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Hugo Jacobs 

Directeur obs "De Mare" 

Beste leerlingen en ouders van de Mare, 
 
Voor je ligt weer een nieuwe schoolkrant! Ik begin met iedereen een heel goed 
nieuw jaar te wensen. Laat het een jaar zijn waarin we minder last hebben van 
het Coronavirus. Een jaar waarin hopelijk weer meer kan en waarbij we er met 
elkaar het allerbeste van maken op de Mare! 
 
Na een vakantie van twee weken (en in dit geval voor de leerlingen zelfs 3 weken) 
moet je weer een beetje wennen om terug op school te zijn. Weer je ritme van 
op tijd opstaan, de wekker die weer gaat of je ouders die je 's ochtends roepen. 
Lange dagen naar school en weer bezig zijn met leren en werken op school.  
Dat wennen geldt voor iedereen: leerlingen, meesters, juffen en ook de ouders. 
Ook dit doen we samen. Een mooi woord wat mij betreft om komend jaar  
centraal te laten staan: samen! We leren samen, maken samen plezier,  
lossen samen nieuwe uitdagingen op en werken samen aan onze toekomst. 
 
Ik heb er in ieder geval zin in iedereen weer op school te kunnen zien.  
Ik wens jullie allemaal veel (leer)plezier en welkom terug op school! 
 
Meester Hugo 

Voorwoord 
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De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de  
kinderen geschreven en komen uit de volgende  
klassen: 
 
O1 juffrouw Dennis 
O2 juffrouw Fatma, juffrouw Halima & juffrouw Ludy 
O3 juffrouw Marjan 
O4 juffrouw Anne Katrijn & juffrouw Saskia 
O5 juffrouw Gezina 
O6   juffrouw Liesbeth 
O8 juffrouw Jacqueline & juffrouw Deveny 
O9 juffrouw Eveline & juffrouw Dinie 
 
M1 juffrouw Juliette & juffrouw Esther 
M2 juffrouw Coco & juffrouw Esther 
M3 juffrouw Jasmijn & meester Niko 
M4 juffrouw Désirée 
M5 juffrouw Bianca 
M6 juffrouw Gerti 
M7 juffrouw Birgitta & juffrouw Raquel 
M8 juffrouw Kim & juffrouw Quirine 
M9 juffrouw Astrid 
M10 juffrouw Mariska 
 
B1 juffrouw Didi 
B2 juffrouw Evelien & juffrouw Maaike 
B3 juffrouw Robin 
B4 meester Jim 
B5 juffrouw Carolien 
B6 meester Martin 
B7 juffrouw Winnie 
B8 meester Roland 
B9 juffrouw Yeter 
B10 meester Arthur 



Grote oogst bij 
de schooltuin 

1 

H 
allo allemaal! ik ben Zayra en we gingen naar de 

schooltuin en volgende week gaan we weer! 
maar dan pizza's bakken! en wat hebben we ge-
daan? We gingen 10 toverbonen oogsten 5 nor-

male bonen! Toen gingen we prei oogsten en toen gingen 
we paprika eten! en toen gingen we wortels oogsten en 

toen gingen pepers oogsten en toen gingen we handen was-
sen en weg gaan. Het was wel super leuk! En nu gaan we 

pizza´s bakken met groenten maar het was wel  
verbrand maar het was wel lekker maar de korst niet.   

We gingen ui snijden en courgette en veel meer! maar het 
was wel hard dus het was moeilijk om te snijden maar niet 

hard om te eten eerst gingen we ze wassen toen we ze  
gesneden hadden en dat was wat we deden oh en! we gin-

gen meer groeten plukken en dat was het doei!   
Zayra uit B8 (groep 6) 

H 
allo allemaal ,ik ga vertellen wat we vorige week in de schooltuin hebben gedaan we gingen eerst het  

onkruid eruit halen en toen gingen we weer naar ons tas en daarna gingen we ons schep terug brengen 
en doen gingen we de toverbonen plukken we mochten 10 toverbonen en 5 normalen bonen en toen 
gingen we pepers plukken we mochten 2 pepers 2 groene pepers of 2 roden pepers of 1 groene peper 

en een roden peper en doen gingen we naar de prei we mochten maar een prei meenemen. Juffrouw heeft het  
uitgelegd hoe je de prei eruit moest halen eerst naar voor en dan naar achter dan naar links en dan naar rechts en 

toen gingen we weer terug naar ons tassen en daarna gingen we een schep pakken doen gingen we naar de wortels 
en ik en Lhou hadden hele grote wortels geplukt want we gingen samenwerken en het was super leuke en 2 weken 

later gingen we pizza bakken en ik ging de thijm plukken en Lhou ging de deeg doen en Carmen courgette snijden en 
de rest ging de ui en de prei enzo snijden. Alleen de pizza had geen smaak dat was wel jammer maar toen we klaar  

waren met de pizza eten gingen we nog snel de prei en 2 pepers plukken en doen gingen we weer naar de klas.  
De volgende keer gingen we naar de schooltuin en we gingen door een kleine bosje lopen alleen het was heel slecht 
weer alleen  we konden er niks aan doen en toen we klaar 
waren met lopen gingen we ergens zitten en doen had de 

juf allemaal aarde neergezet en we gingen allemaal beestje 
zoeken alleen ik houd niet heel veel van insecten alleen het 

was wel heel leuk alleen de regen en de wind niet.  
Toen waren ons tassen weggewaaid en toen gingen we 

weer naar de klas en dat was de laatste les van de  
schooltuin dit was mijn verhaal over de schooltuin !!! 

Belinda uit B8 (groep 6) 

hoi ik ben Ceylin-Ela en ik kom uit de klas B8 wij gingen naar de schooltuin en het was echt leuk we gingen pizza  
maken en het was ook lekker het was ook leuk omdat we het mochten eten meenemen zoals prei en pepers en we 

versierden de pizza  het was echt leuk en doeiiii Ceylin-Ela uit B8 (groep 7) 

 Lhou en ik  hadden hele grote wortels geplukt want 
we gingen samenwerken en het was super leuke  
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S 
chooltuin -  Ik vond de schooltuinlessen heel 
erg leuk! Bij de eerste les gingen we onkruid 

wieden, ook mochten we twee pepers meene-
men naar huis. En we kregen ook een prei en 

tien bonen. En we kregen ook toverbonen, die waren 
eerst paars maar als je die kookt worden ze groen. 
Ook gingen we met kleine schepjes wortels uit de 
grond halen, er was één wortel die helemaal mis-

vormd was dus die noemde ik Blobby. Kortom gezegd 
waren de schooltuinlessen heel leuk. Bij de eerste les 

was er een klein wormpje waar de halve klas bang 
voor was ( eerlijk gezegd ik ook)! Maar genoeg over 
de eerste les, nu gaan we naar de tweede les! Bij de 

tweede les gingen we pizza maken, met alle groenten 
uit de schooltuin en ik mocht het deeg klaarmaken. En 

ik mocht ook kaas en de tomatensaus op de pizza 
smeren. De pizza was heerlijk en ik had een heel 

knapperig korstje. Ook bij de tweede les kregen we 
twee pepers en een babypreitje. Mijn vriendin gaf alle 
kleine groenten een naam. Dat was heel grappig! Dus 
eigenlijk was er niks wat de pret bederfde. Ik vond de 
lessen echt superleuk, volgende week is de laatste les. 

Ik kijk er nu al naar uit! ;-)     Ayliz B2 

 De eerste keer schooltuin was best 
leuk. Eerst gingen we oogsten dat is 
dat je met zo’n schep het omkruit 

weghaalt. En dan mochten we  
groenten uit de grond halen en  

plukken zoals: prei pepers wortels en 
bonen en die mochten we mee naar 
huis nemen .De tweede les was nog 
leuker! We moesten groepjes van  

6 -7 kinderen maken. En we moesten 
groenten verzamelen en in stukjes 
snijden .Daar gingen we een pizza 

van maken een groenten pizza. Ook 
al zaten courgettes op wat ik totaal 

niet lekker vind was de pizza best wel 
lekker . kan niet wachten tot de  

derde les das ook de laatste les van 
dit jaar wel jammer maar het was wel 
leuk dat we uberhoud schooltuin les 

hebben gekregen .Want vorig jaar 
had alleen groep 7 en schooltuin les. 

