo leuk, omdat je er 
lang mee bezig kan 

zijn en dat het super 
moeilijk is. 
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Wat is gezond en 
wat is ongezond? 

Vandaag kwam Raniella in het kader van haar studie een smaakles  

verzorgen in 08. Wat is gezond en juist ongezond eten, wat is de schijf van 5 en hoeveel 

eetmomenten heb je op een dag? Ontbijt- lunch- avondeten en twee tussendoortjes.  

Na de les mochten alle kinderen zelf een heerlijk regenboog fruitspiesje maken en  

natuurlijk lekker oppeuzelen. Ook leerden we een smaakversje met een dansje erbij!  

Bedankt voor de leuke, leerzame en lekkere les! 
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Hallo, ik ben 

Aliya. Genieten van de 
Voorstelling 

Ik zit in groep 4 van M6 
 

Een olifant is mijn  
lievelingsdier. 

 
Mijn Hoverboard is mijn 

favoriete speelgoed. 
 

Spinazie vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan taal. 
 

Ik wil later kunstenaar 
worden. 

 
Nieuwjaarsdag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
Boeken van ‘Super Juffie’ 

vind ik het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd  
naar Barbi 

De kinderen van O4 maken een mooie tekening over 

de SKVR voorstelling. 

Pixie, Voorleeskampioen 
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Pixie, Voorleeskampioen 
van de Mare 2021 

hoi ik ben pixie rosa ik deed mee aan de voorleeswedstrijd. 

De eerste keer dat ik meedeed was in groep 6 maar dit jaar 

in groep 8 werd ik voorleeskampioen van onze school. Ik 

had het niet verwacht want de anderen deelnemers waren 

ook super goed. het begon toen ik had gewonnen van mijn 

klas waar ik al super blij mee was toen moest ik gaan  

voorlezen voor een jury. Aan het einde van de dag werd de 

winnaar bekend gemaakt. Ik dacht eerst dat ik niet zou 

winnen maar toen hoorde ik mijn naam ik was zo blij.  

Nadat ik had gewonnen duurde het best lang voordat ik in 

de bibliotheek voor mocht lezen. Toen ik bij de bibliotheek 

aankwam moest ik op een stoel gaan zitten ik was als 

tweede aan de beurt om voor te lezen. Het boek dat ik ging 

voorlezen heette “pech onderweg”. Toen ik had voorgelezen 

kwamen er nog 8 anderen kinderen. Toen moest de jury 

gaan kiezen wie de winnaar zou zijn. De jury liep naar een 

andere kamer om te beslissen wie het zou worden in de tus-

sentijd kregen we een goochel show. Toen de jury klaar was 

kreeg iedereen nog een roos en een boek ik was  

jammer genoeg niet de winnaar maar ik vond het een leuke 

ervaring om mee te mogen doen.  Pixie uit B8 



11 

Hallo mijn naam is Xen en ik kom uit B5, Wij zijn op 10 Februari met onze klas 

naar de haven geweest. En ik ga daar nu iets over vertellen. We begonnen de 

dag met naar de bus lopen en instappen, vervolgens reden we daarheen. Toen 

we dat hadden gedaan mochten we meteen verder, eerst gingen we onze  

tassen wegleggen. En toen gingen we naar het laboratorium om eigen handgel 

te maken!  Dat was natuurlijk al weer super leuk, maar daarna gingen we  

verrekijkers halen een kijken uit welke landen en steden de boten vandaan  

kwamen. Toen gingen we lekker fruit eten, en DAARNA kregen we een opdracht 

blad voor wat je wilt worden als je in de haven werkt. ik en mijn vriend kregen 

ict er en dat vond ik wel leuk. We waren ook nog even op een toren geweest 

waar we de hele nieuwe waterweg konden zien. Maar ik ben nu al klaar want 

meer hebben  we niet gedaan. Dankjewel voor het luisteren.  

Xen uit B5 

 

Hallo ik ben 

Vince en ik ga 

jullie een  

verhaal  

vertellen ik ga 

jullie wat  

vertellen de 

excursie in de 

haven was leuk 

maar in de bus 

begon de pret 

al we gingen 

meezingen met 

liedjes maar in 

de haven  

begon de pret 

pas in de  

haven we  

deden een speurtocht en we gingen naar het lab handgel maken en met  

verrekijkers boten bekijken en alles we hebben ook in een toren naar de nieuwe 

waterweg kijken en binnen was het ook erg leuk we konden: ervaren hoe het 

was als kraanmachinist en we konden een kraan besturen en en heftruck rijden 

we konden ook in een boot simulator daar kan je boot varen. 

Van Vince uit B5 

 

Ik ga jullie mijn mening/verhaal vertellen over de haven Wij gingen naar de 

haven van Rotterdam en wij hebben daar verschillende dingen gedaan zoals: 

handgel maken, wat ik trouwens super leuk vond en toen gingen we naar buiten 

om met een verrekijker boten te spotten en te kijken hoe ze heetten en waar ze 

vandaan kwamen. Daarna gingen we naar de toren, om te kijken hoe het  

uitzicht was en de begeleider vertelde dat de brandweer daar oefeningen doet, 

om te leren hoog te blussen. Een paar kinderen hadden hoogtevrees, zelfs de 

meester maar goed. Daarna gingen we naar binnen en gingen we lekker eten. Ik 

ging even de handgel uittesten of het echt werkte en hij rook echt heel lekker. 

Daarna was de pauze voorbij, toen kwam een soort speurtocht, dat vond ik  

super leuk. Ik zat met Joanna in de team, toen gingen we de opdrachten maken. 

Daarna mochten we lekker ons ding doen. Er was zo'n geurmachine en het was 

echt grappig. Ik had de meester gefopt en hij trapte er in en toen moesten we 

helaas gaan, maar het was een hele leuke ervaring. Ik zou er zeker een keer  

willen terug komen….     Van Ranya uit B5 

Naar de Haven 
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Hallo, ik ben 

Lotte. 

Ik zit in groep 2 van O3 
 

Een paard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn unicorn. 
 

Patat vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school schrijf ik graag 

cijfers. 
 

Ik wil later schilderes 
 worden. 

 
Kerstmis vind ik de leukste 

periode van het jaar 
 

 ‘Het ijsjes boek’ vind ik 
het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Peppa Big”. 
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Les over ‘zinken en drijven’ in M5 
In groep M5 hebben de leerlingen allerlei proefjes gedaan over zinken en drijven.  

In kleine groepjes moest men bespreken wat wel en wat niet blijft drijven. Na de levendige  

discussies kreeg elk groepje een bak met water en kon men zelf testen.  

Hierna waren er nog drie vragen:   

Blijft een ongepelde mandarijn drijven en blijven de partjes drijven?  

Blijft een ei drijven in een glas water met zout?  

En blijft een paperclip op w.c.-papier drijven?  

En wat gebeurt er als je het wc-papier weghaalt? 

Hieronder een aantal reacties van de leerlingen: 

   

 

  Ik weet nu wat zinkt en drijft en dat heb ik nooit geweten. 

KENZO 

 

  We hadden een bak met water en we mochten allemaal spullen  

in het    water doen en dat was leuk. 

