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Adverteren?

Wilt u ook adverteren in onze schoolkrant? Dat is uiteraard
mogelijk! Wij plaatsen uw advertentie graag in de volgende
schoolkrant. De schoolkrant verschijnt vier keer per schooljaar en
wordt aan alle kinderen, ouders, adverteerders en eventuele andere
bel angstellendentoegezonden. De tarieven voor een heel
schooljaar zijn:
1 pagina
60 euro
½ pagina
30 euro
¼ pagina
20 euro

De opbrengsten van de advertenties komen ten goede vanOudervereniging Basisschool
Giessen-Oudekerk. Met deze opbrengsten kunnen wij veel leuke en leerzame activiteiten
voor de kinderen organiseren. Voor meer informatie verwijzen wij graag ook verder naar
de website www.obs-giessen-oudekerk.nl.

Contact of vragen?

Mochten er vragen, opmerkingen of tips zijn over de
schoolkrant of over andere zaken, dan horen wij het
graag! Spreek ons gerust aan of stuur een e-mail
naar ovobsgiessenoudekerk@gmail.com.
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Voorwoord
Beste ouders, leerlingen en
andere lezers,
Voor u ligt de schoolkrant van
onze school; een vaste baken in
roerige tijden. Tijden die
gedomineerd worden door het
Covid-19-virus. We hebben er
overal mee te maken en het
raakt ons allemaal. In ons
privéleven, in ons werk en zeker ook op school. We proberen er het beste van te maken,
rekening te houden met richtlijnen en alles zo passend mogelijk te maken, maar alles met
gezond verstand en met één doel: het virus de baas worden.
Naast het Covid-virus krijgen we in de natte en koude periode ook te maken met griep,
verkoudheid en snotterige mensen. Het hoort erbij, maar in deze tijd is het wel wat lastiger.
Zijn de verschijnselen gerelateerd aan Corona? Moet ik me laten testen? Is er vervanging
beschikbaar? Moeten leerlingen thuisblijven?
Ook hierin moeten we onze weg zien te vinden, doen we wat we kunnen en moeten we
helaas accepteren dat het soms niet gaat zoals we hopen en willen.
Ondanks alles gaat het gewone schoolleven redelijk door. Onze leerlingen doen hun ding.
Leren rekenen, taal en spelling, krijgen muziek, hebben godsdienst van juf Emma, spelen met
elkaar, maken toetsen enz. enz.
Daarnaast speelt natuurlijk ook nog de aanstaande nieuwbouw van ons schooltje. Zomer
2021 was het eerste doel, wat helaas niet gehaald gaat worden. Zomer 2022 is een stuk
realistischer. We zien in ieder geval wel dat er een lichte stijging in het leerlingaantal is. Er
zijn wat meer kinderen geboren de laatste 4 jaar en de ouders hebben al laten weten dat ze
in de toekomst leerling van Basisschool Giessen-Oudekerk worden. Ontzettend belangrijk
voor de levensvatbaarheid van de school en het mooie, bijzondere Giessen-Oudekerk.
We hopen uiteraard dat u als ervaringsdeskundige ouder met schoolgaande kinderen
ambassadeur bent van onze school en ons aanprijst bij medebewoners met bijnaschoolgaande kinderen.
Zo........ en dan nu heel snel doorbladeren naar de echte schoolkrant met vaste
onderwerpen, nieuwe, leuke wetenswaardigheden en informatie. Veel leesplezier en alvast
een, hopelijk mooie, droge herfstvakantie gewenst.
Blijf gezond!!!
Jan Hoeksema
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Tekeningen groep 1-4
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Tekeningen groep 1-4
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Tekeningen groep 1-4
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Interview schoolverlater
Wat is je naam?