Groetjes Mikayla uit B2 

Ik vond de schooltuinlessen erg leuk bij de aller 
eerste les gingen we eerst onkruid wieden 

Daarna waren we klaar en gingen we oogsten 
we mochten best veel groenten mee nemen en 

ik vond een hele goede paprika op de grond  
dat  kwam goed uit want we gingen aan het 
eind van de les paprika proeven hij was heel 

zoet mijn vriendin Ruya vond het heel vies.  Bij 
het oogsten gingen we ook prei uit de grond 
halen bij elke prei zaten slakken  die moesten 

we voorzichtig  weg schudden bijna mijn helen 
vrienden groep gilden de boel bij elkaar.   

De tweeden les gingen we pizza maken ik 
kneden het deeg en we hadden een leuk

 gesprek De pizza was heerlijk ik had een heel   
lekker korstje  ik hielp mijn vriendin met 

afwassen. We zongen een liedje dat we hadden 
geleerd bij muziekles. Bij de eerste les  gingen 
we ook wortelen oogsten een was misvormd 
dus die noemde ik de Hulk Ik vond de eerste 

lessen een super grappig avontuur ik kijk al uit 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo 
leuk, omdat ik het leuk 

vind om met de buisjes te 
spelen 

Ik vond de schooltuinlessen erg leuk bij de aller 
eerste les gingen we eerst onkruid wieden 

Daarna waren we klaar en gingen we oogsten 
we mochten best veel groenten mee nemen en 

ik vond een hele goede paprika op de grond  
dat  kwam goed uit want we gingen aan het 
eind van de les paprika proeven hij was heel 

zoet mijn vriendin Ruya vond het heel vies.  Bij 
het oogsten gingen we ook prei uit de grond 
halen bij elke prei zaten slakken  die moesten 

we voorzichtig  weg schudden bijna mijn helen 
vrienden groep gilden de boel bij elkaar.    

De tweeden les gingen we pizza maken ik  
kneden het deeg en we hadden een leuk 

gesprek De pizza was heerlijk ik had een heel   
lekker korstje  ik hielp mijn vriendin met  

afwassen. We zongen een liedje dat we hadden 
geleerd bij muziekles. Bij de eerste les  gingen 
we ook wortelen oogsten een was misvormd 
dus die noemde ik de Hulk Ik vond de eerste 

lessen een super grappig avontuur ik kijk al uit 
naar de volgende!!! 

 Nynke B2 
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D 
e eerste keer schooltuin gingen we naar onze eigen tuin, we 

gingen groente oogsten en toen gingen we met z'n allen alles 
eerlijk verdelen en toen gingen we terug naar de school.  

De juf had een paprika gesneden en iedereen mocht 2 stukjes. 
In de schooltuin waren wortels, bonen, paarse bonen, paprika´s, pepers 

en nog veel meer. We mochten een lievelings wortel meenemen en nog 2 
uitkiezen en een groepje bonen en 2 pepers. 2e keer schooltuin gingen 
we zelf een PIZZA maken! Als ik iets niet had verwacht dan was het wel 

pizza op school, maar we kregen wel een klein stukje maar pizza is pizza. 
Ik vond het echt leuk om pizza te maken. We moesten naar de kruiden-
tuin om de kruiden voor de pizza te plukken, iemand moest deeg maken 
toen moest ik er kaas overheen doen en toen ging hij in de oven voor 15 
minuten. We moesten de spulletjes nog even afwassen en toen was de 

pizza klaar, die was lekker!   
Van Tim uit B1 

 
 

Hallo ik ben Arthur en ik ga vertellen over de schooltuin. De schooltuin is 
een van de leukste en mooiste plekken van de school. We hebben pizza 

gemaakt en ik mocht het deeg maken. Ik vond de pizza heel lekker, maar 
er waren kinderen die vonden het minder lekker. Ros mocht tomaat  
snijden en Ramiz mocht prei snijden. Noah mocht de kruiden doen.  
We mochten ook dingen oogsten zoals peper!!! die was heel heet!!! 

Van Arthur uit B1 
 
 

De eerste keer schooltuin gingen we oogsten van het vorige jaar.  
Wat we hadden gezaaid gingen we eerlijk verdelen iedereen 5 groene 

bonen, 5 paarse bonen en 2 pepers. In de klas hadden we de enige twee 
goede paprika’s gesneden en ging de juf 3 keer de klas rond. 2 weken 

daarna gingen we weer naar schooltuin en gingen we pizza maken en het 
was een chaos bij ons. Arthur ging het deeg maken en ik moest de  

courgette  en tomaat snijden. Noah sneed de kruiden en plukte de krui-
den Ramiz sneed de prei en Salvador sneed de paprika en het deeg was in 
de vorm van een ster. De pizza was verrukkelijk  bijna niemand vond hem 

lekker behalve ik en Arthur  
Van Ros uit B1 

 
 

hi! mijn naam is Eva ik zit in groep 8 en mijn klas is B1. 
Ik verheugde me super erg op de schooltuin, maar toen kwam natuurlijk 
de coronacrisis waardoor we niet naar de schooltuin konden. We moes-

ten een bordje maken met handvaardigheid voor ons kleine tuintje alleen 
die werden natuurlijk niet gebruikt. Ik vond het wel heel leuk om hem te 
maken, maar ik ben heel blij dat de school iets heeft bedacht voor de kin-
deren die niet naar de schooltuin konden. We hebben geoogst en pizza 

gemaakt wat super leuk was! Ik hoop dat iedereen die wel naar de 
schooltuin kan zoals het bedoeld was heel veel plezier ervan heeft.  

Van Eva uit B1 

Pizza Di Mare

Tekening gemaakt door:  
Roos uit B1 

Tekening gemaakt door: 
Deagan uit B1 
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Pizza Di Mare 

Tekening gemaakt door:  
Hind uit B1 

Tekening gemaakt door:  
Salvador uit B1 

Tekening gemaakt door:  
Adam uit B1 

Tekening gemaakt door:  
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Hallo, ik ben 

Elif. 

Ik zit in groep 5 van M8 
 

Een zwarte hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met poppen. 

 
Patat vind ik heel erg  

lekker. 
 

Op school werk ik graag  
aan rekenen. 

 
Ik wil later juf worden. 

 
Vrijdag vind ik de  

leukste dag van het jaar 
 

Dolfje Weerwolfje vind ik 
het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar 

tekenfilms. 

Moppentoppers 
Ik ben Naufel. Ik ga moppen vertellen uit een moppenboek van de 
bibliotheek. Ik vind het een heel leuk boek omdat er een paar hele 
flauwe moppen in zitten  
De eerste mop is: 
Wat is de lievelingswinkel van een skelet?  
het antwoord is: De body shop  
 
Op welke vraag kun je nooit eerlijk ja antwoorden? 
Het antwoord is:  slaap je al  
 
Een idioot was bladeren aan het harken. Hoe raakte hij gewond? 
 het antwoord is: hij viel uit de boom 
  
Wat is grijs? 
het antwoord is: een gesmolten pinguïn  
 
Wat is het lievelingsvak van een slang  
het antwoord is: gessssschiedenisssss 
 
Waar bewaart Dracula zijn geld?  
het antwoord is: op de bloedbank  
 
Wat hebben katten wat geen enkel an-
der dier heeft?  
het antwoord is: Babykatjes  
 
wat is grijs en poederig:  
het antwoord is: olifantenpoeder 
 
Waar gaan vissen naartoe op vakantie ? 
het antwoord is:  Naar Vinland 
 
Wat roept een mossel als hij in paniek 
is ? 
het antwoord is:  schelp 
 
Wat leest en woont in een appel ? 
het antwoord is: een boekenwurm 
 
Waarom was school gemakkelijk voor  
de holbewoners? 
het antwoord is: Het vak geschiedenis 
bestond nog niet want er was nog geen 
geschiedenis. 
Groeten van Naufel uit M7 
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Edgar en zijn vrienden  
Er was eens een meneer die hete 
Edgar. Edgar ‘s vrienden waren 
sterker dan Edgar en ze konden 

zelfs hun fiets optillen. Edgar was 
de enige die dat niet kon.  Wou 

trainen maar hij had geen geld. Hij 
kon het trainen niet betalen.  

