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ZOMER!!ZOMER!!
Wat ga jij doen?



Hoe noem je iemand die kippen steelt?

Een kipnapper

‘Ik kan het hele jaar door overdag aan de 
zon zien hoe laat het is’, zegt Sandra.

 ‘Ik kan ’s nachts op elk moment de juiste 
tijd zeggen’, vertelt Caroline.

 ‘Hoe dan?’ vraagt Sandra verbaasd.

Caroline: ‘Door op mijn wekker te kijken.’

DE JARIGE
    KALENDER!

17-9 Teun de Hek

14-9 Daan Westerhout

17-9 Tijn van peet

30-7 Fabiënne Berends

9-8 Ries Boer

9-8 Milou van harten

16-8 Stan van Peet

26-8 Jens de vries

Fee en Job lopen op straat. ‘Wat 
liggen daar voor kleine ronde 
balletjes’, vraagt Job. ‘Dat zijn 
snoepjes waar je slimmer van 
wordt’, antwoordt Fee. Job 
eet er eentje op en spuugt alles 
meteen weer uit. ‘Bah, dit zijn 
konijnenkeutels!’ Zegt Fee: ‘Zie 
je, je wordt nu al wat slimmer.’

Open nu 

het JongWijs 

pakket

Versluis assurantiën
Neerpolderseweg 3
3381 JP GIESSENBURG
T (0184) 65 14 14
E info@versluisass-giessenburg.nl
I www.versluisass-giessenburg.nl

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Jong geleerd
is oud gedaan

Beste lezers,                                                                                            
Voor jullie ligt al weer de laatste schoolkrant van dit schooljaar. Het eind van het schooljaar betekent zomer!! - en grote vakantie.

Even afstand nemen van het dagelijkse gebeuren. Zes weken (alhoewel de eerste en laatste week eigenlijk stiekem toch ook voor de juffen nog wel werk bevatten) niet naar school en misschien wel op vakantie  gaan. Een tijd van uitrusten en niks moeten. Doen waar je zin in hebt en plezier maken. Thuis of ergens anders, dat maakt niet uit. In ieder geval tijd om op adem te komen na alle drukke gebeurtenissen van de afgelopen schooljaar.

Het einde van een schooljaar is ook de periode waarin we gaan evalueren. Als team kijken we terug op die vele activiteiten en verwezenlijkingen van plannen van voorbije jaar. Maar we durven ook kritisch kijken naar dingen die beter kunnen. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten proberen we de school op allerlei vlakken steeds beter en dynamischer te maken. Zeker ook op onder-wijsgebied; we willen, aan de hand van bewezen methodes en methodieken, steeds beter onderwijs geven, de resultaten verbeteren en zo veel mogelijk kansen bieden aan onze leerlingen.

Als leerling maak je wellicht je eigen ‘evaluatie’ (over je klas en klasgenoten, je vrienden, leerkrachten...). Van de juffen krijg je ook een evaluatie in de vorm van een rapport. Hopelijk komen je resultaten overeen met je verwachtingen en inspanningen.

Afscheid nemen van een schooljaar, betekent ook afscheid nemen van een groep leerlingen die naar het voortgezet onderwijs trekt: het zijn één voor één getalenteerde, enthousiaste, leuke en fijne leerlingen geweest die het met inspanning en doorzettingsvermogen ongetwijfeld nog ver zullen  schoppen. Het ga jullie goed!

Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit jaar op welke wijze dan ook een  bijdrage heeft geleverd aan onze school. Gezamenlijk kunnen bouwen (letterlijk en figuurlijk) aan een school, die blijft groeien en bloeien, blijft een uitdaging.
Rest mij nog iedereen een fijne vakantie toe te wensen!!!

Jan Hoeksema

Waarom lachen 

kabouters als ze 

voetballen?

Dennis zit in de klas. Plotseling laat hij een scheet. 
Het stinkt heel erg en de juf stuurt hem naar de gang. 
Dennis loopt lachend naar de gang. ‘Waarom lach je?’ 
vraagt de juf. ‘Omdat ik niet langer in die vieze lucht 
hoef te zitten.

Het gras kietelt onder 

hun oksels.



Groep 
1 en 2



� Ambachtelijke zuivelproducten in 
 glazen fl es
� Interessante excursies (ook Engelstalig)
� Verschillende arrangementen
� Sfeervolle zaal voor feesten, 
 vergadering e.d.

Voor de lekkerste Voor de lekkerste 
echte boerenkaas!echte boerenkaas!

Na winkelbezoek: neem gerust een kijkje bij de kalfjes

Kaas- en 
Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2, Giessenburg
0184 - 65 27 19
www.giessenlander.nl

Openingstijden:
Di.: 13.30 - 16.00 uur
Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 09.00 - 15.00 uur

/BoerderijKuiper

•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

Neem vrijblijvend contact met ons op  
voor een adviesgesprek.

www.procount.nl

Wij denken pró-actief  
mee op het gebied van: 

Energieweg 8a   •   4231 DJ Meerkerk   •   T  0183-353535   •   E  meerkerk@procount.nl
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Inspiratiebron
Dit keer geen kant en klare 
handleiding maar een inspiratie-
pagina met wat je allemaal kunt 
maken, knutselen, doen rondom 
de zomer. 

Wees creatief en enjoy!