Milan van de Giessen

Waar woon je? Giessen-Oudekerk
Wanneer ben je geboren?
Gorinchem ziekenhuis
Hoe groot ben jij? 1,59 cm
Wat is de kleur van je ogen? blauw
Welke schoenmaat heb je? 40
Wat voor opleiding ga je doen? Het
Gilde
Wat zijn je hobby’s? Brommer rijden
en freerunnen
Heb je broers of zussen? Ja twee
zussen
Wat is je favoriete vakantieland? Italië
Leukste persoon die je dit jaar hebt
leren kennen? Tim baks
Wie zou je graag ontmoeten? Weet ik
niet
Favoriete slaapkledij? onderbroek
Favoriete auto? Aston martin DB5
Favoriete film? DR no
Favoriete muziek? Jaren 60
Favoriete stad? Heb ik niet
Favoriete knuffel? Mijn hond
Favoriete week/maandblad? Donald
Duck
Favoriete schrijver? Ian flemming
Favoriete troetelnaam? Heb ik niet
Wat ligt er onder je bed? Kisten met
spullen erin
Lievelingskleur? Geel
Lievelingslied op dit moment? A litle
help from my friends
Lievelingseten? friet
Lievelingsvak op school? Techniek
Lievelingsdrank? cola
Lievelingscijfer? 10
Wat vind je het mooist aan jezelf?
Weet ik niet

Welke schoenen draag je het liefst?
Nike airmax
Hoe laat ga je slapen doordeweeks?
Half tien, tien uur
Welk woord of welke zin gebruik je
vaak? Weet ik niet hou ik niet bij
Ben je een buiten persoon of binnen
persoon?? allebei
Wat doe je in het weekend? Met
vrienden afspreken
Welk vak doe/deed je niet graag op
school? nederlands
Wat ontbijt je? brood
Wat eet je absoluut niet graag? Ik lus
alles
Heb je huisdieren? Ja twee katten
Waar kan je niet tegen? Mensen die
liegen
Waar ben je bang voor? Voor
klimrekken
Word je soms emotioneel? Af en toe
Wat was je eerste gedacht toen je
vanmorgen opstond? Kleren aan
doen
Keuzevragen

Lachen of dromen? lachen
Serieus of grappig? grappig
Snel of traag?
snel
Simpel of ingewikkeld? simpel
Lang opblijven of vroeg naar bed?
Lang opblijven
Licht of donker?? licht
Spreken of zwijgen? spreken
Gelukkig of triestig? gelukkig
Links of rechts? Extreem links
Saus erop of ernaast? erop
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Interview schoolverlater
Fatema

Wat is je naam?
Waar woon je? Giessen-Oudekerk
Wanneer ben je geboren? Syrie
Hoe groot ben jij? 1 meter en 59 centimeter
Wat is de kleur van je ogen? Bruin
Welke schoenmaat heb je? 38/39
Wat voor opleiding ga je doen? Ik zit nu op Willem de Zwijger en ik wil kinderarts worden.
Wat zijn je hobby’s? Zwemmen
Heb je broers of zussen? 2 broers en 1 broertje
Wat is je favoriete vakantieland? Ik wil graag een keer naar Dubai
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen? Azra in mijn nieuwe klas
Wie zou je graag ontmoeten? Billy Eilish
Favoriete slaapkledij? Pyama
Favoriete auto? Range Rover
Favoriete film? Mathilda
Favoriete muziek? Engelstalig
Favoriete stad? Amsterdam
Favoriete knuffel? Heb ik niet
Favoriete week/maandblad? Heb ik niet
Favoriete schrijver? Roald Dahl
Favoriete troetelnaam? Foefoe
Wat ligt er onder je bed? De weegschaal
Lievelingskleur? Rood
Lievelingslied op dit moment? All of me
Lievelingseten? Arabisch eten
Lievelingsvak op school? Op de basisschool spelling, maar nu eigenlijk niks.
Lievelingsdrank? Fanta
Lievelingscijfer? 8
Wat vind je het mooist aan jezelf? Mijn haar en mijn ogen
Welke schoenen draag je het liefst? Nike
Hoe laat ga je slapen doordeweeks? Half 11
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Echt!!
Ben je een buiten persoon of binnen persoon?? Allebei!
Wat doe je in het weekend? Lekker op de bank tv kijken en uitslapen.
Welk vak doe/deed je niet graag op school? Rekenen, wiskunde nu is wel beter.
Wat ontbijt je? Boterham
Wat eet je absoluut niet graag? Spruitjes
Heb je huisdieren? Nee
Waar kan je niet tegen? Liegen
Waar ben je bang voor? Honden
Word je soms emotioneel? Ja
Wat was je eerste gedacht toen je vanmorgen opstond? O… ga ik die toets wiskunde wel halen
vandaag????