Edgar moest werken want anders  
verdient hij geen geld om te  

sporten. Maar Edgar hielt niet van 
werken. Edgar moest wel anders 

wordt hij nooit sterker.  
Edgar moet spierballen krijgen 
want dan kan Edgar een nog 

zwaardere fiets optillen. Hij heeft 
eindelijk leuk werk gevonden.  
Edgar kan basketbal spelen.  

Edgar kan nu de aller zwaarste 
fiets optillen en hij leeft nog lang 

en gelukkig. 
 

Geschreven door Merel uit M6 
 

W 
ij hebben de  Nederland  
puzzel om getrokken en  
gekleurd en daarna de  

provincies geleert en daarna 
opgehangen en toen gingen we op de  

computer de namen van de hoofdsteden  en 
provincies oefenen met topomania. 

Kerem en Nail M6 
 

Wij hebben het vlaggenwerkje gedaan.  
Ik Hayden heb Luxemburg gedaan   en Umut 

heeft Zwitserland gedaan. Het is heel  
interessant wij vonden het heel leuk om het 

vlaggenwerkboek te maken.  
Wij hebben de wereldpuzzel ook gedaan  

Hayden en Umut klas M6 

In de Hemel 
Een vrouw deed haar handen  

omhoog en vloog naar de hemel en 
haar kinderen schrokken en gingen 

naar hun papa schrok ook en de 
vrouw Ela sliep op de wolken en 
toen ze waker werd viel ze naar  
beneden en nam haar man en  

kinderen mee naar de hemel en  
gingen daar wonen en ze leven nog 

lang en gelukkig. 
Door Reeva gemaakt  in M6 
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Kom je ook een 
ijsje kopen ?

Hallo, ik ben 

Faye. 

Ik zit in groep 6 van B6 
 

Een luiaard is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met mijn 

Ipad. 
 

Pasta vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan taal. 
 

Ik wil later professioneel 
Thaibokser worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
“De Heksen” vind ik het 
leukste boek, dat ik heb 

gelezen. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
Henry Danger. 

Mexy uit O5 koopt een ijsje.  
Ze heeft een zonnebril op. 

Nikita (6 jaar) 
uit O5  

Olivia koopt een ijsje bij de 
ijskraam/ijscoman. 
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Kom je ook een  
ijsje kopen ? 

Sofie uit O5  
(5 jaar)  

koopt een ijsje. 

We zijn het schooljaar begonnen met een 
ijsjeskraam. De kinderen konden een ijsje 
kopen, ook hebben de kinderen rond dit 

thema verschillende werkjes  
gedaan en knutselwerkjes gemaakt.   

IJssallon O5 

Chlarri koopt een ijsje bij de 
ijskraam/ijscoman.   

Yousra eet een ijsje in 
 de ijssalon.  

Olivia koopt een ijsje bij de 
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Zo was het vroeger
Eigen geschiedenis M7 

 
Maximilliano: 

Mijn naam is maxi ik ga het hebben over mijn eigen  
geschiedenis. ik begin. ik mocht filmpjes van 12 jaar kijken.  

en ik zat op spartaan'20. en ik mocht eergisteren alleen naar 
de winkel. en ik zat op basketbal. ik ben 7 jaar.  

mijn lievelingseten is pasta. mijn opa is 79 jaar en mijn oma is 
mijn broertje is 5. Mijn vader en moeder zijn 33 en ik zat op 
zwemles en het diepe bad is 2 meter en 25 centimeter. en in 

de vakantie was ik naar cabo verde en donald duck is mijn  
lievelings stripboek. en mijn lievelingsfilm van disney + is  

coco. en ik vind mijzelf oud. en mijn broertje is echt 
schattig. ik zit in batje 3. en mijn familie is de beste familie van 

de wereld en juf birgitta is de liefste juf die ik ooit heb ge-
kend. en mijn lievelingsfilm zijn de incredibles 1 en 2.en mijn 

beste vriend van de wereld is Gustav wessels.   
 

Jaydie: 
Hoi ik ben jaydie en ik ga iets vertellen over mijn baby tijd  

ik was vroeger ondeugend en ik ging een keer met me hand in 
de plantenbak en dat was grappig omdat ik bij de plantenbak 

rand me handjes er omheen deed en vroeger hield ik van 
kleuren en nu nog steeds en ik kon heel goed kleuren vroeger 
en nu kan ik goed schetsen en ook schrijven en als baby was ik 

denk ik lief en nu ook en ik was wel veranderd kwa haar en 
gezigd en we hebben iets met de juffen gedaan en dat ging 
over baby fotos en nu hangen er allemaal baby fotos in de 

klas op het prik bord en we hebben een filmpje gezien op het 
bord over hoe je bent veranderd. 

 
Gustav: 

mijn naam is gustav en dit is mijn eigen geschiedenis  
vroeger keek ik ninjago en ik vond het heel leuk om te kleuren 

en met duplo te spelen en toen ik geboren was was ik  
ongeveer 10 centimeter lang en mijn vrienden waren Manu 

Tijmen en nu zijn mijn vrienden Maxi Naufel en Kayne en  
Semi en Emir en mijn lievelingsdier was een hamster en nu 

ook nog en ik was voor nederland en feijenoord en mijn  
lievelingseten was poffertjes en pizza en mijn lievelings  
drinken was water en nu ook en ik vind het leuk om te  

bathminthonen en te rennen  

En dit zegt groep 3: 
 

Nicky:  
Vroeger keek ik altijd Bumba en ik 
had een konijn als lievelingsdier. 

Jolee:  
Haas was mijn  

lievelingsknuffel. Toen ik 1 jaar 
was, had ik Poes.  

Poes is 5, Haas is 6  
en ik ben ook 6. 

 
Yigit:  

Ik moest huilen als ik naar bed 
moest.  

Jill:  
Ik moest pudding eten, maar mijn 

broer zei: mondje open, maar 
toen deed ik het niet. 

 
Yigitalp:  

Ik ging mijn eten uitspugen.  
Broccoli is echt niet lekker.  

Esmay:  
Ik was vroeger echt heel schattig.  
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Zo was het vroeger 
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Vroeger was alles anders
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Vroeger was alles anders 

H 
allo ik ben elif ik ga jullie een verhaal vertellen  
wat voor lessen  krijgen op school  we hadden  
geschiedenis   werkje het ging over toen we nog 
klein waren ik was heel schattig en ik had krullende 

haren en we hadden ook een geschiedenis werkje over  
vroeger hadden ze niet schriften maar lijen dat  is sort bord 
krijt maar dan anders en dan heb je ook een speciale potlood 
maar ik weet niet hoe   dat heet maar dit was mijn verhaal 
doei. 
Elif uit M9 
 

Ik ben Nova en ik ga een verhaal vertellen over wat ik heb  
geleerd over vroeger. Ik weet nu dat de leerkrachten vroeger 
met een liniaal sloegen en als de meester of juf binnenkwam 
dat je op moest staan en alleen praten Als jij aan de beurt ben 
en dat je soms 100 keer iets moest opschrijven . en dat je 
soms met inkt moest werken en dat je potje inkt in een kuil 
had aan je tafel en dat om de week je inkt werd gevuld . 
doei dit was mijn verhaal  
Groetjes Nova uit M9 
 
hoi ik ben inaya en ik ga vertellen wat wij voor  les wij  hebben 
geleerd de les gaat over geschiedenis we hebben daardoor 
heel veel geleerd                     
1. over hoe je vroeger was zoals hoe zag je haar de uit en  
op wie was je verliefd en waar was je bang voor en met wie 
speelde je het liefst en wat kon je heel goed   
2. hoe was je nu wat staat er op je blaadje deze tanden had ik 
er uit en toen moest je de tand die je eruit had moest je zwart 
kleuren  
3. hoe het was op school. Toen waren de leraren  heeeel 
streng en als je iets deed wat niet mag toen kreeg je  een  
houten stok op je hand en ze leerde op en lees plank en het 
eerste woord wat ze leerde was aap daarna noot  dat was mijn 
verhaal ik hoop dat jullie mijn verhaal leuk vonden doei dit 
was mijn verhaal  
groetjes Inaya uit M9 
 
hallo ik ben zane ik ga nu praten waar ik goed in was ik  kon 
heel goed me papa slaan ik vond dat  zoo leuk  ik kon wel in 
ze  gezicht slaan maar ik ben nu groot dus ga ik niet me papa 
slaan dat is zonde maar nu denk ik dat ik nu klaar bent dus 
dag.  
Zane uit M9 
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hoi ik ben Ceylin-Ela en ik kom uit de klas B8 en vandaag mochten we een dierenknuffel  
mennemen  ik had zelf  een lama  meegenomen het was echt leuk de knuffel die je had 

meegenomen die mochte je op je hoek van tafel leggen  en we maakte ook een foto met 
onze knuffels en dat was echt leuk doeiii   