Creatief de 
zomer door

have 
fun
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Wist je dat?
   (van groep 8)

Jack:

- Behulpzaam is- Sterk en handig is- Goed kan keepen- Van koken houdt- Goed kan samenwerken met jens- Goed kan koken- Voor de beste club van Nederland is (Feyenoord)
- Sterk is en goed kan koken- Heerlijke gerechten kan maken

Mika:

- De beste broer ooit is
- Aardig is en heel goed kan gamen
- Goed kan gamen
- Van zijn kitten houdt
- Goed is met ICT
- Een dierenvriend is
- Later IC’ter wil worden
- Goed is in Fornite
- Virtuele reality headset heeft

Tom:

- Een goede voetballer is
- Aardig en een dierenvriend is
- Goed kan helpen
- Goed kan schrijven
- Op 20-2-22 1.73m lang was
- Goed kan bakken
- Heel erg behulpzaam is
- Erg hard met een voetbal kan 
schieten
- Tussen de 1.50 m en 2.50 m lang is
- Goed is in mooi schrijven

Dave:

- Super aardig is- Aardig is en een goede voetballer
- Goed kan tekenen- Altijd iets leuks bedenkt

- Heel gezellig is- Zijn team drie keer heeft gewonnen 

en hij er zelf drie keer niet bij was
- Aardig is en goed kan rekenen
- Heel goed kan voetballen

Viggo:

- Een dierenvriend is
- Aardig en behulpzaam is
- Goed groepjes kan maken
- Iemand goed kan laten lachen
- Goed is in slootje springen
- Heel erg grappig is
- Met een elektrische step door Kopen-
hagen gereden heeft
- Goed kan voetballen
- Van zwemmen houdt
- Zelfs in maart een korte broek draagt



Ook voor de beste WiFi verbinding
zijn onze monteurs dé Expert!

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!
Expert Dukel

Expert Hardinxveld-Giessendam
Stationsstraat 29  |  0184-612425 
expert.nl/hardinxveldgiessendam   |   hardinxveld@expert.nl

Groep 5
    t/m 8

Vakantie op curaçao
Onze ideale vakantie is in curaçao. In curaçao zijn allemaal gekleurden huisjes. 
Ze praten Nederlands in curaçao, dus je hoeft geen moeilijke talen te leren, dat vinden wij 
Nederlanders heel fijn. Curaçao is 83 kilometer groot. Het is een eiland dus overal aan de rand is 
strand. Je kan der heel veel dingen op het strand doen zoals: snorkelen, duiken, gewoon zwemmen en op het 
strand rennen.Je kan ook naar het mini eiland klein Curaçao varen, ongeveer 2 uurtjes varen. Je moet wel met 
het vliegtuig naar curaçao want als je met de auto gaat dat houd de weg op en dat is echt een strop ruim je va-
kantie spullen dan maar weer op. Curaçao heeft maar 155 duizend inwoners. De oppervlakte is 444km. Het water 
is in curaçao heel helder dus je kan er heel mooi duiken en snorkelen dat wordt veel gedaan in curaçao dus dat 
is echt een aanrader het is een aanrader omdat er veel koraal is en heel veel mooie vissen. De hoofdstad van 
curaçao is Willemstad. In Willemstad is er ook een speciale brug als er een schip komt of een groot schip gaan 
er bootjes die onder de brug zitten varen naar de zijkant en nemen dan de brug mee dan kan het schip erdoor. 
Het is elke dag lekker warm in de ochtend is het al 23 graden en in de middag rond de 30 graden lekker weer om 
lekker te zwemmen in de mooie blauwe zee of lekker in het zwembad bij je hotel als je dat heb geboekt. Als je van 
af Schiphol vertrekt dan moet je ongeveer 9 uur vliegen en dan ben je op Curaçao. Dit is onze heerlijke vakantie 
nu krijg ik zin in om te zwemmen pak je zwembroek we gaan er vandoor! kom je mee!
Van Daan en Bas

Mijn ideale vakantie

In mijn ideale vakantie is het lekker altijd tussen 60 en 70 graden. Ik ga ook lekker heel het dag zwemmen 
in de Giessen, het Giessen is ook niet super koud tussen 30 en 45 graden ik ga ook naar  (52°36’57.1”N 
4°37’06.7”E) in Egmond aan zee. Ik ga lekker barbecueën en ik ga ook met de caravan kamperen ik ga 
met de auto rond heel Nederland en België rijden! ik ga ook skydiven(uit een vliegtuig met een parachute 
springen) met mijn moeder! Ik ga ook naar romenie om mijn familie weer te zien. Ik ga ook nog naar de 
Bahama’s op vakantie om lekker te zwemmen, ik ga naar de bioscoop om een leuke film te kijken! Daarna 
ga ik naar de hotel (nog steeds in de Bahama’s) om lekker een dutje te doen. Daarna ga ik naar de 
verenigde staten van Amerika ik ga dan naar new York om een foto van de vrijheidsbeeld te maken tijdens 
dat ik nog steeds in Amerika ben ga ik lekker alle 50 staten . Dan ga ik naar  Australië om te duiken en om 
al het natuur te zien. en daarna lekker weer terug naar Nederland