Keuzevragen
Lachen of dromen? lachen
Serieus of grappig? allebei
Snel of traag? snel
Simpel of ingewikkeld? simpel
Lang opblijven of vroeg naar bed? Lang opblijven
Licht of donker?? allebei
Spreken of zwijgen? zwijgen
Gelukkig of triestig? Gelukkig
Links of rechts? rechts
Saus erop of ernaast? Ernaast
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Interview schoolverlater
Wat is je naam? Félien

van Gelderen

Waar woon je? Giessen-Oudekerk
Wanneer ben je geboren? 27 juni 2008
Hoe groot ben jij? 1,53 cm
Wat is de kleur van je ogen? Blauw/Grijs
Welke schoenmaat heb je? 38
Wat voor opleiding ga je doen? Willem de zwijger College
Wat zijn je hobby’s? paardrijden/met vrienden zijn
Heb je broers of zussen? Een half zus maar ze voelt als een volle zus!
Wat is je favoriete vakantieland? Frankrijk
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen? Ramla / Anouk / Chayenne / Sylvie / Demi
Wie zou je graag ontmoeten? Billie Eilish
Favoriete slaapkledij? Extra groot shirt
Favoriete auto? Heb ik niet
Favoriete film? A Quiet Place
Favoriete muziek? Lofi HipHop
Favoriete stad? La Palais
Favoriete knuffel? Mijn panda Hei Bai
Favoriete week/maandblad? heb ik niet
Favoriete schrijver? Heb ik niet
Favoriete troetelnaam? Feetje
Wat ligt er onder je bed? Zakken met extra dekbedden en kussens
Lievelingskleur? Blauw
Lievelingslied op dit moment? Heather van Conan Gray / Good in goodbye van Madison Beer / Princesses don’t
cry van CARYS
Lievelingseten? Pasta in alle vormen en maten!
Lievelingsvak op school? Techniek
Lievelingsdrank? Water
Lievelingscijfer? 6
Wat vind je het mooist aan jezelf? Mijn lippen en mijn ogen
Welke schoenen draag je het liefst? Mijn Buffalo’s
Hoe laat ga je slapen doordeweeks? 22:00
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Echt hè…serieus?
Ben je een buiten persoon of binnen persoon? Binnen
Wat doe je in het weekend? Netflix kijken
Welk vak doe/deed je niet graag op school? Wiskunde
Wat ontbijt je? Onbijtgranen
Wat eet je absoluut niet graag? Witlof
Heb je huisdieren? Een hond, twee kippen en 3 schildpadden
Waar kan je niet tegen? Met je mes krassen op je bord
Waar ben je bang voor? Familie of vrienden verliezen
Word je soms emotioneel? JA
Wat was je eerste gedacht toen je vanmorgen opstond? Ik heb niks om aan te trekken!!!!
Keuzevragen
Lachen of dromen? Lachen
Serieus of grappig? Grappig
Snel of traag? Snel
Simpel of ingewikkeld? Simpel
Lang opblijven of vroeg naar bed? LANG OPBLIJVEN
Licht of donker? LIcht
Spreken of zwijgen? SPREKEN
Gelukkig of triestig? Gelukkig
Links of rechts? Allebei
Saus erop of ernaast? ERNAAST!
Heel veel liefs, Félien
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Buitenspelen in de herfst
Als het buiten guur en koud is, trekt je kind misschien niet zo snel zijn winterjas aan om
buiten te gaan spelen. Maar met deze geweldig leuke buitenspelletjes voelt hij de kou niet
eens.

Vuilniszakmode

Maak uit een vuilniszak of een andere grote plastic tas je eigen regenkleding. Knip er gaten
in voor je hoofd en je armen en fleur het op door er plaatjes van andere plastictassen op te
plakken. Loop daarna een modeshow, in de regen!