Ceylin-Ela uit B8 

woordbenoemen

woordbenoemen gehad: het lidwoord en het 

Dierendag 2021 
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Mijn hobby’s zijn: Muziek, koken, hardlopen 

Mijn favoriete sport: Skiën 

Mijn lievelingseten: Soep en vis, zoals tonijn 

Op tv kijk ik naar: Gilmore Girls, de BBC 

Mijn favoriete  
muziek: 

Muse, Jamairoquai  
en klassiek 

Mijn mooiste film: The Sound of Music 

Mijn favoriete  
kinderboek: 

Ibbeltje 

Op vakantie ga ik  
graag naar: 

De bergen,  
zoals Zwitserland 

Dit wil ik ooit nog  
eens doen: 

Het Noorderlicht zien 

Dit is mijn lijfspreuk Maak er wat van ! 

Mijn naam is 
juffrouw Birgitta 

Ik ben groepsleerkracht 
van Middenbouwgroep 

M7 en ik werk sinds 
1997 op de Mare. 

Lesje  
woordbenoemen 

groep 4 van M7heeft vandaag een lesje  
woordbenoemen gehad: het lidwoord en het 
zelfstandig naamwoord. Het ging heel goed!  
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Geboren  
winnaar 

Dit is het verhaal van Noah over zijn hobby: BMX.  

Met een tikkeltje fantasie! 
 

ik ben noah ik ga vertellen over mijn bmx ik ga 
mee doen aan het nk ik ben vaak gevallen, 

maar opstaan verder gaan ik ben een geboren 
winnaar als het starthek van  de 7 meter  
hogen heuvel valt: concetratie proberen  

A final, goed over de heuvels gaan winnaar 
noah mangert yeah ooooohooooooo!!!!!!!!!!!!  
volgende wedstrijd: gevallen pols gebroken 5 
maanden later weer rijden en verloren komt 
eerste wedstrijd, verder gaan, achterwielen 

over twee trippels springen over een tafel. bult 
daarna over een hoge bult racen daarna weer 
gewonnen yeah wereld kampioen ik ben nog 
beter geworden 2jaar later arm en been ge-

broken 5 jaar later 2de keer wereld kampioen 
7 jaar later 10de keer wereld kampioen beste 

van de wereld 10de echt ik komt uit rotterdam 
ik ben acht jaar ik ben over 1 maand jarig in 
november mijn laatste training maandag: ik 
heel hard neer overmorgen heb ik weer een 

wedstrijd. mijn laatste. ik probeerde even echt 
nu oke te schrijfen 1 regel terug maar in oud-

bijerland was mijn laatste wedstrijd ik was 
voor de 2 de keer ooit in men leven in de A FI-

NALE gekomen ik was daar gevallen ik werd 
ingesloten en glee van men pendaal af een 

keer probeerde ik een keer een bult te sprin-
gen en ik viel zo hard wel verder ging maar! ik 
ging niet goed meer die wedstrijd dan in B FI-
NALE 2 maar ik kon de dag daarna niet lopen 

dit was mijn verhaal over bmx 
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Tandjes goed  
gepoetst? 

Groep O2 heeft  in het kader van het  

Kinderboekenweekthema ‘Beroepen’ een 

les gehad over de tandarts.  

De kinderen vonden het een groot   

succes. En het belangrijkste . . .  

de kinderen hebben echt genoten en ook 

nog  een poetsdiploma gehad,   

super leuk dus.   
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Hallo, ik ben 

Doris. 

Ik zit in groep 2 van O4 
 

Een kip is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn helikopter van Lego. 
 

Pasta Pesto vind ik  
heel erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  
met de kralentrapjes. 

 
Ik wil later paardrijder en 

astronaut worden. 
 

1 April vind ik de leukste 
dag van het jaar 

 
 ‘Van het Gouden Blad’ vind 

ik het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar ‘ 
‘de verloren schatten. 

Worden wat je wil

In O8 kwamen ouders op bezoek in de klas in het  
kader van de Kinderboekenweek en beroepen.  

Er kwam een echte bakker (bakker Elisabeth, moeder 
van Ziggy) die ons precies vertelde hoe koekjes en 

taartjes worden gebakken. Na afloop mochten we een 
chocolade chip cookie proeven. En als bonus krijgen 
we dit recept om thuis zelf aan het bakken te gaan. 

Dit is journalist Agnes, 
moeder van Huon & 
Fela uit O8. Leg maar 
eens uit aan kleuters 

wat dit beroep inhoud. 
Aan de hand van het 

Digibord en met 
behulp van 

beeldmateriaal zoals, 
tijdschriften, kranten, 
fotocamera, transistor 
radio en een notebook 

om te interviewen, 
waren de kleuters aan 
het eind van de les zelf 
allemaal interviewers 
die onderzoek deden 

naar elkaar. 
werd ook geïnterviewd 

En in de Kinderboekenweek wordt er 
natuurlijk (extra) voorgelezen! Rhodanthe, 

moeder van Leandre 
“ Later wil ik klein worden
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Worden wat je wil 

Dit is journalist Agnes, 
moeder van Huon & 
Fela uit O8. Leg maar 
eens uit aan kleuters 

wat dit beroep inhoud. 
Aan de hand van het 

Digibord en met  
behulp van  

beeldmateriaal zoals, 
tijdschriften, kranten, 
fotocamera, transistor 
radio en een notebook 

om te interviewen, 
waren de kleuters aan 
het eind van de les zelf 
allemaal interviewers 
die onderzoek deden 

naar elkaar.  De juf 
werd ook geïnterviewd  

En in de Kinderboekenweek wordt er  
natuurlijk (extra) voorgelezen! Rhodanthe, 

moeder van Leandre  uit 08 las voor uit:  
Later wil ik klein worden’” 
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Mijn naam is Leslie uit B8. Tekenen kan 

ik wel maar, spelling nee! Rekenen wel! 

Ik ben het beste in rekenen en tekenen.
 

Mijn hobby’s zijn: Lezen, tuinieren, tekenen, 2 
CV’s (auto’s)  

Mijn favoriete sport: Darts 

Op tv kijk ik naar: Detectives, Fantasy films, 
Documentaires  

Mijn favoriete  
muziek: 

Klassiek, alle vormen van 
Rock en Blues 

Mijn mooiste film: The Wizard of Oz,  
De Hobbit,  

In de ban van de Ring 

Mijn favoriete  
kinderboek: 

Koning van Katoren,  
Kruistocht in Spijkerbroek 

Op vakantie ga ik  
graag naar: 

Meetings van 2 CV’s 

Dit wil ik ooit nog  
eens doen: 

Mijn rijbewijs halen. 

Dit is mijn lijfspreuk “Doe wat je wilt, maar doe 
een ander geen kwaad” 

Mijn naam is 
juffrouw Jet.  

Ik werk op het  
Documentatie  

Centrum van de Mare  
en ik werk sinds 

2006 op de Mare. 



ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo 
leuk, omdat ik ermee kan 

werken en tellen. 
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Mijn naam is Leslie uit B8. Tekenen kan 

ik wel maar, spelling nee! Rekenen wel!  

Ik ben het beste in rekenen en tekenen.  