David ‘’jompan’’ Terhes  

We gingen zwemmen bij de Giessen toen zagen we opeens een hele grote boot. 
Er zaten op die boot zat ze allemaal rijken mensen. Ze zagen ons niet Omdat het 
een hele hoge boot was dus we moesten allemaal zo snel mogelijk aan de kant 
anders zware onder gevaren. Dus we gingen maar slootjespringen daar was het 
iets beter want daar konden geen boten varen. De boer kwam eraan had een hooi-
vork bij o nee rennen! De slootjespringen ging niet goed In de Giessen zwemmen 
ging niet goed dus we dachten na en in een keer we kunnen ook bij de doetsekom 
gaan zwemmen Giesenburg. Gelukkig lang bij de Zwembad was het gelukkig wel 
goed dus Daarom bleven we de hele dag, maar wij hadden helemaal geen account 
abonnement. Hoe moesten we dat nou doen en toen dachten we. Nou Maar we 
hadden ook geen geld dus we vroegen of we Misschien een bijbaantje daar 
mochten nemen voor geld zodat het wel weer zo dat we wel konden zwemmen 
en enzo ging het gewoon goed

Groetjes van dex en jill



Café  Restaurant  Slijterij

Tel. 0184651501

Oudkerkseweg 25
3381 KP Giessen-Oudekerk
T0184 651501
www.oltghiessen.nl

Voor al uw feesten en partijen!

In het jaar 2027 
Ik heb er echt heel veel zin in zeg ik tegen mijn neef Gideon we hebben namelijk een vakantie geboekt op 
tijdrijsvakanties.nl. We gaan met onze hele familie we beginnen in 300 daarna naar 400 , 450 , 490 ,  505 , 590 , 700 , 
1000 , 1672 , 1700 , 1800 , 1900. 
We hebben alles in gepakt maar we moeten nog alleen wachten op onzen opa en oma het ziet er erg leuk uit we 
gaan door een tijd kapsule. Daar zijn mijn opa en oma, hallo ja daar gaan we doei 
woeoeeoeooeoeosssssssssssssssssssssssssssss! 
We komen in Rome aan daar gaan we naar het Colosseum. Ja de strijd begint spannend. 
Het duurt een tijd maar dan is het helaas afgelopen.  
Maar we gaan naar de paardenrace. 
We zijn er.  
Gideon voor welke kleur ben jij vraag ik. 
Groen zegt hij. 
Ik ook zeg ik. 
En ze winnen  
Maar nu moeten we gaan doei. 
Wwwwwwwwwwwwoooooooeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss! 
Nu zijn we in de middeleeuwen aan het kijken naar het riddertournooi. 
Het is afgelopen nu gaan we naar de gouden eeuw naar curacao 
Daar overnachten we ook en ontbijten er. 
We gaan door wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwooooooo
ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssss!!! 
Nu zijn we in de Franse revolutie. 
Daar kijken we rond en gaan weer veder WWWOOOOOEEEEEEEESSSSSSSSSSS! 
Zo gaat het een tijdje door…….. 
 
We zijn nu bijna bij het eind ja en we zijn terug wat was het leuk. 
 
2 weken later……. 
 
 We gaan naar Canada de tijdreis was nog maar het begin. 
We stappen in het vliegtuig en gaan naar Canada!!!!!!! We vliegen 7,5 uur en dan………….  
Ruiken we de bos lucht al. Maar niet heus we ruiken allemaal stink vliegtuigen. 
Maar we gaan de bossen wel ruiken we gaan naar de stad en daar kopen we alle spullen die we nog nodig hebben 
en huren een jeep en een caravan voor mijn opa en oma. En we huren wat paarden en nemen alle spullen mee. 
We rijden en rijden en rijden en we zetten de tenten op, slapen, ontbijten enne rijden en de rijden en rijden en dan 
komen we aan bij ons hotel. Er is een zwembad en ook nog veel meer ik denk dat we echt heleboel lol kunnen heb-
ben. Nu gaan we zwemmen en echt mijn hele familie dat is echt leuk we doen allerlei spelletjes. 
We rijden door de bergen we wandelen en echt heel leuk in Canada. Weer twee weken. Dan moeten we helaas 
weer naar Huis. We hebben een hele leuke tijd gehad We hebben paardgereden, door de bergen gewandeld, ge-
zwommen en gevaren. Ze hebben echt een hele leuke tijd gehad maar nu stappen we weer in een vliegtuig en gaan 
we naar huis nou tot ooit Canada. 
Nu zijn we weer thuis We hebben echt een hele leuke vakantie gehad en ja Dat was er weer Ik ben echt heel erg blij 
maar ja aan al Het Lol komt een eind. 

Jens 
 

Ideale zomer

Mijn ideale zomer 

De eerste dag van de vakantie ga ik naar het strand en we lunchen bij het zeepaartje in Egmond aan zee .

We blijven een week  in Egmond slapen in het hotel golfzang .

De volgende dag gaan we naar Walibi en mijn zus Jessie en mijn neef Sven gaat ook mee .

We gaan in heel veel attracties en achtbanen en 's middags eten we een broodje frikandel speciaal .

En 's avonds blijven Jessie en Sven eten . 

De  laatste 3 weken blijven we in curasau en zwemmen we en gaan we snorkelen .

En gaan 's middags een milkshake halen daar na gingen we die avond naar een piraten restaurant met verrukkelijk eten en als toetje 

hadden we crembulee .