Bootje varen

Ga tijdens een flinke regenbui de tuin of het bos in.
Trek oude kleding aan en neem een schep en kurken
mee. Door te graven in de modder kun je kleine
stroompjes en kanalen maken waar de kurken in
kunnen drijven. Net zoals in de zomer op het strand!

Knutselwereld

Ga in het bos op zoek naar knutselmaterialen. Van kastanjes kun je leuke poppetjes maken,
bladeren kun je mooi laten drogen en met takjes kun je allerlei dingen bouwen. Alles om je
heen is te gebruiken. Dus ga op ontdekking in de buitenwereld en ga thuis lekker aan de
slag met alle natuurlijke knutselmaterialen!

Race bliklopen

Wil je geen natte voeten krijgen, maar toch lekker naar
buiten als het regent? Neem dan twee oude blikken en maak
hier aan elke zijkant een klein gat in. Pak een touw en stop de
uiteinden in de gaatjes en maak vervolgens aan de
binnenkant van het blik een knoop, waardoor er een grote lus ontstaat. Stap met je voeten in
deze lus op het blik en de bliklooprace kan beginnen.

Tikkertje met een twist

Tikkie jij bent hem! Het klassieke tikkertje blijft leuk en is ook goed te doen in de winter.
Doordat je continu moet rennen blijft je kind lekker warm. Hier zijn twee varianten die het
spel nét iets spannender maken:



Ongelukstikkertje: Een kind is de tikker. Als hij iemand tikt, moet die zijn hand op de
plaats houden waar de tikker hem aantikte. Vervolgens moet de getikte proberen om
op die manier weer een ander te tikken.
Tikkertje met onbekende ‘verlosser’: Wijs een ‘verlosser’ aan, de tikkers mogen niet
weten wie de verlosser is. Wie getikt wordt, moet blijven staan. Je kunt alleen bevrijd
worden als de verlosser je aantikt. De tikkers moeten ontdekken wie de verlosser is.

25

26

Vliegeren

De harde herfstwind is misschien vervelend als je op de fiets zit, maar ideaal als je wilt
vliegeren! Heb je geen vlieger? Pak dan een grote plastic tas en knoop hier een touw aan
vast. Ren hard tegen de wind in en laat je zelfgemaakte vlieger zweven. Voor een vrolijk
effect kun je de vlieger versieren met losse
stroken papier die in wind allemaal een andere
kant op waaien.

Paaltjesvoetbal

De winterse variant van het omschoppen van
flessen gevuld met water! Pak een pion of een
ander voorwerp en zet dit op de grond. Probeer
nu met de bal de voorwerpen van de andere
speler omver te schieten. De beste verdediger
wint.
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Interview schoolverlater
Wat is je naam

? Roos

Waar woon je? H.J van dijkstraat.
Wanneer ben je geboren? 7 juli 2008
Hoe groot ben jij? 1meter 55
Wat is de kleur van je ogen? Blouw
Welke schoenmaat heb je? 39
Wat voor opleiding ga je doen? Geen idee.
Wat zijn je hobby’s? Dansen en knutselen
en tiktok.
Heb je broers of zussen? Een broertje.
Wat is je favoriete vakantieland? Frankrijk
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren
kennen? Marleen (een klasgenoot van mij)
Wie zou je graag ontmoeten? Martien
meiland
Favoriete slaapkleding? Een ponnetje
Favoriete auto? Jeep
Favoriete film? Go!
Favoriete muziek? Nederlandse muziek
hou ik van.
Favoriete stad? Rotterdam
Favoriete knuffel? Heb ik niet
Favoriete week/maandblad? De week dat
ik jarig ben (en ik ben jarig en de vakantie
begint)
Favoriete schrijver? Roald Dahl
Favoriete troetelnaam? Sofie
Wat ligt er onder je bed? Zooi!!!
Lievelingskleur? Blouw
Lievelingslied op dit moment? geen idee ik
heb zo veel liedjes die ik op dit moment
leuk vindt.
Lievelingseten? Krootjes met kaas
Lievelingsvak op school? Carrousel
Lievelingsdrank? cola
Lievelingscijfer? 8
Wat vind je het mooist aan jezelf? Alles
Welke schoenen draag je het liefst? Mijn
Adidas
Hoe laat ga je slapen doordeweeks? 9 uur
Welk woord of welke zin gebruik je vaak?
Let’s go
Ben je een buiten persoon of binnen
persoon?? Buiten persoon
Wat doe je in het weekend? Lekker niets
Welk vak doe/deed je niet graag op
school? Engels vooral op de school waar