Hoi ik ben Noor uit B8 en 

we gingen voor een  

geschiedenisles pruiken 

maken het was super leuk 

en we moesten op de foto 

heel arrogant kijken, maar 

dat zie je wel. Trouwens 

wist je dat de mensen 

vroeger hun buik dik 

maakte om te laten zien 

dat ze rijk zijn en dat ze 

veel eten kunnen kopen. 

doeiiiiiiiii 
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S 
afia (groep 4) uit M8: hallo!  
Dit ben ik. Het was leuk geweest. 
Heel leuk. We moeste judowe.  

Het ging goed. En als je valt zet je je hooft 
op je kin. Maar je hebt ook blauwe pleken. 
Gelukkig geen gat in je hooft. Daarom was 
het judo leuk!  
 

Haloo ik ben Caymae (groep 4) uit M8.  
En ik gaa jullie iets vertelen. Hoe leuk 
juudoo is ookee. Juudoo is een leuke sport. 
Het is wel vermoejent. Want je moet nojt 
te hart stoeje. Maar het is wel leuk hor. 
Want je kan heel feel dinge lire. Ookee doei 
Groet Chaymae  
 

Akram (groep 4) uit M8: Er kwam een judo 
meester en we begone met renen en toen 
ginge we judoen en ik ging met mijn vriend 
ethan en het was heel leuk!  
 

Hallo ik ben Ethan (groep 4) uit M8.  
Ik ben 7. Ik ga nu vertellen over de  
judoklienik. Bij judo leer je je verdeedigen.  
De worpen en de houtgreepen hebben  
verschullend naamen. Er is zelfs een worp 
die houtgreep heet. Doei! Ik hoop dat je je 
een stukje wijzer bent geworden.  
 

Khadija (groep 4) uit M8: de les was heel 

leuk. En we gingen ook nog met elkaar weg 

in groepjes van 2. Ik ging met Meryam.  

We gingen stoeje. En deeden een worp.  

Stoeien op de mat bij Judoclinic



24 

Stoeien op de mat bij Judoclinic 
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Hallo, ik ben 

Melanie. 

Ik zit in groep 1 van O1 
 

Ratten zijn mijn  
lievelingsdieren. 

 
Ik speel graag met  

mijn Barbiepop 
 

Sushi vind ik heel erg  
lekker. 

 
Op school maak ik graag  

puzzels. 
 

Ik wil later dierenarts  
worden. 

 
Mijn verjaardag vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
Mijn ‘Ballerinaboek’ vind ik 

het leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Spiderman’. 

De Dieven van de Koopgoot
De kinderen van de Bovenbouw zijn naar de voorstelling ‘De Dieven van de 
Koopgoot’ geweest van Theatergroep –TG De Klassieken- 
 
Synopsis 'Dieven van de Koopgoot':  
Dieven van de Koopgoot is een moderne, muzikale en vooral Rotterdamse  
theaterbewerking van het bekende verhaal van Oliver Twist. De jonge Otis,  
die zijn ouders verloor, komt na het zoveelste pleeggezin alleen aan in 
Rotterdam.  
Daar wordt hij overgehaald door leeftijdsgenoten die ook op straat zwer-
ven om lid te worden van de kleurrijke straatbende van Fijs.  Eénmaal in de 
bende wordt hij overspoeld door alle dynamiek van de stad en het bendele-
ven. Hij komt voor moeilijke keuzes te staan, maar uiteindelijk overwint 

Van Sam & Devon uit B9 

Van Sam & Devon uit B9 
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De Dieven van de Koopgoot 

Van Kyara  uit B9 
Van Adasu uit B9 

Van Israa & Rani uit B9 

Hoi ik ben Yego  uit B4 en dit is mijn verhaal over de 
dag van de voorstelling. Ik werd wakker om 07:15. 

Toen ging ik eten daarna ging ik me klaar maken. Om 8 
uur ging ik naar school en kwam daar om tien over 8 
aan. Daar praatte ik nog met Yassine en Emir, totdat 
we naar binnen mochten. Daarna gingen we naar de 
bus en we moesten best lang wachten. Toen de bus 
kwam, gingen Daniel, Monti, Emir en ik achter in de 

bus zitten. Toen de muziek aan ging gingen we de hele 
tijd hard zingen en iedereen ging naar ons kijken. Toen 
kwamen we aan bij het theater. We moesten heel lang 
wachten. Toen moesten we naar binnen en moesten 
we weer wachten. Daarna mochten we eindelijk naar 

binnen. En daar moesten we weer wachten. Toen  
begon het. De zaal was heel klein. Het ging over een 

jongen die Ous heet en hij belandde op straat.  
Hij werd gevonden in de Koopgoot door een jongen en 
een meisje. Toen gingen ze naar een ruimte en begon 
het toneelstuk eigenlijk. Het ging zo: Hij kwam in een 

groep mensen zoals hij. Maar wat hij niet wist is dat hij 
dingen moest doen.Daarna was iemand naar de politie  
gegaan en toen zijn ze allemaal gearresteerd. Dit was 
het einde van het toneelstuk. Toen gingen we weer 

met de bus terug.  Er werd weer muziek opgezet. 
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Hallo, ik ben 

Kenzo. 

Ik zit in groep 4 van M5 
 

Een hond is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  

mijn Nurf. 
 

Patat vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school vind ik meten 
heel leuk om te doen. 

 
Ik wil later soldaat worden 

 
De vrijdag vind ik de  

leukste dagen van het jaar 
 

‘Roodkapje’ vind ik het 
leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd  

naar Naruto. 

D 
e wonderfotograaf.  
Op woensdag 3 november is 
in het kader van het cultuur-
traject de ‘Wonder fotograaf’ 
geweest op de Fichtestraat. 

De fotograaf begon met het benoemen 
van de apparatuur; een camera,  
een i-pad en een mobieltje. 

Met de camera liet zij het kind zien op 
een scherm aan de muur. De kinderen 
konden vervolgens zelf met een zaklamp 
een figuur naar keuze tekenen in de 
lucht.  
Even later zagen zij zichzelf met het  
gemaakte figuur op het scherm. 

Met het mobieltje maakten de kinderen 
van elkaar een foto terwijl zij gekleurde 
veertjes in de lucht gooiden. Dit gaf een 
leuk effect. 

Met de i-pad maakten de kinderen  
foto’s van zichzelf. Door een gekleurd  
cellofaantje of een caleidoscoop voor de 
lens te houden, kregen de foto’s een 
grappig effect. De betrokkenheid was 
groot en de foto’s met recht wonderlijk! 

Groeten van de kinderen van O6 

De wonderfotograaf
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De wonderfotograaf 
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Hallo, ik ben 

Ezmira. 

Ik zit in groep 3 van M7 
 

Een kat is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel het liefst met  

mijn Barbies. 
 

Kip met noodles vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school reken ik graag . 

 
Ik wil later brandweervrouw  

worden 
 

Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘Weg met die krokodil’ vind 

ik het leukste boek 
 

Ik kijk graag naar knutsel-
filmpjes op You Tube. 

Sint Piet & ik
De kinderen van M7 hebben de Sint, Piet en zichzelf getekend. 

Getekend door: Jolee uit M7 

Getekend door: Ezmira uit M7 

Getekend door: Jill uit M7 

Getekend door: Esmay uit M7



ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo leuk, 
omdat ik er goed in ben!  

Zo kun je leren lezen en dat 
vind ik leuk. 

Ik lees Foeksia de miniheks. 
Het is een ondeugende heks.  

Ik hou van ondeugend. 

Sint Piet & ik 

Getekend door: Nicky uit M7 

Getekend door: Yigit uit M7 

Getekend door: Yigitalp uit M7 

Getekend door: Esmay uit M7 
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Schoenzetten, RommelPiet en Sinterklaaswerkjes

31 



Schoenzetten, RommelPiet en Sinterklaaswerkjes 
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Nog meer Sintwerkjes
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Hallo, ik ben 

Rana. 

Ik zit in groep 5 van M2 
 

Een kitten is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  

mijn popits. 
 

Lasagne vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school werk ik het liefst 

aan Spelling. 
 

Ik wil later juf worden. 
 

Mijn verjaardag vind ik de 
leukste dag van het jaar 

 
‘Superjuffie‘ vind ik  het 

leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
Studio Snugger 
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Mijn hobby’s zijn: Lezen, lekker fietsen en 
terrasjes pakken. 