Het was zoo lekker eten en toen zaten de laatste  week er op dus gingen we weer. naar Nederland  we handen nog een laatste week in 

Nederland en in die laatste week ging ik logeren bij twee vriendinnen .

Juultje



Zomer verhaal
Hallo wij zijn Cas en Anna en gaan op vakantie naar Frankrijk. Om precies  de Verdon een rivier in Frankrijk.
 Het is een aardig endje rijden ,want het duurt 12 uur en 40 minuten het is dan ook 1232 kilometer rijden.
 We gaan de spullen in pakken ,zodat we weg kunnen. Wij rijden niet zelf hoor ,want we zijn allebei pas 10. 
Onze ouder heten Mats en Noor en hun rijden. We stappen in en gaan met die banaan. We zijn het na drie uur al zat 
wifi op de tablet hebben we niet. En we moeten naar de wc dus we gaan even naar een tankstation. 
En we gaan naar de wc en kopen wat lekkers. We kopen samen een XXL zak snoep en pakken er gelijk een.
 We hebben trouwens wel een overnachting tussendoor. We moeten nog een uurtje rijden en dan zijn we bij het hotel.
 We hebben in de recensies gelezen dat ze er heerlijke stokbroden en croissants in het dorp hebben dus dat word smullen. 
We zijn bij het hotel we kijken in de kamer hoe het eruit ziet en zien een zwembad. Dat hadden onze ouders geheim 
gehouden, zodat het een verrassing was. We pakken onze spullen uit en zijn wat vergeten de tandenborstels we gaan 
er maar een paar bij de winkel halen in het dorp in de buurt. We eten daar ook gelijk wat lekkere Franse frietjes en 
natuurlijk stokbrood. We lopen terug naar het hotel en gaan naar bed. 
We worden waker en gaan daar naar het ontbijt in het hotel we nemen in het hotel croissants. Na het ontbijt pakken 
we onze spullen en rijden verder naar de Verdon en die zak snoep hebben we nog dus pakken er ook gelijk een. Het is nog 
maar een kwartier rijden en dan zijn we er. We zingen we zijn er bijna we zijn er bijna maar nog niet helemaal. We 
zijn er joepie het is een mooi huisje gelukkig maar anders zaten we daar 3 weken. We gaan eerst even op de huisjes park 
kijken we zien een paar hele mooie huisjes aan de verdon. 2 weken later we hebben veel gezwommen in de verdon en zijn 
kanoën. We gaan weer naar huis de 3 weken waren heel leuk in het gebied van de verdon. 
Eva en Stan 

Mijn ideale zomervakantie

De eerste zaterdag van de zomervakantie. Stap ik in het vliegtuig en ga ik naar Frankerijk. Als ik die zondag bij mijn huisje 
in Frankerijk neem ik gelijk een duik in het zwembad. Op zondag avond komt mijn beste vriendin juul aan en gaan we naar 
superlekker restaurant.

Als we weer terug zijn in het huisje nemen we nog lekker een duik in zwembad en dan nemen we nog een lekkere verkoel-
den douche en kijken we nog een leuke Disneyfilm en dan gaan we naar bed.
Als we maandag morgen wakker worden bakken we lekkere broodjes en dekken we de tafel en gaan we lekker ontbijten.

Die middag gaan we lekker de stad in en gaan we lekker shoppen en het lunch tijd is zoeken we een leuk restaurantje op aan 
het strand en gaan we daar lekker eten.

Als we klaar zijn met lunchen gaan we naar huis en gaan we lekker zwemmen en als we klaar zijn met zwemmen is het tijd 
voor avond eten als we klaar zijn met eten gaan we naar het strand om te zwemmen in de zee en we hebben geluk want 
het de avond dat de lichtgevende algen licht geven. Als we klaar zijn met zwemmen gaan we naar huis en gaan we lekker 
naar bed.

Als we dinsdag ochtend wakker zijn geworden zoeken we een terrasje op en gaan we daar ontbijten. Als we klaar zijn met 
ontbijten gaan we naar huis en is het tijd naar het vliegveld te rijden om weer terug naar Nederland te gaan. As we weer 
terug in ons eigen land zijn is het al weer tijd om te gaan slapen. Als ik die morgen wakker word pak ik mijn koffer met mijn 
spullen en gaar ik weer terug naar het vliegtuig en ga ik LA naar mijn lieffellings youtubbers.

De Tokes Twins en gaan we super leuke dingen doen en krijg ik een rondleiding in hun huis. Ik bleef daar twee nachtjes slapen 
en toen ging ik weer naar huis toen ik thuis was ging ik weer weg het concert van Lady Gaga als het concert afgelopen is ga 
ik naar huis en ging lekker slapen de rest van de vakantie ging ik weer met mij vriendin ergens naartoe naar zandvoort en 
gingen we naar het wed toen we zondag terug naar huis gingen zate de vakantie al op
Dit was mijn zomervakantie ik hoop dat jullie van mijn verhaal hebben genoten.

