
 

Verhaal: Poppejans is ziek 

Jasmine, Emmy en Amanah (5a) schreven voor 

u het volgende verhaal:   

 

Wat zou Poppejans toch hebben? Zij is zo ziek! 

‘Ik zal de GGD bellen,’ zegt de moeder 

van Poppejans. Ze pakt de telefoon. En ze 

roept: ‘Hallo!’ ‘Hallo,’ zegt de GGD. Hij staat bij 

het gordijn. ‘GGD, GGD, kom toch 

gauw. Poppejans is ziek.’ ‘Ik kom al,’ zegt de 

GGD. En daar is de GGD. Zijn jas sleept over de 

vloer en zijn hoed zit op zijn neus.   
 

Benieuwd hoe het verder gaat? Er wordt 

gewerkt aan een vervolg.  

 

      

  

Super hulpen! 

Bij de vreedzame schoollessen leren we dat 

we allemaal ons steentje kunnen bijdragen. 

Deze twee meiden uit groep 5a hielpen door 

de hele trap netjes te vegen! 
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Schaken bij Pondok  

Wil jij dit mooie spel spelen? Meld je aan en 

kom je geluk beproeven op de 64 velden met 

een echte schaakmeester die je de geheimen 

van dit eeuwenoude spel laat zien. Onze 

trainer, Remco Hillebrandt, is een schaaktrainer 

van de Koninklijke Nederlandse 

Schaakbond. We zijn nu met een enthousiast 

clubje van zo'n 10 kinderen, maar er is nog 

plek! Elke maandagmiddag wordt er gespeeld 

bij Pondok op de Poeldijkstraat 391 van 15:00 

tot 16:30 (niet in de schoolvakanties) Kosten: 

7,50 euro per les (inclusief lesmateriaal).  

Voor vragen: hieraarde@yahoo.com  

of 06-37161074  

Balletworkshop  

De groepen 6 t/m 8 hebben afgelopen 

tijd een bijzondere workshop gevolgd van dansers 

van het nationaal ballet. Ze startten met 

een warming up, deze was al best lastig. Het 

kostte veel kracht om alles goed te strekken en 

mooi rechtop te blijven staan in de verschillende 

posities! Ze hebben ook geleerd hoe je goed kunt 

draaien zonder duizelig te worden en hoe je hoog 

kunt springen. Aan het eind lieten de Japanse 

dansers allebei nog een prachtig solostuk zien.  

De kinderen hebben ontdekt dat ballet een 

serieuze sport is voor meisjes én jongens. Je moet 

er heel sterk voor zijn, want je hebt er veel kracht 

voor nodig!  

 

Theater- en dansdag van Aslan  

Ben je tussen 6 en 12 jaar en vind je toneelspelen 

of dansen het leukste wat er is? Kom 21 en/of 22 

dec naar de Aslan Theater en/of Dansdag en 

maak op speelse wijze kennis met toneelspelen, 

dansen en muziektheater! Aan het eind van de 

dag laat je op een echt podium zien wat je hebt 

geleerd.  

Meer info en aanmelden via:  

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/dansdag/  

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag/  

Kosten €30,-  maar met stadspas gratis.  
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