Mijn favoriete sport: Hardlopen 

Mijn lievelingseten: Indonesische rijsttafel 

Op tv kijk ik naar: Spannende detectives 

Mijn favoriete  
muziek: 

Dansmuziek 

Mijn mooiste film: The hundred foot journey 

Mijn favoriete  
kinderboek: 

Gruwelijke Rijmen 
van Roald Dahl 

Op vakantie ga ik  
graag naar: 

Spanje / Australië 

Dit wil ik ooit nog  
eens doen: 

Een rondreis maken door 
Australië of Canada 

Dit is mijn lijfspreuk “Maak er zelf wat  
leuks van” 

Mijn naam is 
juffrouw Maaike.  
Ik ben leerkracht 
van groep B2 en 

ik werk sinds 
1990 op 
de Mare. 

Nog meer Sintwerkjes 
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Bekijk hier enkele prachtige werkjes gemaakt door de kinderen van O4. 

En hier nog enkele leuke Pietjes 
uit O4 tijdens de Pietenochtend. 
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Wat vind ik leuk en wat minder . . . 

h 
oi  wij zijn Tess en Fiona uit 
M7. wij werken samen en 
het werkje wat wij doen 

is zinnen knippen  het is een soort 
van knutselen want je werkt met 
de lijm en een schaar en een liniaal 
en dit  is wat je bij het werkje 
moet doen  je moet  de zinnen  
uit knippen en je moet het  
werkwoord opplakken    
we gaan nu een voorbeeld  geven  
jan  leest werkwoord   leest  
wie is het  die leest   jan wij vinden 
het leuk om samen  te  werken om 
dat we beste vriendin-
nen  zijn  want we kennen elkaar 
zins groep 1  en we gaan heel erg 
snel met zinnen knippen want we 
doen het heel vaak samen  we 
doen het al samen  en zins  begin 
groep 5  je mag ook wel naast el-
kaar zitten tijden zinnen knippen. 
Tess vind witte boekje heel leuk en 
Tess vind een verhaal schrijven 
heel leuk en Tess vind taal heel 
saai en Fiona vind telraam heel 
saai maar ander werk leuk. 
 

Welke werkjes vind je het leukst om te maken? En welke minder? Eerlijke verhalen van vijfde groepers uit M7. 
 
Wij zijn Nina Rose en Kayne.  
Kayne: ik vind rekenen leuk omdat het makkelijk is 
Nina Rose: ik vind zinnen knippen leuk omdat het met knippen is. 
Kayne: en gymen is leuk je kan rennen. Ik word niet moe van touwtje springen en als het sinterklaas is met 
gym om met een vuilniszak slingeren 
Buiten spelen is leuk omdat je lekker kan rennen. En werken met taaldoos is leuk omdat je hebt leuke opdrag-
jes net als de deur dicht gooien. 
Als je achter een computer zit moet je luisteren en lezen: leuk. 
Ik vind taal minder leuk omdat sommige saai en sommige leuk zijn. 
Nina Rose: ik vind rekenen niet zo leuk omdat het met nadenken is. Spelling vind ik het leukst, omdat de op-
drachten leuk zijn en je op de computer kan werken. 
Kayne ik vind buiten spelen leuk omdat ik en gustav zijn beste vrienden en je kunt je eigen ding doen met je 
beste vrienden en Naufel is ook lief en gustav kan spelen 

H 
allo ik ben Leandro uit M7nu komen de dingen die 
ik niet zo leuk vind rekenen en lezen nu waar ik 
een beetje van hou werkwoord zinnen knippen 

meten en taaldoos nu mijn lievelings werkjes verhaal taal 
materiaal en spelling en klok en geld en pythagoras bord en 
thuis hou ik van gamen;] en bij een speeltuintje spelen en 
wat ik niet leuk vind is klusjes doen ;[ doei;[] 
 
Wij zijn Esma en Nohailey  uit M7 en we vinden de  
zelfde  werkjes leuk zoals  rekenen  taal  werkwoord     
materiaal  verhaal   en  zinnen  knippen . 
 
Ik  ben  Nohailey  uit M7  
en  ik  vertel  wat  ik  leuk  en  niet  leuk  vind 
wat  ik  leuk  vind : taal  werkwoord  materiaal   geld  en 
klok en  wat  ik  niet  leuk  vind  rekenen spelling  meten en 
wegen. 
 
Ik ben Esma uit M7en ik vertel wat ik leuk en niet leuk vind. 
en ik begin met wat ik niet leuk vind speling soms en wegen 
en meten maar dat lesje lijkt me leuk maar nu  even wat ik 
wel leuk vind geld en rekenen en zinnen knippen en  
werkwoord en klok dat was ‘m 
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Sinterklaasje kom maar binnen . . .

Een hele pietenochtend, 
waarbij we in de klas allerlei 

mooie knutsels hebben  
gemaakt, gedanst  

hebben op pietenmuziek en 
lekker speculaasjes versierd.  

Ook rommelpiet is weer langsgekomen dit schooljaar en hij heeft de hele klas 
overhoop gehaald tijdens het spelen in onze klas

klas weer netjes gemaakt. Zo kunnen we weer gerust verder werken in onze 

We hebben ons pietendiploma 
behaald tijdens de pietengymles, 

waarvoor we allerlei parcours 
moesten afgaan en uiteindelijk de 
pakjes in de schoorsteen moesten 

gooien.   

In de afgelopen, o zo spannende tijd, hebben wij in de klas (O8) heel veel werkjes en activiteiten gedaan.

Daarnaast hebben we 
ook een hoop werkjes  

gemaakt. Van de ‘s’ 
schrijven in scheerschuim 
tot precisie strooien met 

kruidnootjes. Met het 
Montessorimateriaal 

hebben we mooie  
stoomboten gemaakt. 

Het maken van plus  
sommetjes met kruid-

nootjes was natuurlijk al 
erg leuk, maar de min 

sommetjes waren leuker 
en lekkerder!  
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal  
zo leuk, omdat het leuk 
is dat je allemaal dingen 

kunt gebruiken, zoals 
kralen enzovoort. 

Sinterklaasje kom maar binnen . . . 

Ook rommelpiet is weer langsgekomen dit schooljaar en hij heeft de hele klas 
overhoop gehaald tijdens het spelen in onze klas…. Wij hebben met zijn alle de 

klas weer netjes gemaakt. Zo kunnen we weer gerust verder werken in onze 
Sintboekjes.   

In de afgelopen, o zo spannende tijd, hebben wij in de klas (O8) heel veel werkjes en activiteiten gedaan. 
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Deze gezonde traktatie 
heeft Jan uit O3 uitgedeeld 

aan zijn klasgenoten.  
Heerlijke Dino eieren!!  

Let op de grappige tekst!! 

Kruidnootletters
De kinderen van O8 hebben letters geleerd met kruidnoten  . . . hoe lekker is dat!



40 

Kruidnootletters 
Hallo, ik ben 

Nisa. 

Ik zit in groep 5 van M3 
 

Een konijn is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met  
mijn knuffels en  
mijn fidget toys. 

 
Lasagne vind ik heel  

erg lekker. 
 

Op school reken ik graag. 
 

Ik wil later tandarts 
 worden. 

 
Mijn verjaardag  op 19 

april vind ik de leukste dag 
van het jaar 

 
‘Muts‘ vind ik het  

leukste boek. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
grappige video’s. 

De kinderen van O8 hebben letters geleerd met kruidnoten  . . . hoe lekker is dat! 
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Hallo, ik ben 

Gent. 

Ik zit in groep 4 van M4 
 

Een tijger is mijn  
lievelingsdier. 

 
Schaken is mijn  
lievelingsspel 

 
Soep vind ik heel erg  

lekker. 
 

Op school werk ik graag  
met het kleine telraam. 

 
Ik wil later bouwer worden. 

 
Oud en Nieuw vind ik de 

leukste dagen van het jaar 
 

‘Dolfje Weerwolfje’ vind ik 
het leukste boek. 

 
Op tv kijk ik altijd naar  
‘Netflix en Pokémon. 