                                    ELIN 

 

Een blokje lego zinkt en een theezakje blijft drijven.   

AMAAN 

 

 

Het was een gekke dag. Ik was helemaal nat.  

We gingen leren over zinken  en drijven.  

Een munt ging zinken. Maar dat is toch gek. Een knikker ging ook 

zinken. Maar dat is niet gek.                                                                                   

JACODA 

 

    

  We mochten allemaal dingen in het water doen e 

n een ei blijft drijven met zout.  

FAY 

 

  Het was heel leuk toen we een ekspirement gingen doen.  

We gingen dingen in het water doen en het was spannend.                                           

MINKE 

 

  Ik was nat. En het was een leuke les.    

TYGO 

Thinking 4 Learning: 
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Thinking 4 Learning: Drijven/Zinken 
Hallo, ik ben 

Tyara-Jane. 

Ik zit in groep 2 van O8 
 

Een dolfijn is mijn  
lievelingsdier en mijn   
moeder vindt die ook  

het liefst. 
 

Ik speel graag met  
mijn muziek picknickmandje. 

 
Chocoladetaart vind ik  

heel erg lekker. 
 

Op school werk ik graag  
met de  verti-fix dieren. 

 
Ik wil later dieren– en 
mensendokter worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
‘Mijn muziekboek’ vind ik 

het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar  
‘de zoete zusjes’. 
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Kun jij deze puzzel maken?

Antwoorden: 
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Kun jij deze puzzel maken? 
ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo 
leuk, omdat ik alle letters 
wil leren, want dan kan ik 

leren lezen. 
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Mert tekent contract 
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Mijn hobby’s zijn: Lezen, op vakantie gaan, 
een stad bezoeken. 

Mijn favoriete sport: Hockey  

Mijn lievelingseten: Teveel om op te noemen. 

Op tv kijk ik naar: Detectives en  
natuurlijk Netflix. 

Mijn favoriete  
muziek: 

Ik zet gewoon  
de radio aan. 

Mijn mooiste film: De nieuwe versie van  
“De GVR” 

Mijn favoriete  
kinderboek: 

“Mathilde”  
van Roald Dahl 

Op vakantie ga ik  
graag naar: 

Spanje of Italië 

Dit wil ik ooit nog  
eens doen: 

Een rondreis  
door Engeland 

Dit is mijn lijfspreuk Voor alles is  
een oplossing 

 
Mijn naam is 

juffrouw Mariska.  
Ik ben Intern  
Begeleidster  

van de Middenbouw  

en ik werk sinds 
1995 op de Mare. 
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En dit zijn de winnaars  van de 
vorige prijsvraag 

In de vorige schoolkrant kon je meedoen aan een prijsvraag.  

In de schoolkrant stonden een heleboel sneeuwpopjes verstopt.  

Als je ze allemaal gevonden had, kon je een prijsje winnen.  

Er hebben een heleboel kinderen meegedaan,  

maar deze kinderen waren de gelukkige winnaars:  

Naufel uit M7, Soulayman uit M8, Benyamin uit B6, Belinda uit B8 en Julia uit B9. 

Doe jij volgende keer ook mee? Misschien win jij dan een keer een leuk prijsje. 

Zoek de zon op! 

In deze uitgave van de schoolkrant zijn heel veel zonnetjes verstopt tussen de verhalen, tekeningen en foto’s.  
Heb jij ze allemaal gezien? Schrijf dan het aantal op en wie weet win jij een leuk prijsje.  
(de zonnetjes hierboven tellen gelukkig niet mee!!!) 
 
Naam: ______________________________________     ik heb _______ sneeuwpoppen geteld. 
 
Ik zit in groep:  O __   M__   B__ 
 
 

Vul deze bon goed in en lever hem in. In de gang bij meester Roland hangt 
een rode postbus. Daar kun je de oplossingen in doen. Succes !!! 

Benyamin 

Julia 

Belinda 

Soulayman 

Naufel 
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Hallo, ik ben 

Bridget. 

Ik zit in groep 7 van B3 
 

Een hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  
mijn springende elf. 

 
Pizza vind ik heel  

erg lekker. 
 

Op school werk ik graag  
aan TaalDoen. 

 
Ik wil later Gamemaker  

worden 
 

Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘Leven van een Loser’ vind 

ik het leukste boek 
 

Op tv kijk ik altijd  
naar Donald Duck series. 

Kippen op 
de Mare 

Djazzlyn uit B5 heeft voor haar spreekbeurt 

haar twee kippen, Saar en Suus, meegenomen 

naar school. 

 

Na haar spreekbeurt konden de kinderen van 

B5 allemaal kennis maken met Saar en Suus. 

Sommigen hebben de kippen zelfs even op 

schoot gehad! Super leuk natuurlijk! 
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Heel veel medailles bij de Olympische Spelen

Wij zijn Salih en Keanuuit M3 

Het is een mooie dag voor het olympisch  

spelletje. Het eerste spel is erg of niet erg.  

We doen het in teams. De medespelers deden 

het goed. In het team van de anderen ging het 

slecht en het maakt niet uit of het goed ging of 

slecht ging. Ze hebben allemaal gewonnen 

want het was geen wedstrijd, maar een game. 

maar sommige waren boos en sommige blij, 

maar het was leuk, maar het was kort, omdat 

het een korte dag was, dus jammer. Einde 

 

 

Wij zijn Nora en Aicha uit M3 

Skiën is soms een leuk spel om te spelen, maar 

bij de Olympische spelen is het een wedstrijd. 

En wie wint krijgt een trofee goud of zilver of 

brons. Goud is de eerste, zilver is tweede en 

brons is derde en alle andere 7, 8 of 9. Schaat-

sen is ook een sport, het is moeilijk en kunst-

schaatsen ook. Sommige kinderen willen ook 

meedoen aan de Olympische Spelen, sommige 

kinderen ook weer niet. We hebben ook een les 

gedaan over gevaarlijke sporten en niet  

gevaarlijke sporten. 

 

 

In klas M3 hebben we veel gepraat en gekeken naar de Olympische Spelen.  

We hebben een lijst bijgehouden van de medailles die zijn gewonnen door de  

Nederlandse sporters. Een aantal leerlingen hadden hun eigen bekers en  

medailles meegenomen om te laten zien aan de klas. We hebben ook een les gedaan 

over de verschillende sporten op de Olympische winterspelen. We hebben de  

verschillende sporten moeten rangschikken van gevaarlijk tot niet gevaarlijk.  

De kinderen hebben geleerd om argumenten te gebruiken waarom een sport wel of 

niet gevaarlijk zou zijn. Zo vond 1 groepje bijvoorbeeld ijshockey niet gevaarlijk,  

omdat de spelers zoveel bescherming om aan hebben.  
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Heel veel medailles bij de Olympische Spelen 

Hallo, mijn naam is Kaan uit M3 en mijn  

beste vriend is Finnly. En wij gaan een verhaal 

schrijven over de Olympische Spelen. Er zijn 

moeilijke dingen, maar andere dingen zijn ook 

makkelijk bij de olympische spelen. De  

opdracht moesten we doen en andere dingen 

mochten we ook bedenken. Bijvoorbeeld een 

scheids en geen scheids en ook eng en niet 

eng. Van de juf moesten we argumenten  

verzinnen. 