Sofie 

bezig-bijtje



Mika en Viggo waren bij de snackbar en zeiden moeten wij niet op reis. Viggo zei dat moeten wij eigenlijk wel 
waar zullen we heen? Italië klinkt goed zei Viggo. Om negen uur ‘s ochtends afspreken bij Schiphol om half negen 
vertrekken naar Italië? Ja hoor is goed zei Viggo. Goeden morgen zei Mika aan de telefoon tegen Viggo lekker ge-
slapen? Ja hoor zei Viggo pak je spullen in, want wij gaan naar het vliegveld. Mika en Viggo stappen in de auto, snel 

crossen hopen dat we niet de vlucht missen! Sorry zei Mika ik was de tijd vergeten. Ahh shit politie, Mika hangt zijn 

kop uit het raam en zei: ‘Meneer wat hebben wij gedaan u heeft te hard gereden.’ En toen reden we keihard weg 
omdat de politie veel te sloom is. Uiteindelijk waren we precies op tijd op het vliegveld en hebben we het vliegtuig 

nog net gehaald. In het vliegtuig kregen we superveel snacks en lekkere drankjes en gelukkig hadden we onze 
telefoon mee, want anders hadden we ons kapot verveeld. 1 uur en 55 minuten vliegen zijn we er. We gingen gelijk 

in het Guarda meer zwemmen En toen gingen we naar ons hotel. We hadden de chicste kamer met een bubbelbad 

en een jacuzzi. Een koelkast vol met bier en lekkere snacks en er was een poes. Toen gingen we varen met een 
gondel over de rivier. De gondel was van goud gemaakt met diamanten aan de zijkant. We namen bij een goede 
pizza zaak twee pizza margherita met cola en lekkere patatjes. Hebben jullie appelmoes? No no Apple saus. De pizza 

smaakt verrukkelijk het is net alsof de kaas in mijn tong smelt. Toen gingen we naar ons hotel lopen en gingen in 
de jacuzzi lekker warm. We pakten een glaasje Heineken en dronken erop los. We bestelden nog een pizza, dat 
was lekker. Viggo zei: ‘Zullen we naar de kroeg gaan? Mika zei: ja hoor!’ Eenmaal in de kroeg gekomen was er een 

gevecht tussen twee mensen. Al snel ging de hele kroeg vechten, toen was de avond voorbij. Goedemorgen we 
gaan weer naar huis. Oké we pakte onze spullen in en vertrokken.
Mika en Viggo 

De zusjes perfecte zomervakantie. 

Lotte en Sanne slappen elke ochtend tot 11 uur uit. 

Dan krijgen ze een ontbijt op bed door de bediende. Het ontbijt is o
p en het was superlekker. Dan 

gaan ze aankleden en naar beneden. En gaan ze even op de tablet. Dan is het middag en gaan ze 

middageten. Dan gaan ze hun bikini of badpak aan trekken. Dan gaan ze zwemen bij de stijger. 

Sanne gaat de surfplank halen en gaan ze daar mee zwemen. En als we klaar zijn dan gaan we 

nog ff op de tablet. En dan komen de opa’s en oma’s nog ff een bakkie koffie doen. En als ze weg 

zijn dan gaan we nog heel even zwemmen. Komen er tantes nog een bakkie koffie doen. En de 

tantes die blijven ook nog heel even lekker barbecueën. Dan doen we ook nog een lekkere film-

avond met popcorn en met wat lieve kleine kinderen. Dan gaan ze naar huis en dan gaan wij ook 

lekker slapen en morgenochtend krijgen we weer ontbijt op bed door de bediende. En de bediende 

komt met een rotvaart aan lopen ze zegt:’ jullie oma ligt in het ziekenhuis ze heeft vannacht een 

ongeluk gehad. Dus we reden heel snel naar het ziekenhuis. De vrouw bij de receptie zei: jullie 

oma ligt op verdieping 9 in Kamer twee. We gingen de lift in
 en gingen naar de negende verdie-

ping. 

We riepen oma. En we rennen naar oma. En ze roept ik ben hier. En de dokter kwam eraan en zei: 

over een paar dagen mag oma weer naar huis. Opgelucht en gingen weer naar huis. Mijn oma 

die is nu weer lekker thuis bij ons en dat is su
pergezellig want we gaan lekker weer barbecueën. 

Nog heel eventjes lekker zwemmen en oma die keek gezellig naar ons. En het was supergezellig 

want oma die blijft o
ok nog een weekje bij ons slapen want we hadden een eigen huis gekocht we 

woonden dus niet meer met onze ouders daar zijn we heel blij mee. Je later en het is best wel ja 

jammer dat allemaal nu dat oma niet weg is want het was net zo gezellig, maar oma had nog 

een verrassing voor ons ze bleef nog een week bij ons slapen, maar we gingen het nog wel even-

tjes lekker zwemmen. Het weekje is helaas voorbij maar het was wel echt supergezellig maar oma 

die heeft nog een verrassing voor ons een cadeautje. In het cadeautje zat een laptop, een telefoon 

en een vlogcamera voor ons allebei.  

Milou en Fabienne  

En strand vol pokémon’s

We kwamen en het lag vol pokémon’s de water pokémons zwommen

In de zee . Pikachu lag te lui 
op het strand. En de ijs pokémon’s ging en ijsje

 halen 

bij de strand hut
. De regenboog pika

chu’s rende over de regenboog
.

De vuur pokémon’s spelde in de
 warm zon. toen ging w

ij zwemmen met de water 

pokémon’s toen kwamen de stom pikachu’s aan valen de water pikachu’s br
acht 

ons aan de kant 
toen ging we Pikachu wakker makken.