Sinterklaas op de Mare
Sint op school van Rana en Deacon 
We hadden leuke cadeautjes gekregen en we gingen 
naar sinterklaas toe en het was heel leuk. Met de rom-
melpiet was het ook leuk. De klas was rommelig en we 
kregen een pen met licht. Een geheime pen. Met sinter-
klaas en de pieten gingen we de pieto toets doen. Het 
was grappig en we deden pieten bingo in de klas en dat 
was leuk. 
Van Rana en Deacon uit M2 
 

Sinterklaas op school van Mya en Mariam. 
Eerst hebben we gezongen en daarna deden we een  
pieto toets met de pieten. Toen hadden we nog moppen. 
Ook hebben we de “pieten sinterklaas” move gezongen 
en ook gingen we dansen. En nog wat liedjes en toen 
hadden we nog twee meisjes uit onze klas, zij speelden 
gitaar. Iedereen had het gezellig gehad en het was heel 
leuk. De pieten waren geslaagd voor de pieto toets.  
Het was geweldig!!! Van Mya en Mariam uit M2 
 

De mop van Mustafa…. 
Ik heb een raadsel verteld voor sinterklaas. Het raadsel 
gaat zo: “hoe noem je een koninklijke drol”??                                                              
Het antwoord: een majescheit. 
En het andere raadsel was:  
“wat is het lievelings ijsje van een turnster?.                                                                       
Het antwoord: een split. 
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Sinterklaas op de Mare P 
ietengymnastiek van 
Ayaz uit M2 

We moesten op  een  
ladder klimmen met een zak in 

onze hand. En we gingen een zak 
in een mand gooien, maar dat was 

de schoorsteen. Ook gingen we 
klimmen tegen de klimwand en 

toen we klaar waren kreeg  
iedereen een Pieten diploma!!!! 

 

Pietengym van Lily 
Er waren allemaal leuke dingen 

maar het leukste was het  
wiebelrek. Dat vond ik leuk!!!  
En we hadden een rode zak en 

kregen een pietendiploma!! 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo leuk, 
omdat daar leuke  
opdrachten staan.  

Je kunt op de computer een 
mooie presentatie maken met 

leuke tekst en  
afbeeldingen 
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Surprises tijdens Sinterklaas

Op het begin dacht ik echt ik wil nu weten welke van mij is. Maar er stond ergens een 
mijn naam op. Dus ik keek gewoon naar de andere suprise en de mooiste vond ik wel die 
van Daniel voor Ihsaan hij had een anime figuur. Maar toen kwam shu ik keek gelijk of die 
van mij was. En ja hoor hij was van mij. Op het gedicht stond voor Emir het was een 
pokémon bal van plastic bekertjes. Ik wou hem meenemen naar huis maar hij was te groot 
en ik wist dat die niet in de auto zou passen dus hij bleef op school. Jammer maar gelukkig 
had ik wel leuke cadeautjes gekregen zoals een nerf en kogels en een chocolade letter B. 
Emir uit b4 (verslagje sinterklaas) 

Ik kwam binnen in de klas en toen barstte ik uit. Ik wist niet wat ik zag. Al die surprises ik vond ze allemaal zo 
mooi. En het was allemaal zo gezellig en we mochten een kijkje nemen achter de stoelen. Ik zag hele leuke 

surprises. En er was er 1 die ik heel leuk vond en dat was een flamingo. Het was zo schattig maar het was nu 
tijd voor het stemmen en de winnaar was Jona en de tweede was Esila S. En ik wist niet meer derde en vierde 

enzovoort.En toen pauze en eten en we mochten pepernoten en speculaas. En voor drinken gingen we  
appelsap drinken of schoocomelk. Toen gingen we de cadootjes openmaken en toen opruimen en naar huis. 
En ik nar mijn moeder laten zien en ze zei of mijn lootje of meisje de cadootje leuk vond en ik zei dat ze het 

leuk vond. 
Van Esila B uit B4 
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Surprises tijdens Sinterklaas 
ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal Het sinterklaasfeest 

  
het Sinterklaasfeest was echt heel leuk, 
want iedereen had echt hele mooie  
surprise´s gemaakt. Ik zelf was dit jaar 2e en 
de surprise die ik kreeg was 3e. Super veel 
geluk natuurlijk! De 1e plaats was voor een 
blauwe horror monster. Hij was meer grap-
pig dan eng maar toch het meest leuk.  
Zelf had ik een flamingo gemaakt dat  
ongeveer 2/3 weken duurde. En wat ik 
kreeg een hamburger. Heel mooi  
gemaakten best wel realistisch. Sommige 
middenbouwers dachten zelfs dat het een 
echte burger was. Ik zelf was erg tevreden 
met mijn surprise maar ook met wat ik 
kreeg (4 pakjes fimo klei en 2 scrunchies). 
Dit was mijn verslag over sinterklaasfeest 
                  Groetjes Esila S uit B4 

Ik vind dit materiaal 
zo leuk, omdat de 

sommen die ik maak 
zo leuk zijn. Het is 

een leuk werkje 

Als eerst als een soort prins/prinses 
naar school komen en dan een  

reusachtige surprise in je handen  
geduwd krijgen ... zo gaat het elk jaar. 

Maar als je dan eindelijk de klas binnen 
bent, dan weet je meteen dat het het 

waard was. Zoveel surprises en  
allemaal zoooo mooi. Dan denk je  

opeens aan het maken van je surprise 
en hebben zij dan ook zoveel gestrest? 

Maar dat maakt dan allemaal niet 
meer uit, want ze zien er allemaal 

prachtig uit! 
Van Madelief uit B4. 
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W 
ij zijn Lola en Nisa uit M3 wij houden van paarden wij vinden 
ze schattig wij vinden ze lief wij vinden ze in de zon en in de 
wind heel mooi ze zijn zacht en de manen zijn heel mooi en 
we houden van ze. 

 
Wij zijn kaan en beyza en wij hebben geleerd hoe wij taalsymbolen moeten 
schrijven wij houden van voetbal en we kunnen heel goed samenwerken en 
we zitten in groep 5 en we hebben een niewe meester en juf en ze zjin heel 
lief en wji helpen heel graag de juf en de meester groetjes kaan en beyza uit 
M3 
 
Hallo ik ben keanu  uit M3 en ik hou van Rekenen en van spelling en van 
spellen met mijn vrienden en ik vindt het leuks rekenen en buiten spellen en 
ik hou van zwemmen en ik hou van Kerst en van muziek te luistern en me 
beste vrienden zijn Deavan en Ryan en Aboul mohid en Riangelo en Salih 
 

hallo ik ben insaf  uit M3 ik vind klok leuk en  spelling en school vind ik saai 
en mijn vriendinnen zijn nisa maan en nisa ster en beyza  en mijn lievelings 
sport is dance en mijn juf is lief en mijn meester en ik mag alles en ik vind 
muziek leuk en de muziek juf. ik ben naar turkije geweest maar ik vind alles 
goed en ik speel wil maar rekenen vind ik nog moeilijk  
 

Ik ben riangelo uit M3  ik kan al hele moeilijke tafels ik heb nieuwe meester 
en een juf ik heb meten geleerd. Ik speel leuk buiten met kaan en Finnly en 
Rivash voetbal 
 

Ik ben Daevan uit M3 ik ben 8 jaar oud . Ik zit in groep 5 uit M3   ik ben heel 
goed in meten en rekenen taal en spelling. En keer en delen. mijn favoriete 
feestdag is sinterklaas en kerst en verjaardag. mijn favoriete kleur is blauw 
en groen. Ik ben 140 meter lang. ik ben een jongen. ik zit in m3 met een hele 
lieve meester en juf.  mijn favoriete boek is dromer. mijn vrienden zijn rian-
gelo keanu kaan finnly mehmet en fieby en nora sofia en salih 
 

Ik ben nora uit M3, ik zit in groep 4 ik kan heel goed lezen en ook goed  
rekenen en klok ook goed schrijven 
 

Ik ben jaela  uit M3 ik ben goed in rekenen en ook in redaktiesommen.                               