 

Hallo, onze namen zijn Lola en Nisa uit M3. 

De Olympische spelen daar gaan we het over 

hebben. De Olympische spelen zijn sporten in 

de winter. Zoals schaatsen of kunstschaatsen 

en schansspringen en nog meer sporten. 
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Bovenbouw gaat naar voorstelling 
“De Klokkenluider van Rotterdam

Hoi ik ben Arthur en ik ga een stuk schrijven over de klokkenluider van 

Rotterdam. Ik vond het toneelstuk super leuk, maar alleen zielig voor 

Quasimodo. En het liedje van Hans van Hender was cool en dat hij 

Quasimodo heeft gered. Dat die agenten de school in brand staken en 

de kinderen de schuld gaven was gemeen en dat de burgemeester 

Quasimodo in de Maas wilde gooien had ik niet verwacht, maar hun 

straf was goed en hopelijk hebben zij hun lesje geleerd.   

Arthur B1 

  

 

De klokkenluider van Rotterdam. 

Het ging over een lelijke monster dat een gesmolten gezicht 

heeft op de top van de Euromast met een vrouw die op hem 

lette, maar ze hield hem gevangen en waren ook een groep 

kinderen 2 eigenlijk. De eerste groep waren kinderen die op 

school waren en de tweede groep zijn kinderen die zwart 

aan hadden. En de burgemeester was dus die vrouw en dat 

monster heette Quasimodo. Er was ook een jongen die van 

de gemeente was en 2 politievrouwen en hun gingen de 

school laten branden en er was ook een feest genaamd het  

zottenfestival. Het was een feest wie de lelijkste was en 

Quasimodo deed mee, maar van de burgemeester mocht 

het niet maar hij won en later kwamen ze erachter en de 

burgemeester en de politie werd opgepakt en niemand was 

meer bang van Quasimodo en hij ging weer naar buiten.     

Nida B1 

De klokkenluider van Rotterdam

Het ging over dat er een monster was op de top van de 

Euromast. En het monster heette Quasimodo. En

monster voor iedereen is, is omdat hij een gesmolten 

gezicht heeft. Hij was achtergelaten door zijn moeder en vader. 

En hij had alleen duiven als vrienden. En die zeiden dat er een 

feestje is en het feestje heette het zottenfestival

heen moest gaan, maar Quasimodo zei ik moet het eerst aan 

mijn baas vragen dus eigenlijk aan de burgemeester. Zonder 

haar toestemming mag hij nergens heen. En toen kwam de 

burgemeester en toen vroeg Quasimodo het. Maar ze zei dat 

mag niet. En toen vroeg Quasimodo waarom? Omdat ze kunnen 

ontdekken dat jij het monster ben. 

Getekend door Roos uit B1 



24 

Bovenbouw gaat naar voorstelling  
De Klokkenluider van Rotterdam” 

De klokkenluider van Rotterdam 

 

Het ging over dat er een monster was op de top van de  

Euromast. En het monster heette Quasimodo. En waarom hij een 

monster voor iedereen is, is omdat hij een gesmolten  

gezicht heeft. Hij was achtergelaten door zijn moeder en vader. 

En hij had alleen duiven als vrienden. En die zeiden dat er een 

feestje is en het feestje heette het zottenfestival en dat hij daar 

heen moest gaan, maar Quasimodo zei ik moet het eerst aan 

mijn baas vragen dus eigenlijk aan de burgemeester. Zonder 

haar toestemming mag hij nergens heen. En toen kwam de  

burgemeester en toen vroeg Quasimodo het. Maar ze zei dat 

mag niet. En toen vroeg Quasimodo waarom? Omdat ze kunnen 

ontdekken dat jij het monster ben.  

Damla B1 

De klokkenluider van 

Rotterdam was een van 

de beste theatershows 

ooit! Eigenlijk is het niet 

de officiële theatershow 

de echte show is  

De klokkenluider van  

Notre Dame. Maar goed 

de klokkenluider van 

Rotterdam bestond uit 

ongeveer 7 nummers en 

90 minuten aan  

vermakelijke acts. Ik zie 

overal nog posters.  

Er waren ook veel  

onderdelen bijvoorbeeld 

het snotterfestival, de 

tunnel en waar het  

allemaal omgaat  

Quasimodo en het topje 

van euromast.  

Quasimodo de  

hoofdpersoon heeft ook 

een nummer van  

Alejandro alleen dan is 

het Quasimodo.  

Salvador B1 

Getekend door Fenna uit B1 



Hallo ik ben Joelle en ik ga jullie vertellen over het theater waar 

we waren geweest zijn. Het heet de klokkenluider van  

rotterdam het ging over een jongen genaamd  

Quasimodo.Quasimodo werd als baby in de euromast gegooid 

maar een vrouw genaamd Frollo ving hem net nog en heeft hem 

opgevoed. Quasimodo wou naar buiten maar van Frollo mocht 

dat niet.Quasimodo ging toch naar buiten hij ging naar het Zot-

ter festival en toen had hij gewonnen en moest een meisje zijn 

masker afdoen maar dat lukte niet. Ze noemde  

Quasimodo een monster. De politie had een school in brand  

gestoken en ze wilden de ouders en de kinderen laten weten dat 

Quasimodo het heeft gedaan maar de kinderen hebben  

gezien wat de politie heeft gedaan en Quasimodo zegt dank 

jullie wel tegen de kinderen en dan gaan ze weg behalve een 

meisje Quasimodo zegt tegen dat meisje ik ben verliefd op je en 

toen zij het meisje ik val niet op jongens wat bedoel je vraagt 

Quasimodo ze is lesbi schreeuwt Frollo ik heb verkering met  

lieve zegt het meisje.  

groetjes Joelle B2 

Het Hofplein theater.  

Het was een leuk theater,en we vonden het heel leuk dat ze alles van deze tijd 

gebruikten zoals: corona,de stijl,en de liedjes. Het was een superleuke ervaring; 

het was vooral heel grappig. Sommige dingen herkenden we bij onszelf zoals: 

straatkinderen en de yoga kinderen. Maar vooral het doel want wij vinden ook 

dat mensen zijn wie ze zijn, je kan hier veel van leren en de les is dat niet  

iedereen perfect hoeft te zijn, want je hoeft je niet te verbergen of te schamen 

wie je bent of wie je wilt zijn. Maar goed wij willen vooral duidelijk maken dat 

niemand perfect is of moet zijn en we raden je vooral aan om vaker naar het 

theater te gaan ( als het kan ) en om het verhaal te kijken en lezen, kijken doe je 

op disney plus en in de bibliotheek kan je het boek gaan lenen, Het heet de  

Klokkenluider van Rotterdam. (De originele naam is de Klokkenluider van Notre 

Dame) we vonden ze heel goed acteren en heel goed zingen het stuk hebben ze 

in het Hofpleintheater gemaakt.  