Toen kwamen alle pikachu’s
 ons helpen wij gingen oké me helpen de vuur 

pokémon’s ging vuur schieten. En de regenboog p
ikachu’s ging ligt

 in hun ogen 

schieten pikachu

En wij gingen ook me helpen we gingen tegen d
e baas muten vechten

Hij was heel sterk maar pikachu was ook sterk omdat hij bliksem bal te gooien

Wij kregen op eens
 ook krachten w

ij konden als doe
n wat de pikachu’s k

unnen.

Mohamed en Ries 

Nick en Stef gaan op vakantie
We gaan met de auto naar Frankrijk over een uur  zijn op de camping en 
dan gaan we zwemmen En dan gaan we lekker van de glijbaan en dan staat 
er een lange rij en dan kunnen we Van de glijbaan gaan en dan gaan we 
hart en toen vielen we bijna van de glijbaan af Want hij ging zo hart en  het 
zwembad en toen  gingen we weer naar de caravan en dan gaan we Game
En toen gingen we slapen  en toen we de we waker door de regen en toen 
gingen we even Game en toen ging het zwembad open en we gingen er 
gelijk naar toe en we gingen gelijk Het zwembad springen we er gelijk in en 
toe gingen we van de gelijk van de glijbaan af en toen stond er helemaal 
niemand en toen gingen we gelijk er van af en toen lagen we in 
Het zwembad  en toen gingen we weer naar huis

De super vakantie !!!!!!
 Ik ging met mijn gezin naar Parijs, het is ongeveer 1 dag rijden we gaan naar een  camping om 3 uur 
in de nacht gingen we rijden .  Yes we zijn er . We gaan met ze allen de tent op zetten. 1 uur later, we 
hebben onze fietsen mee genomen dus wij gaan even met de fiets naar de Eifeltoren fietsen ,wow de 
Eifeltoren hij is super groot! We gaan weer naar de camping fietsen, hier is een mega zwembad er is 
ook een zee en een springkussen en een  stormbaan op het water die is vet! Ik  ga dat zeker weten 
doen. We gaan morgen naar disneylandparijs maar eerst gaan we slapen. Het is ochtend we hebben 
lekkere bolletjes gekocht dus die gaan we even op eten. We hebben  lekker gegeten. We gaan nu 
naar disneylandparijs. We moeten eerst even betalen. Oké we zijn binnen ik en me vader gaan in allen 
achtbanen en Roos en mijn moeder gaan in sier dingen. Ik en mijn vader willen lekker wakker worden 
dus we gaan in de snelste achtbaan. Paar uur later… We gaan weer terug naar de camping. Dit is de 
laatste dag dat we in Parijs zijn, we gaan vanavond barbecueën. We gaan nog voor de laatste keer 
zwemmen in het zwembad. We zijn klaar met zwemmen, dus we gaan bij de tent barbecueën. We 
gaan weer naar huis, het was een leuke vakantie!