Hier houden we van en vinden we leuk
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Hier houden we van en vinden we leuk 

I 
k ben salih uit M3 en ik kan moeilijke sommen 
maken en ik ken de tafel van 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 
11, ik kan mooi schrijven     

                                                                                                                                                                                      
Ik heet naoufel uit M3  ik vind geld leuk. ik vind klok 
leuk. ik vind meten en rekenen leuk. ik vind taal 
leuk   
 
Ik ben sofia uit M3 en ik hou van paarden en mijn 
droom is dat al de paarden van mij zijn en ik zit op 
paardrjiden en dat is heel leuk paardrijden is een 
sport als je dat niet gelooft dan moet je het tegen je 
mama zeggen en als je mama het niet gelooft dan 
moet je het tegen je papa zeggen  
 
Ik ben abdul mohid uit M3 , ik werk goed met taal 
ook met speling. ik vind bordsommen leuk 
Ik ben ishaq ik zit in groep 3 ik kan goet lezen  
 
Ik ben nisa, Ik zit in M3. ik zit in groep 5 ik doe graag 
taal en zinnen knip soms geld. Ik heb altijd ales af 
en dan mag ik tekenen. Mijn lievelings kleur is 
zwart. Ik kijk graag mees kees. Mijn lievelings dier is 
een paard.  Mijn lievelings boek is de verschrikkelij-
ke meneer gom en de peperkoeken miljoenen. Mijn 
hoby is turnen. Als ik groot ben wil ik tandarts wor-
den. Mijn besten vriendin is beyza. Ik doe moeilij-
ken sommen 
 
Wij zijn Finnly en Rivash uit M3 . Wij kunnen hele 
moeilijke sommen met het groot vermenigvuldig-
bord. Finnly houd van rekenen zijn beste vrienden 
zijn Rivash Kaan en Riangelo en mijn favoriete sport 
is voetbal en die van Rivash is ook voetbal en mijn 
favoriete werkje is geld en spelling en redactiesom-
men.  mijn favoriete boek is puding probleem  en ik 
heb  een nieuwe juf  en meester.  mijn juf heet jas-
mijn en  meester nico  en ik zit al 3 jaar in deze  klas 
eerst had ik arianne als juf en ik zit in m3.  

I 
k ben sercan uit M3 . Ik heb veel werkjes af. 
Ik vind buitspelen leuk schrijven is leuk en 
school is euk.  ik vint kittens schattig ik vint 

voetbal leuk  
 
Ik ben Rayan uiy M3, ik zit in groep 4. ik vind het 
100bord leuk en ik ben goed in de tafel van 10 en 
ik vin lezen fijn. 
 
Ik ben Mehmet uiy M3 ik heb keer en deel   
geleerd ik hed lezen geleerd en mama en papa ik 
doe mijn werk goed 
 

Ik ben Fieby uiy M3, ik ben 8 jaar en zit in groep 
5. Ik kan heel mooi schrijven met een vulpen. 
Mijn hobby is paardrijden, dit kan ik al heel goed. 
Mijn lievelingsboek is de avonturen van Lotte en 
Vonkel.  
 
Ik ben florian uiy M3, ik ben 7 jaar en ik ben 144 

centimeter. En ik kan rekenen en ik maak keer-

sommen en ik ben goed in het pythagoraasbord. 

ik zit in klas mm3 en ik heb een lieve juf.  Als ik 

vrij ben dan moet ik wachten. Als ik thuis ben ga 

ik naar het park.   



Hallo, ik ben 

Sierra. 
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Ik zit in groep 7 van B5 
 

Een puppy is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn 

Nintendo Switch. 
 

Pasta vind ik heel  
erg lekker. 

 
Op school werk ik graag  

aan spelling. 
 

Ik wil later sporter worden. 
 

Mijn verjaardag vind ik de  
leukste dag van het jaar 

 
Het boek van ‘’Leven van 
een Loser’ vind ik het 

leukst. 
 

Op tv kijk ik altijd naar 
‘Netflix’. 

Gezellige kerst voor iedereen
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo leuk,  
omdat het tafels zijn.  

Je oefent tafels.  
Het zijn kaarten.  

Het zijn verschillende tafels.  
Het zijn verschillende antwoorden. 

Het gaat tot de tafel van 10. 

Gezellige kerst voor iedereen 
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Hallo, ik ben 

Ensar. 

Ik zit in groep 2 van O9 
 

Een wolf is mijn  
lievelingsdier. 

 
Ik speel graag met mijn  
auto’s en vliegtuigen. 

 
Kapsalon, Pizza en noedels 
van Dirk vind ik heel erg 

lekker. 
 

Op school werk ik graag  
aan de Kralenplank. 

 
Ik wil later politieagent 

worden. 
 

De dag dat we op vakantie 
naar Turkije gaan vind ik de 
leukste dag van het jaar. 

 
‘Een boek over landen’’ vind 
ik het leukst om te lezen. 

 
Op tv kijk ik altijd naar  
‘Het Sinterklaasjournaal, 

Tom en Jerry en Paw Patrol’ 
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

Ik vind dit materiaal zo leuk, 
omdat je er mooie vormpjes 
mee kunt maken. Het is een 
leuk werkje voor de derde 

groepers. Je kunt er heel erg 
mooi mee tekenen. Het is heel 

precies werk. 
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Crea Carrousel in M5 
 
Ik ben Zineb en ik zit in M5. 
Gisteren was het woensdag en  
er was een kerstcrea. We moesten  
een hertenmuts maken en toen 
kregen we een film over een 
belshaker. En toen heb ik een 
belshaker gemaakt. 
Zineb uit M5 
 
Het was leuk. We gingen heel  
veel knutselen. We hebben heel 
veel lol gehad. En we hebben  
zelfs een kerstman gemaakt met 
een sjaal. En ook een kerstboom 
gemaakt. En dit was het. 
Kenzo uit M5 
 
Gisteren was de leukste dag op  
school. Ik en Fenne gingen  
samen knutselen en toen weer  
naar huis. 
Kathleen uit M5 
 
Ik ben Shahinda en het was heel leuk. 
We gingen een hoed maken en ook 
een belseeker. En toen kregen we een  
film met een muziekles. We gingen  
zingen en dansen in de klas. Eind. 
Shahinda uit M5 

Kerst Crea Carrousel 
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Kerst Crea Carrousel  
Hallo ik ben Elif en ik vertel jullie over de  
kerstcrea op school. Ik maakte een sneeuwpop. 
En toen gingen we een muziekles doen in de klas. 
Ik vond het  heel leuk. En toen gingen we een 
bellenshaker maken. Elif uit M5 
     
Ik ben Mikail. Ik heb een ster gemaakt. En ik heb 
een placemat gemaakt. Ik vond het heel leuk dat 
je mag kiezen. Het was heel erg gezellig.  
We hoefden niet te werken.  Mikail uit M5 
  
Ik heb getekend en ik heb geknutseld. 
En ik heb buiten gespeeld . En we hebben 
een film gezien met de kleine kerstman. 
We hebben muziek gedaan. En we hebben 
een belseeker gemaakt. Sedid uit M5 

Hallo ik ben Noell en ik ga jullie vertellen over hoe de 
kerstcrea gisteren was. Het was donker en alle tafels  

waren geplakt met blauwe vuilniszakken er op.  
Op alle tafels waren we knutsels aan het maken. 

warentsels aan het maken . Op de gang kon je een  
placemat maken voor het kerstontbijt. 

Het was een leuke dag. 
Noëll uit M5 

Hallo. Ik vertel jullie 
van de kerstcrea op 

school.  
We mogen een  

rendierhoed maken en 
een bellenshaker.  

We hadden bellen en  
ijzerdraad en een  

houten stokje om een 
bellenshaker te maken. 

Doei dat was het. 
Elin uit M5  
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ijn favoriete 

Montessori 
 Materiaal 

       

 “Ik vind dit  
materiaal zo leuk,  

omdat ik  dan op de computer mag. 
Vervolgens wordt het uitgeprint.  
Tijdens het maken van de kleine 

boekjes moet je op de computer veel 
doen. Eerst hangt het een tijdje in 
de klas daarna gaat het mee naar 

huis. 
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Zoek de sneeuwpop 
In deze uitgave van de schoolkrant zijn heel veel sneeuwpoppen 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 sneeuwpoppen 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 !!! 



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 



Facebook: 
Montessorischool  

de Mare 

Twitter: 
@obsdemare 

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 