(: Danica & Phileine :)  uit B2 
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Ik heb gisteren bij het stadhuis  

opgetreden voor heel de gemeenteraad 

met de hele cast die in de klokkenluider 

van rotterdam speelde we deden 2 lied-

jes het nieuws en arcade het was erg 

leuk ik vond het wel spannend we  

gingen ook in het stadhuis eten en het 

is er heel mooi het gebouw was groot 

en heel mooi we gingen daar zenderen 

(zenderen is dat je een soort  

microfoontje op je wang geplakt krijgt 

zodat je verstaanbaarder bent) volgens 

mij vond Aboutaleb en de rest van de 

gemeenteraad het leuk want op het 

einde kregen we een heel groot applaus 

Carmen B8  

Het was een leuk theater,en we vonden het heel leuk dat ze alles van deze tijd 

gebruikten zoals: corona,de stijl,en de liedjes. Het was een superleuke ervaring; 

het was vooral heel grappig. Sommige dingen herkenden we bij onszelf zoals: 

straatkinderen en de yoga kinderen. Maar vooral het doel want wij vinden ook 

dat mensen zijn wie ze zijn, je kan hier veel van leren en de les is dat niet  

iedereen perfect hoeft te zijn, want je hoeft je niet te verbergen of te schamen 

wie je bent of wie je wilt zijn. Maar goed wij willen vooral duidelijk maken dat 

niemand perfect is of moet zijn en we raden je vooral aan om vaker naar het 

theater te gaan ( als het kan ) en om het verhaal te kijken en lezen, kijken doe je 

op disney plus en in de bibliotheek kan je het boek gaan lenen, Het heet de  

Klokkenluider van Rotterdam. (De originele naam is de Klokkenluider van Notre 

Dame) we vonden ze heel goed acteren en heel goed zingen het stuk hebben ze 

Theatervoorstelling B2 

Wij vinden dit theater heel 

erg leuk want de spelers van 

het toneelstuk zaten heel 

leuk in hun rol ze deden ook 

grappig. En er was ook heel 

veel zang en muziek en heel 

veel gekke dansjes. Ik vond 

dit theater een leuke plaats 

om te zijn. en de titel van het 

toneelstuk : de klokkenluider 

van Rotterdam de  

oorspronkelijke verhaal kun 

je op disney plus kijken dat 

heet dan : De klokkenluider 

van Notre Dame. De film is 

op sommige stukjes heel  

zielig. de hoofdrolspeler in de 

film heette Quasimodo.  

En het toneelstuk duurde  

ongeveer 2 uur en 30 minuten 

en als geen disney plus hebt, 

dan heb je best veel pech 

maar je kan hem ook kijken 

op youtube en er is ook een 

boek over . Groetjes  

Jurensley en Reda uit B2 



 

Ik ben Azra en nu ga ik over mezelf  

vertellen. Ik heb heel veel vriendinnen. 

Nu ga ik over school vertellen 

Muziekles vind ik heel leuk 

Azra Groep 3- M5 

 

Hallo ik ben Elin. Ik zit in groep 4 en ik 

vind het heel leuk in de klas. En ik hoop 

dat ik naar groep 5 ga. Buitenspelen is 

ook leuk en ik vind het samenwerken ook 

leuk. Mijn werkjes die ik leuk vind zijn 

klok en geld en materiaal.  

Mijn lievelingsvak is muziek. 

Elin groep 4- M5 

 

Hallo. Ik ben Kenzo. Vandaag ga ik  

zeggen wat je voor leuks kan doen in de 

Mare. Je kunt met lego spelen en je kunt 

met speelgoed spelen. Ik zou meer  

spelletjes willen spelen. Of je kunt op je 

chromebook. En je moet ook je taakjes 

doen. Einde. 

Kenzo groep 4- M5 

 

Hoi in ben Jagoda en ik vind lezen leuk. 

En ik lees als ik naar bed ga en nu heb ik 

een dik boek met een verhaal over Elsa 

en Anna. Ik ben al heel ver. En als het 

boek uit is dan gaat het naar de  

boekenkast. Ik vind  lezen dus heel leuk. 

Op school heb ik een hele lieve juf.  

Ze helpt goed. 

Jagoda groep 4- M5 

 

Hallo ik ben amaan en ik vind rekenen 

heel leuk. Op vrijdag mogen we  in de 

middag spelletjes spelen op de gang.  

We hebben smileys als we goed werken. 

En bij tien smileys mogen we iets  

leuks doen. 

Amaan groep 5 - M5 

Mag ik me even 
voorstellen 

Ik heet Noah. Ik vind rekenen het  

allerleukst. Ik ben acht jaar oud.  

En ik zit in klas 5. Mijn juf heet Bianca en ik vind 

het heel gezellig in de klas  

Noah Groep 5- M5 

 

Hallo ik ben Noëll en ik en de hele groep gaan na 

de zomervakantie naar groep 6 en ik kom bij een 

meester maar ik weet nog niet welke meester. 

In de zomervakantie ga ik naar mijn familie naar 

Turkije. Mijn leukste vak op school is gym en  

muziek. Mijn minst leuke vak is rekenen en klok. 

We krijgen  bijna een leestoets en een normale 

toets. Doei. 

Noëll groep 5 - M5 

 

 

Hallo ik ben Zineb. En ik zit in groep 5. En ik hoop 

dat ik naar groep 6 ga. En mijn lievelings werkje is 

humpie dumpie. Mijn stomste werkje is de tafels. 

En elke vrijdag gaan we naar muziek. En elke 

vrijdag gaan we ook spelen, maar niet zo lang.  

En woensdag gaan we naar gymles. Ik hoop dat ik 

een meester krijg in de bovenbouw. 

Zineb groep 5- M5 
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Montessori Mavo 

-Bjørn uit B2 
-Yego uit B4 

Montfort College 

-Merel uit B2 
-Ivo uit B2 

-Liano uit B6 
-Muhammed uit B6 

-Zeynep uit B9 
-Mustafa uit B10 

Portus Groene Hart 

-Onur uit B3 
-Zack uit B4 

-Jouwairiya uit B5 
-Anwar uit B7 

Portus Juliana 

-Nikola uit B5 
-Myrthe uit B8 

Portus Zuidermavo  

-Phileine uit B2 
-Niaz uit B3 
-Nisa uit B3 
-Mike uit B6 
-Nidal uit B6 

-Khawla uit B9 

Portus Zuider Gymnasium 

-Ela uit B1 
-Eva uit B1 

-Shayen uit B6 
-Abubakr uit B7 
-Nzinga uit B8 
-Devin uit B9 

-Naoufel uit B9 

Rudolf Steiner College 

Ranya uit B5 

STC College 

-Macian uit B8 

Theater Mavo 

-Pixie uit B8 

Toorop Mavo 

-Kicky uit B8 

Veenoord 

-Madelief uit B4 
-Jill uit B4 

-Ziyana uit B7 
-Lizzy uit B9 

Vrijeschool de Kaap 

-Viënne uit B10 
-Ismerai uit B10 

Wartburg College 

-Thomas uit B2 
 

Wolfert van Borselen 

-Nina uit B1 
Abdul Ahad uit B7 

Young Business School 

-Rayan uit B1 
-Link uit B1 

-Ceylin uit B3 
-Defnenaz uit B7 

  

 
Deze lijst is samengesteld 

op basis van de ons 
bekende gegevens in juni 
2022. Het is mogelijk dat 
er wisselingen hebben 

plaatsgevonden c.q. nog 
zullen plaatsvinden. 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  







 

En hier gaan de 8e groepers naar toe !  