Twan 
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Ik ga op vakantie mam, een wereldreis maken met Stijn. 
We gaan eerst skiën in Oostenrijk daarna  zonnen op het strand op Curaçao, vervolgens gaan we naar 
Nieuw-Brittannië geisers kijken. ehhh Leuk Tom… gaan jullie samen? Ehhh ja hoezo? Nou ik dacht 
misschien gaat de vriendin van Stijn ook mee? Nee wij gaan samen. Oké. Nou hoe gaan jullie? We 
gaan morgen weg en we beginnen met een limousine naar Oostenrijk. Daar verblijven we 4 dagen en 
dan gaan we daar gewoon 4 dagen skiën en après-skiën, vervolgens gaan we met een privéjet naar 
Curaçao op hoofdklasse met veel eten en drinken onderweg. Dan zijn we binnen 9 uur in Curaçao, 
daar verblijven we 1 week en gaan we onder anderen naar klein Curaçao. Zonnen op het strand, naar 
chete Boka en nog veel meer. Na die week gaan we met die privéjet naar Nieuw-Brittannië. Dan moe-
ten we 1 dag en 12 uur in het vliegtuig zitten, maar we hebben in het vliegtuig echt van alles zoals: een 
tv, veel eten, veel drinken, comfortabele bedden en nog veel meer. Oké moet je je koffer nog inpakken 
Tom, ik weet hoe je bent? Oeps ik ga meteen beginnen Mam zo korte broeken, lange broeken, korte 
T-shirtjes, lange mouwen, sokken, schoenen, slippers. Ja ik heb alles mam! Zo en dat in 3 uur snel 
hoor hahaha. Niet zo sarcastisch mam. Sorry haha. Nou ik ga alvast onder de wol, tot morgen! Ik ga 
om 6 uur ’s ochtend weg dus als je dan al wakker bent dan ga ik weg! He mam ben je al, hoelang ben 
je al wakker? Echt al een kwartiertje. Stijn is er zo hij komt eraan. Heb je alles voorbereid? Ja hoor, 
nou o daar is Stijn nou mam ik ga, veel plezier mam hier thuis ik ga mazzel. Nou Stijn hoe is het met 
je, zin in? Ja zeker! Gas op de plank snel naar Schiphol daar staat onze limo, laten we gaan. Nou Stijn 
we zijn al op de helft hebben we snoepjes bij ons? Yes hebben we zeker nog maar heel even en we 
zijn in Oostenrijk. Ober! Heb je nog wat drinken voor ons en wat te kanen? Ja hoor. Mooi! Nou Stijn 
we zijn er. Gelijk naar ons hotel en onder de wol en skiën maar morgenochtend! Nou Stijn we zijn er, 
gelijk naar boven maar hé met de lift beginnen makkelijk om erin te komen met blauw toch. Ja is goed! 
Lekker man dat skiën weer. Nu lekker wat gaan drinken, een warme chocolademelk ofzo? Ja is goed 
ik heb wel wat drinken verdiend vindt ik! Nou dat was me het eerste dagje wel vind ik. We gaan vroeg 
onder de wol! Nou we gaan al weer weg vandaag joh, dan gaan we naar Curaçao lekker zonnen en 
zwemmen, maar eerst naar het vliegveld daar staat onze privéjet al weer klaar om op te stijgen! Bam 
en we zijn al weer in de lucht. Stijn heb je het leuk tot nu toe? Ja hoor ik wel en jij? Ja hoor ik vind het 
leuk. Nou ik ga slapen in het vliegtuig, we moeten nog 9 uur naar Curaçao welterusten! Tom Tom TOM! 
Ja wat is er? We zijn er slaapkop! We moeten onze auto op gaan halen bij de autodealer. Een busje 
volgens mij hé? Ja waar onze spullen achterin kunnen zoals koffers en badhanddoeken. Nou Meneer 
De Bruin gaat u rijden of gaat Stijn rijden? Even overleggen. Nou Stijn, ik wil wel rijden hoor. Ja is goed 
oké Mevrouw ik ga rijden en we willen de bus voor een week huren alstublieft. Nou we hebben de bus 
Stijn, maar we zijn er al 4 dagen. Wat zullen we nu gaan doen? Misschien gewoon gaan 
rondrijden en kijken wel waar we uitkomen. Nou dat vind ik een goed idee! Nou Stijn dit lijkt me wel 
wat, we zijn pas 20 minuten onderweg en dit heet de Netto bar. Daar gaan we aan een brasa zitten 
lekker aan de zee. Top nou go! Nou Stijn dat was lekker gisterenavond in de Netto bar en eergisteren. 
We moeten morgen alweer naar de nieuwe bestemming. Laten we alles opruimen en inpakken en nog 
even naar het strand gaan en dan naar het vliegveld. Goed idee! Nou Stijn op naar de luchthaven en 
naar Nieuw-Brittannië. We zitten weer hoor. Nou we vliegen weer ’s nachts dus ik ga slapen maak me 
maar weer wakker als we er zijn hahaha! Nou Tom we zijn er over een uur en je bent al wakker. O nee 
je slaapt met je ogen open sorry. TOM TOM TOM  ja! We zijn er. Oké bedankt haha. Mooi hier blijven 
we maar een dag. Hier is ook niet veel te doen dus laten we gelijk morgenochtend naar de geisers 
gaan, we zijn hier zo weer weg. Oké kom op snel onder de wol en morgenochtend gaan we al. Truste. 
Zo Stijn wakker worden, jij bent ook een slaapkop hoor hahaha. Nou laten we gaan even ontbijten en 
go. Maar waarmee dan Stijn? Eeh liften! Voor het eerst ben ik aan het liften op vakantie! Nou Stijn we 
zijn er, mooi hé. Ja heel mooi! Zo laten we gaan avond eten ik ben wel aan een hapje toe. Waar gaan 
we heen? Hier naast misschien ja is goed! Nou lekker kom we gaan naar huis we hebben de koffers al 
dus we kunnen zo weg. We zijn thuis nou doei Stijn tot de volgende keer! Doei Tom dit doen we vaker 
oké? Oké afgesproken! 
 
  Tom 



GESLAAGD VOOR VERKEERSEXAMEN

RADIOPROGRAMMA MAKEN.. 

KLEDING VERZAMELEN!!! 

EINDTOETSKANJERS!!!
VERBANDJES  LEGGEN..

VEEGWAGEN OP BEZOEK

KONINGSDAG :)

MOESTUIN OPRUIMEN

EHBO DIPLOMA!

GYM FUN

 ONZE (LAATSTE) AVO NTUREN OP SCHOOL..



on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!

afscheid
  groep 8Interview – Mika 

1. Naar welke school ga je en waarom?
Altena leuke school i.t handig voor later voor wat ik wil worden.

2. Wat wil je later worden?
Gamedesinger of gameprogrameur graag bij een  
Nederlands groot bedrijf.

3. Wie ga je missen?
De juffen en groep 8 en niet zo ver hoeven te  
fietsen naar school.

4. Wat ga je missen?
Thee bij kerst en gezelligheid, maar ik denk dat 
het ook wel op Altena gezellig wordt

5. Waar kijk je naar uit op je nieuwe school?
i.t en aardige kinderen coole sleutelhangers maken
bij i.t wiskunde lijkt me leuk en bio ook.