Avicenna College 

-Ouassim uit B2 
-Semmi uit B3 
-Safaa uit B6 
-Saber uit B7 
-Elin uit B7 

-Zakaria uit B7 

Dalton Lyceum Barendrecht 

-Tusem uit B3 
-Hiba uit B4 
-Elif uit B5 
-Esil uit B6 

-Amir uit B6 
-Jayda uit B6 
-Mink uit B7 

-Nisrine uit B8 
-Sara uit B8 

-Gurkan uit B8 

De Passie 

-Flo uit B6 
-Rebecca uit B7 
-Zorilda uit B10 

Design College 

-Jay uit B8 
-Eva Nicole uit B10 

-Josefien uit B10 
 

Einstein Lyceum 

-Iman uit B2 
Erasmiaans Gymnasium 

-Daniel uit B4 

Farel  College 

-Efe uit B10 
Focus Beroeps Academie 

-Samia uit B2 
-Dinand uit B2 
-Brittany uit B4 
-Bjord uit B10 

Gemini College 

-Kioja uit B1 
-Mellody uit B9 
-Devon uit B9 

Grafisch Lyceum  

-Rüya uit B2 
-Aisha uit B10 

Het Lyceum Rotterdam 

-Ieshayna uit B1 
 

 

Horeca Vakschool R’dam  

-Melua uit B4 
-Monti uit B4 
-Cael uit B9 

HPC Charlois 

-Eléonora uit B7 

HPC Zuidwijk 

-Anissa uit B5 
 

Hugo de Groot   
-Luka uit B3 
-Alief uit B3 

-Duhan uit B5 
-Achmed uit B5 
-Ahmet uit B8 

Luzac College 

-Ethan uit B9 

Lyceum Kralingen 

-Xen uit B5 
-Eliano uit B8 

Mavo Centraal 

-Arzu uit B6 

Melanchton Schiebroek 

-Shaira uit B9 
Montessori Lyceum 

-Megan uit B8 
-Julia uit B9 
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Boekendozen maken 

Een boekendoos maken in B2 

Dit jaar heeft B2 voor het eerst een boekendoos gemaakt! Ieder kind  

heeft een schoenendoos omgetoverd en er een presentatie over gehouden. 

Na het lezen van hun (favoriete) boek hebben ze een korte samenvatting 

gemaakt en dit in het deksel geplakt. Ook hebben ze voorwerpen  

verzameld die een belangrijke rol in het verhaal spelen. Aan elk voorwerp 

een kaartje gemaakt waarom het voorwerp belangrijk is en een citaat uit 

het boek waarin het voorwerp genoemd wordt. De buitenkant van de doos 

wordt helemaal versierd met plaatjes die iets zeggen over het boek. 

De nadruk ligt dit jaar vooral in het maken van de doos,  

het plezier van een boek lezen  én het presenteren aan de klas.  

Alle kinderen hebben enthousiast gewerkt en zijn, net als hun juffen,   

enorm trots op de resultaten. 
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Al vanaf jonge leeftijd vertelde  Louey uit B10 aan zijn leerkrachten op de 

Mare dat hij later burgemeester van Rotterdam wil worden. Tot voor kort 

had hij de burgemeester geïnterviewd voor een krantje op Zuid, like je 

wijk. Hij heeft meegedaan aan taarten van Abel en een taart gebakken 

voor de burgemeester. En dit jaar heeft hij meegedaan aan de verkiezing 

tot kinderburgemeester van Rotterdam en heeft hij gewonnen!  

De Mare is ontzettend trots op Louey en het laat maar weer eens zien. 

“Waar een wil is, is een weg.” Namens alle kinderen en het gehele team 

van de Mare, van harte gefeliciteerd! 

 

Het onderstaande stukje komt uit de schoolkrant van 2019. 

 

Louey wordt Kinderburgemeester 
van Rotterdam 
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Lessen over WOII 
Hallo, ik ben Macian ik heb de Tweedewereldoorlogles gehad, we hadden boekjes waar je plaatjes 

van de oorlog, bonnen en hongerwinter in kon plakken. En we hadden ook oude oorlogs  

cassettebandjes van toespraken, Radio Oranje, en muziek van vroeger.  Je had ook een  

bevrijdingsspel, daar heb je kans en gelukkaarten, Jay had een gelukskaart en daarmee kon hij 

meteen naar de finish. We hebben ook oorlogskaarten die we moeten doen,  en dan vragen   

beantwoorden we hadden ook een quiz van de oorlog, over wanneer ze oorlog  

hadden, de reden van oorlog, wat Hitler deed met de joden. 

Macian B8 

we hadden met geschiedenis les over WOIIwe moesten kaarten maken en we  

mochten ook naar een cassetterecorder luisteren en we moesten stiekem naar  

Radio Oranje luisteren. De meester had ook allemaal spullen vanuit de  

Tweede Wereldoorlog zoals voedselbonnen en persoonsbewijzen en arbeidsplicht 

kaarten. De meester had ook een soort  stripboek over WOII en de meester had ook 

kranten liggen en een kijkboek van WOII en een boek en ook een vrijheidsspel en op 

14 april gaan we een krans leggen en iemand van groep acht mag dan ook een  

gedicht voordragen. Dit was mijn verhaal. 

Eliano B8  

Hallo, ik ben Jay en ik heb les gehad 

van de  2de Wereldoorlog en we 

hadden een cassette bandjes met 

allemaal toespraken van de oorlog 

en radio oranje maar ook een  

vrijheidsspel. Het is een beetje  

hetzelfde als ganzenbord maar het 

is met kaarten en je hebt vakjes met  

geluk of kans als je daar op komt 

dan kan je bij kans iets goeds of 

slechts hebben en bij geluk heb je 

iets goeds bijv. dat je elke ronde 

twee keer mag gooien en we had-

den ook nog een boekje met  

allemaal kaarten over de oorlog die 

moesten we maken dus ik heb veel 

meer geleerd over de oorlog zoals 

de holocaust dat wist ik nog niet. 

Jay uit B8 
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Ik speelde in de klokkenluider van 

Rotterdam.De originele versie is  

eigenlijk de klokkenluider van de 

Notre Dame maar Rik en Anne Vera 

(de mensen die het toneelstuk  

verzonnen hebben) hebben er de 

klokkenluider van Rotterdam van  

gemaakt. Ik speelde er een  

straatschoffie in genaamd Sara ik 

was vaak moe en ik was best een 

zeurpiet ik vond Quasimodo ook heel 

lief ook al zag hij er anders uit. 

We zijn zelfs met de school naar de 

klokkenluider van Rotterdam  

geweest alleen toen speelde ik niet 

want de kinderen onder de 12  

hadden allemaal een dubbel (een 

dubbel is iemand die dezelfde rol 

speelt als jij alleen dan op een  

andere dag) maar het goede nieuws 

is dat mijn meester de laatste keer 

dat ik speelde kwam kijken. En er is 

is nog iets leuks want er was  

zaterdag een camera op het podium 

want en werd een dvd van gemaakt 

en dat vind ik heeeeel leuk. Op het 

eindfeest (het eindfeest is een feest 

voor alle spelers als de laatste  

voorstelling af is) mocht iedereen als 

die wou een klein eindtoneel stukje 

doen en ik en mijn dubbel hebben 

dat gedaan we hadden een liedje 

verzonnen en nu mogen we er voor 

het hofpleintheater zelfs een  

videoclip van maken als reclame 

voor het hofpleintheater  

Carmen B8  

Carmen speelt rol 
in Musical 



Wist je dat wij in M6 geen vasten plekken meer  

hebben. Wij hebben vrije keuze van onze plekken.  

En we hebben een speciale kast met al onze laadjes. 

Met cijfers erop zodat je je laadje dan herkend.  

Wij kunnen dus elke ochtend een ander plekje  

zoeken. We doen dit omdat we dan andere kinderen 

beter leren kennen en niet steeds bij dezelfde  

kinderen zitten. Wij vinden dat heel leuk.  

Groetjes Reeva en Cailey uit M6.  

Beste Lezers, 

We hebben het Leeuwen project en het Giraffen  

project al af. We zijn bezig met het Olifanten project. En 

we zijn met de les bezig van de olifanten.   

De Giraffen les en het Leeuwen project waren leuk en je 

leert er ook van alles van. 

Groetjes, Merel en Hayden M6     

Leeuwen en Giraffen 
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Hallo, ik ben 

Mylana. 

Ik zit in groep 2 van O2 
 

Een hamster is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  
mijn Poppen(huis). 

 
Ik eet graag pizza en  

pannenkoeken 
 

Bord met figuren, cijfers 
en stippen vind ik het  

leukst op school.  
 
 

Ik wil later juf worden, 
lijkt me heel leuk. 

 
Sinterklaasfeest vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
Sprookjesboeken vind ik  

het leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Zappelin’. 

Hallo ik ben Joelle en ik ga jullie vertellen over 

het schoolreisje waar we zijn geweest. Het heet 

de efteling. Groep 7 en groep 8 mochten  

zelfstandig in groepjes het park bezoeken. 

Groep 6 moesten met de juffrouwen mee. ik ging 

met mijn vriendin Fenna. We gingen eerst in de 

fata morgana daarna gingen we naar de  

baron. ik ging ook nog in de villa volta.  

We gingen ook nog in een bootje daar zagen we  

dingen van jokie en jet. we kregen ook  

consumptiebonnen want zo hoeven we niet te 

betalen oke dit was het doei!!!!!!! 

groetjes joelle B2 

Met z’n allen naar de Efteling
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De Efteling De Efteling het duurde ongeveer een uur voor dat 

we aan kwamen bij de Efteling bij de ingang kregen we ons 

kaartje en consumptie bonnen voor patat / friet een snack frikandel / kroket en 

een / kaassouffle een ijsje en drinken ik zelf vond het Sprookjesbos heel leuk en 

Symbolica vond ik ook heel leuk toen het half 5 was moesten we naar het verzamel 

punt ( de Schatkist) toen de hele klas compleet was gingen we terug naar de bus-

sen toen we eindelijk in de bus zaten zetten de buschauffeur hele vervelende mu-

ziek op bijna iedereen vond die muziek echt niks toen we om 18:00 aan kwamen 

op school ging iedereen naar huis Einde ik hoop dat jullie mijn verhaal leuk vonden 

Later! Dinand groep 8 B2 ;) 

 

schoolreisje Efteling 2022-6 April de efteling schoolreis was heel 

leuk want we waren in leuk achtbanen geweest ik zal er een paar opnoemen :  

Vogelrok , Baron 1898 , Max & Moritz en ik was in het sprookjesbos , 4D Film ,  

halve maan en we hadden patat gegeten snoep en koekjes we waren in  

fantasia , fata morgana , villa volta , pirana , symbolica , carnaval festival we  

hadden daar een hele leuke dag ik kan niet wachten op volgend jaar efteling in 

groep 7 als we alleen door het park mogen lopen in een groepje  

Jurensley & Reda uit B2 

n allen naar de Efteling 

woensdag 6 april gingen we op schoolreisje naar 

de Efteling eerst moesten we voor 1 uur in de bus 

en toen we aankwamen kregen we allemaal  

vouchers voor een patatje iets te drinken en een 

snack en een ijsje maar me patatje mog ik niet 

meer eten want we moesten al weg maar er  

kwamen nog kinderen te laat dus ik kon hem  

gewoon nog eten. oké nu gaan we het over de 

achtbanen hebben als eerst gingen we in villa 

volta het was heel spacent daarna gingen we in 

sirocco ik werd best wel duizelig daarna in  

vogelrok en toen in carnaval festival omdat ik het 

grappig vond en toen naar python en in de baron 

en toen mochten we vijf keer achter elkaar in de 

piranã en toen gingen we in de fata morgana en 

toen liepen we terug naar de bus dit was mijn 

verhaal doei 

Eliano uit B8 
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Hallo, ik ben Diego en ik ben naar de Efteling  

Geweest. Het was echt leuk. Ik ben in de Baron en de 

Piraña geweest en ik  zat vast in  de Vliegende  

Hollander. In de Vogelrok zag ik niets,  maar was leuk 

en ik zat naast een jongen die kon hard gillen. Ah, ik 

had pijn aan mijn oren. Maar bij de Halve Maen  

voelde je echt kriebels in je buik, echt leuk! En mijn 

groepje ging in alles.  Ik zat in de voorste rij in de  

Baron. Ik hing daar en ik hoorden hem tikken en 

dacht: “Oh oh, die gaat breken” maar het was die 

tandwiel. En ik zag m’n meester in de Baron, ik zag 

ze wangen naar achter gaan we moesten echt  

lachen. Ik was echt nat na de Piraña en ik moest echt 

speessen in Villa Volta. De Droomvlucht was mooi   

en er was ook een njupeskär  ik schrok me dood en ik 

heb nog steeds het gevoel dat ik in een achtbaan 

ben. Groetjes Diego B8 

Hallo, ik ben 

Maher 

Ik zit in groep 3 van M10 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag  
met mijn lego. 

 
Pizza vind ik heel  

erg lekker. 
 

Op school werk ik graag 
met het 100-bord. 

 
Ik wil later astronaut  

worden. 
 

Mijn verjaardag op  
30 oktober vind ik de leuk-

ste dag van het jaar 
 

‘Dikkie Dik’ vind ik het 
leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

‘Netflix. 
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Lente of Winter?? 
Afgelopen vrijdag leek het wel winter. Terwijl de kinderen uit O8 

mooie werkjes maakten met de lente als thema, sneeuwde het  

buiten. Nou . . . toen hebben de kinderen maar een sneeuwpop 

gemaakt met een paasei als neus! 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat het leuk  

is en het lijkt op rekenen. 
Mijn favoriete vak is  

rekenen. Ik vind het leuk om 
het samen met iemand te 

doen. Maar ik ben het  
verst met het groot  
vermenigvuldigbord.  