6. Zie je ergens tegenop?
Nee eigenlijk niet ik heb er gewoon veel zin in

7. Vertel iets over een leuke herinnering aan deze school.
Zolder want de geest van de dood hangt daar en geinig om 
mensen te laten schrikken

8. Heb je een boodschap voor de achterblijvers? 
Doooeeeeeeeeeeei adios bye wiedersehen tchau en wadaean voor Moham-
med. O ja en veel sterkte bij deze heksen zorg dat jullie niet in de kookpot 
komen of in kikkers veranderen maar ik ga jullie niet helpen doei.

Interview
 - Tom
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2. Wat wil je later
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l kunnen
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dat je üb
erhaupt m

oe wordt
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De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht

+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde 
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
•  CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn  

buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en  
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel 
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v 
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter-
zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. 
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de 
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te 
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp 
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals 
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties 
voor de maritieme industrie.

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een 
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en 
adequaat uitgevoerd worden.

Interview – Viggo 

1. Naar welke school ga j
e en waarom?

         Yuverta

2. Wat wil je later worden?

         Bij defe
nsie

3. Wie ga je missen?

         Niemand

4. Wat ga je missen?

              Niks

5. Waar kijk je naar
 uit op je nieuw

e school?

              De
 dieren en de t

uin 

6. Zie je ergens te
genop?

             nee

7. Vertel iets over
 een leuke heri

nnering aan de
ze school.

               D
e zolder een ge

est👻

8. Heb je een boods
chap voor de ac

hterblijvers? 

           Nou veel succes m
et de volgende 

groep 8 hahaha
  

  
   ^_^

Interview groep 8 - Dave

1. Naar welke school ga je en waarom?
Ik ga naar het Fortes ,omdat ik het een hele leuke 
school vindt en de categorie sport leuk vindt.

2. Wat wil je later worden?
????????????????????????????????

3. Wie ga je missen?
 Mijn vrienden en juffen.

4. Wat ga je missen?
    Lopend naar school gaan.

5. Waar kijk je naar uit op je nieuwe school?
Nieuwe vrienden en leuke sporten doen.

6. Zie je ergens tegenop?
Nee niet echt.

7. Vertel iets over een leuke herinnering aan 
deze school. Thee tijdens het voorlezen en altijd 
geen overtredingen bij het voetbal.

8. Heb je een boodschap voor de achterblijvers? 
  Hopelijk overleven jullie het. En niet eten van het 
snoephuisje anders zitten jullie in de oven.
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Bouw of verbouw
plannen? 
Van droom naar 
realisatie

Interview groep 8 - Jack1. Naar welke school ga je en waarom?

Yurverta ik vond het een leuke school en ik heb 

er ook een paar keer gekeken2. Wat wil je later worden?
Bij mij vader werken jdk: denk ik( ;3. Wie ga je missen?Mijn vrienden

4. Wat ga je missen? De partijtjes op het grasveld5. Waar kijk je naar uit op je nieuwe school?

De sweer

6. Zie je ergens tegenop?
Nee

7. Vertel iets over een leuke herinnering aan 

deze school.Er hing altijd wel een leuk sweer en soms niet, en 

de zolder was heel leuk om spullen naar boven te 

brengen en naar beneden te halen8. Heb je een boodschap voor de achterblijvers? 

Doei en succes met de jaren die jullie nog op school 

zitten

De vorige 
keer is per abuis 

Jack zijn werk niet 
opgenomen in de 

krant: nu speciaal een 
hele pagina voor 

jou Jack!

#goedmakertje

Informatie over de bosuil

In Nederland zijn er zes soorten broedende uilen, waarvan de bosuil er één is. Het is ook meteen de 
soort, die het hier het beste doet. De bosuil begon zijn ding in Nederland vanaf 1960 en sinds 1990 is 
de stand redelijk stabiel met 4500-5500 broedparen. De bosuil kent drie soorten: grijs, donkerbruin 
en roestrood. Maar wel altijd met lengtestrepen op de veren en met witte vlekken op zijn schouders 
en vleugels. De ogen in de grote ronde kop zijn zwart. Een uil legt gemiddeld twee tot vier eieren; 
ze houdt het daarbij bij één ei per jaar, in februari of maart. Na een broedperiode van 28-29 dagen 
worden de jongen geboren. Die klimen soms al na twee weken uit hun nest, op zoek naar een veilige 
plek. Het geluid dat de uil bereikt, wordt zo’n 10 keer versterkt. Dat komt door de ‘sluier’ van zijn 
veren rond zijn ogen. Die stijve veren versterken het geluid en leiden het naar de oren. Die ‘oren’ zijn 
overigens niet meer dan twee gaatjes aan de zijkant van zijn kop. De spanwijdte van de vleugels is 
80 tot 95 centimeter. De bosuil wordt gemiddeld 37 tot 43 centimeter groot. Dat maakt deze soort 
een middelgrote uil.

Gemaakt door jack



DE KANJERS VAN OUDKERK!!

BEDANKT LIEVE JUFFEN,
VOOR ALLE GOEDE ZORGEN, LEUKE, LEER-

ZAME, GRAPPIGE, SPORTIEVE EN GEZELLIGE 
MOMENTEN AFGELOPEN JAAR!!

VOOR NU IEDEREEN EEN FIJNE ZOMER 
TOEGEWENST EN HAVE FUN!

...EN SCHOOLVERLATERS, SUCCES MET 
ALLES EN TOT ZIENS!!