Ik ben bij boekje 2. Dank je 
wel voor het lezen. 
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Op schoolreis naar Dippie Doe
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo leuk,  
omdat je tafels kunt oefenen.  
Ik hou van sommen. Het zijn  

verschillende tafels en daar hou ik 
van. Het zijn verschillende  

antwoorden dat is leuk.  
Het gaat tot de tafel van 10 en dat 

is goed. De kaarten zijn leuk,  
anders moet je het zelf verzinnen. 

De tafel van 10 kent iedereen. 

Op schoolreis naar Dippie Doe 
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ijn hobby’s zijn: Fietsen, modelbouw en fil-
men  

Mijn favoriete sport: Voetbal en wielrennen 

Mijn lievelingseten: Biefstuk met patat 

Op tv kijk ik naar: Niet naar “Wie is de Mol?” 
Wel naar Studio Sport en 

documentaires  

Mijn favoriete  
muziek: 

Hardrock en  
Symfonische Rock 

Mijn mooiste film: Saving Private Ryan 

Mijn favoriete  
kinderboek: 

Mathilda van Roald Dahl 

Op vakantie ga ik  
graag naar: 

Noorwegen en Frankrijk 

Dit wil ik ooit nog  
eens doen: 

Duiken bij het  
Great Barrier Rif 

Dit is mijn lijfspreuk “Leef met vlag en wimpel, 
maar houd het simpel” 

 
Mijn naam is 

meester Martin.  
Ik ben groepsleerkracht 

van Bovenbouwgroep B6 
en ik werk sinds 1995  

op de Mare. 
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Noah – groep 5 - M7 

Hi ik ben Noah  

De Middenbouw Ging Op 13 April Op 

Schoolreis En We Gingen Naar Dippie Doe 

Je Had Daar Een Blauwe Achtbaan Met De 

Naam TYFOON Als Hij In Het Begin Naar 

Boven Ging Ree Hij Heel Even Recht En Toen 

Hij Schuim Plat Nog Ging TOEN GING HIJ 

SCHUIM NAAR BENEDEN EN TOEN GING 

HIJ PLAT VERDER IN EEN BOCHT. en je had 

een schommel Schip Daar Durfde Ik Nie In 

Hij GING BIJNA OVERSTEKOP! Ik Was Voor 

Het Eerst In Een Schommel Draaimolen Ik 

Dacht Dat Ik Dood ging Hij Was Later Wel 

Leuker Geworden Dit Was Mijn Verhaal 

Over Dippie Doe 

 

 

Jill – groep 3 - M7 

Hallo von jji de schoolrjis ook so leuk   

somegen kinderen sjin er  heel miselijk van.  

de meesten kindren sjin in de blauwe 

atraksie geweest   

 

 

Maximilliano – groep 5 

hooi mijn naam is maxi en ik zit in m7 en ik 

vertel een verhaal over de schoolreis.  

wij gingen in de engste achtbaan van  

dippiedoe hij was blauw. en in schommels 

die hele tijd rond ging draaien. en we  

gingen in de botsauto,s.  en we gingen in 

het reuzenrad. en toen we onderweg waren 

gingen we in de dubbeldekker madagascar 

3 kijken. en toen we terug gingen gingen we 

happy feet kijken. en bijna iedereen ging 

slapen op de terugweg. toen kwamen we 

aan en ging ik naar huis. dit was mijn ver-

haal het einde. 
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Jolee – groep 3 - M7 

we gingen op schoolreis en we vonden het erg leuk en we hebben veel plesir  

gehat  en wat gekogt en in alle agtbaanen   

en het was heel leuk en we hebben veel plesir gehat 

 

Leandro – groep 5 - M7 

Hello ik ben Leandro Inocencio Ramos ik ga zeggen wat ik leuk vond en niet wat ik leuk vond 

is tyfoon de draai molen golf angry birds sauna de trein achtbaan en de bots auto´s  en eten 

was leuk :] NIET leuk vond is in de bus zitten for 2 uurrrrrrrrrrrrrrrr en naar huis gaan :[ doei :[] 

 

 

Esmay – groep 3—M7 

binnen speelun  geselig speelen atraksie drijmoolu het was leuk in de bluouen aatraksie  

geselig speelu  

 

 

Kayne – groep 5—M7 

schoolreis M7 kayne DippieDoe Schoolreis je kan in alle attracties zoals de schommel boot en 

de blauwe attractie want daar ga je heel snel en schuin en  naar boven dat was super 

leuk!!!  en je kan nog spelen in de angry birds speeltuin en onze klas zat in een dubbeldekker 

bus we gingen daar happy feet kijken en madagascar 3 kijken dat was ook super leuk!!!   en je 

kan nog in een draken attractie maar daar ben ik niet in geweest omdat er stond een hele  

lange rij  en je kan nog in de binnenspeeltuin en daar is het ook super leuk!!! 

Dit was een leuke schoolreis!!! 

 

 

Emir – groep 4—M7 

ik ben emir ik vind dippie doe heel leuk ik ben 11keer in de schip geweest 11keer in de blauw 

achtbaan geweest 2 keer in de draai schomel 

 

 

Oumnia – groep 4 - M7 

hallo   ik   ben oumnia  en  ik  ben  op schoolreisje   geweest  naar   dippie-

doe  en  je  vraag  je  je   meschien   wel   af  of  leuk   was   en   dat   was  super  super   su-

per   leuk  nou   goed   dit   was   mijn   verhaal  over schoolreis  en  dan tot de  voogendekeer. 

  

 

Nicky – groep 3 - M7 

hallo  ik  ben   nicky  en  ik  ben  in  de  botsauto,s  geweest. en ik ging ook in de slang in de 

bus ging ik in slaap valen en ik ging in byna in alen atrakies ge weest 

 

 

Naufel – groep 5 - M7 

hoi ik ben naufel ik ga vertellen over de schoolreis. woensdag 13 april 2022 ging de midden-

bouw op schoolreis. naar dipie doe atractiepark ik ben in heelveel atracties geweest. 

ik ben in de tyfoon geweest ik ben in het schommelschip geweest in de botsautoś wat ik niet 

leuk vond is dat we 2 uur in de bus moesten zitten. maar wat ik wel leuk vond is dat ik 5 keer 

in de tyfoon ben geweest. en dat ik in bijna alle atracties ben geweest 
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Ik vond de schoolreis naar Dipie 

Doe echt super leuk. Van de  

achtbanen vond ik de Tyfoon het 

leuks. Het snoep was welk echt  

super duur, maar wel lekker. 

De botsauto’s vond ik saai. 

Ik had lekker eten bij me, maar ik 

had niet veel tijd. Ik ging meer in de 

achtbanen. 

Blanca, M10, groep 5 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Mehmet uit M10. 

Ik ga vertellen wat ik vind van de 

schoolreis. Ik zelf vind de schoolreis 

heel leuk. Ik ben bijna in alle  

attracties geweest. Mijn favoriete is 

de Tyfoon Die gaat heel snel. 

De ergste attractie is het  

piratenschip. Hij ging heel hoog en 

heel snel. Dag allemaal! 

Mehmet uit M10. 

De schoolreis naar Dippie Doe was heel leuk. Er waren 

verschillende achtbanen. Eentje was de Tyfoon, het 

schommelschip en de stromtoren. Er was ook een  

klimwand en een springkussen. Verder was het heel erg 

leuk! 

Azzurra, M10, groep 5 

 

 

Dippie Doe was een heel leuk park. Er waren veel  

leuke dingen. De reis met de bus was wel een beetje 

lang, maar wel leuk. Ik heb gespeeld mat andere  

kinderen. Het was de beste dag ooit! 

Sierra, M10, groep 5 
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Kranslegging bij bevrijdingsmonument

Op 14 april waren de achtste groepers van de Mare bijeen op een bijzondere plek, voor een moment van  

herdenken. Zij hebben een krans gelegd bij het bevrijdingsmonument  op de Brink. Dit monument is  ge-

plaatst door de wijkbewoners van Vreewijk. Hiermee wilden zij hun dankbaarheid betuigen voor hun bevrij-

ding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Samen met de stichting 4 mei Vreekwijk en de stichting adopteer een monument stonden de kinderen stil bij 

de Tweede Wereldoorlog en de vele slachtoffers van deze gruwelijke periode.  

En we vieren onze vrijheid. Vrijheid, dat we mogen zijn wie we willen zijn, ongeacht onze afkomst, geloof of 

geaardheid. Vrijheid die niet altijd vanzelfsprekend is en we moeten koesteren. 

 

Op onze school, De Mare, hebben de kinderen van groep 8 de afgelopen periode gewerkt aan het project 

Tweede Wereldoorlog. In dit project zijn veel  onderwerpen aan de orde geweest waarbij de begrippen oor-

log, vrede, vrijheid en herdenken een steeds terugkerend thema waren. 

 

De leerlingen van groep 8 hebben tijdens het project Tweede Wereld Oorlog gedichten geschreven waarin zij 

hun gevoelens omtrent de oorlog, vrijheid en vrede in woorden hebben geprobeerd uit te drukken.  

Deze gedichten zijn voorgedragen tijdens de ceremonie.  
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal 
zo leuk, omdat je dan 

alle kleuren mag  
pakken en je mag een 
mooie toren bouwen. 

Kranslegging bij bevrijdingsmonument 

Op 14 april waren de achtste groepers van de Mare bijeen op een bijzondere plek, voor een moment van  

plaatst door de wijkbewoners van Vreewijk. Hiermee wilden zij hun dankbaarheid betuigen voor hun bevrij-

Samen met de stichting 4 mei Vreekwijk en de stichting adopteer een monument stonden de kinderen stil bij 

Vrijheid, dat we mogen zijn wie we willen zijn, ongeacht onze afkomst, geloof of 

Op onze school, De Mare, hebben de kinderen van groep 8 de afgelopen periode gewerkt aan het project 

onderwerpen aan de orde geweest waarbij de begrippen oor-

De leerlingen van groep 8 hebben tijdens het project Tweede Wereld Oorlog gedichten geschreven waarin zij 
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Hallo, ik ben 

Abubakr. 

Ik zit in groep 8 van B7 
 

Een slang is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

PlayStation. 
 

Noodles vind ik heel erg 
lekker. 

 
Op school werk ik graag  
aan Metriek Stelsel. 

 
Ik wil later astronaut 

worden. 
 

Suikerfeest vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
‘De man zonder gezicht’ vind 

ik het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar  
‘La Casa de Papel’. 

Het is voorjaar
In O5 hebben de kinderen gewerkt over voorjaarsbloemen. De groei en de delen van de bol en de 

bloem zijn besproken.  Bekijk hieronder enkele tekeningen.
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “Ik vind dit  
materiaal zo leuk,  

omdat ik het leuk vind om 
tafels te oefenen en ook 
omdat je het samen met 

iemand mag doen! 

Het is voorjaar 
In O5 hebben de kinderen gewerkt over voorjaarsbloemen. De groei en de delen van de bol en de 

bloem zijn besproken.  Bekijk hieronder enkele tekeningen. 
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Heel veel spelletjes tijdens Koningsspelen
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Heel veel spelletjes tijdens Koningsspelen 
ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “Ik vind dit  
materiaal zo leuk,  

omdat ik leer aan welke 
kant je moet beginnen 
met de veters en als ik 

het goed doe ontstaat er 
een figuur en ben ik trots 

op mezelf. 
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Daar zit muziek in.
Juffrouw Bernadette & juffrouw Mareille verzorgen de muzieklessen op de Mare. 

Hieronder een leuk inkijkje tijdens de muziekles.

In de middenbouw is dat dansen op muziek uit de notenkraker. 

Dat is klassieke muziek geschreven door de componist  

genaamd Tsjaikovski. Ze moesten luisteren naar wanneer zij  

de vogel in het muziekstuk hoorde vliegen en wanneer  

zij de kat hoorden sluipen. Het verschil tussen deze twee  

dieren werd in de muziek gemaakt door middel van het  

gebruiken van andere instrumenten.  

Ook hebben wij in de middenbouw gewerkt 

aan een liedje; 'in het vliegtuig' en leerde 

hierbij over de tekst, ritme, melodie en  

muzieknotatie. Dit was nog wel lastig!  

 

In de bovenbouw hebben wij een bodypercussie vertaald naar instrumenten. Wij speelde de boom op de trommel, snap 

op de guiro en de clap op het woodblock.
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Daar zit muziek in. 
Juffrouw Bernadette & juffrouw Mareille verzorgen de muzieklessen op de Mare.  

Hieronder een leuk inkijkje tijdens de muziekles. 

Boom snap clap 

Boom boom snap clap snap 

Boom snap clap 

Boom Boom snap 

In de bovenbouw hebben wij een bodypercussie vertaald naar instrumenten. Wij speelde de boom op de trommel, snap 

op de guiro en de clap op het woodblock.  Hieronder vind je de bodypercussie. Leuk om thuis te oefenen  

(hij staat ook op youtube)! 

Boom op de trommel 

Clap op het woodblock 



57 

 

Vogelhuisjes 

maken 
Beste lezers 

We hebben met de klas een  

vogelhuis getimmerd. Groep 4 ging 

als eerste timmeren en groep 5 

ging de dag daarna timmeren. 

Toen ging Merel het vogelhuisje 

ophangen en daarna ging Hayden 

het andere vogelhuisje ophangen. 

En toen kwam de rest van de klas 

aanlopen. Mika heeft een paar  

dagen later ook een vogelhuisje 

meegenomen. Een paar dagen  

later wordt het vogelhuisje opge-

hangen. 

Groetjes, 

Merel, Mika en Hayden M6 

Het eindresultaat 

Het eindresultaat 



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 

Ruimteschip 

Een monument 

Groep 8 

Silhouette met collage 



Website: 

www.obsdemare.nl 
Instagram: 

obsdemare 
Download de Mare-app in 

Appstore of Playstore 
 

 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 