ik nu zit.
Wat ontbijt je? Broodje met chocolade
pasta
Wat eet je absoluut niet graag? iets van
pasta vind ik niet lekker
Heb je huisdieren? Ja een kat en een
hond Jip en Abel
Waar kan je niet tegen? als het niet gaat
zoals ik in gedachte heb
Waar ben je bang voor? Insecten
Word je soms emotioneel? Ja
Wat was je eerste gedacht toen je
vanmorgen opstond? School

Keuzevragen
Lachen of dromen? Lachen
Serieus of grappig? Grappig
Snel of traag? Snel
Simpel of ingewikkeld? Simpel
Lang opblijven of vroeg naar bed? Lang
opblijven
Licht of donker?? Licht
Spreken of zwijgen? spreken
Gelukkig of triestig? Gelukkig
Links of rechts? Links
Saus erop of ernaast? Er naast.
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
Sinterklaas en de soldaten

Ik ben bij Sinterklaas op bezoek en toen hoorde ik een hele harde knal. Dat waren de Duitsers.
Zij schoten met kanonnen. Maar ik verstopte me met sinterklaas op de zolder
van Sinterklaas. Er lagen tien zakken vol met cadeautjes. De cadeautjes zijn voor de kinderen in
Nederland. Sinterklaas is bang voor de soldaten. Dex is gelukkig niet zo bang en zegt tegen
Sinterklaas dat het wel goed komt. Na twee uur wachten horen ze helemaal geen schoten meer. De
soldaten zijn vertrokken naar Duitsland.
Sinterklaas is heel blij dat ze weg zijn. Dex help Sinterklaas met het inpakken van alle cadeautjes. Als
dank krijgt Dex een heel mooi cadeau. Het is een telefoon.
Gelukkig is alles goed afgelopen.
Dex Kambeel

De eerste wereldoorlog

Ik ben met mijn oma in een loopgraaf in de
eerste wereld oorlog en
helpen de Franse tegen de Duitsers bommen
vliegtuigen alles lossen ze op ons.
Frankrijk heeft het moeilijk tegen de Duitsers
de Duitsers zitten in de loopgraaf wij proberen
met granaten de boel op te blazen het helpt
niet echt de Duitsers hebben de loopgraaf zo
gemaakt dat de granaat bijna niks tot niks
schade aanricht ze hebben een kronkelige
loopgraaf kronkelige loopgraven helpen omdat
die dan een tot 5 meter kan schade
aanrichten we proberen alles maar de Duitsers zijn zo goed voorbereid dat de helft van ons leger
doodgaat door granaten oma is echt agressief oma gooit alles op iedereens loopgraaf granaat hier
granaat daar overal gooit oma granaten we proberen het maar dan komt ineens een Duitser de
loopgraaf uit en bied een potje VOETBAL aan dus de Duitsers tegen de Franse mensen met
Nederlandse mensen dus en het gebeurde zo 0-1 1-1 1-2 en de Franse wonnen en de Duitsers
pakten hun geweren en hadden ons in de smiezen dus de Duitsers en de Franse schieten weer en
alles gaat dood niet alleen de mensen maar ook de dieren en planten en bomen
Uiteindelijk winnen de Duitsers maar we hebben ons best gedaan
we worden allemaal naar een concentratiekamp gebracht maar wij
overleven het oma heeft echt der dag van der leven
meegemaakt.
Tom
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
Kerst 1878

Buiten is het koud, ik ben met Siem terug de tijd ingestuurd omdat we een anonieme boodschap
kregen van iemand uit het verleden. Diegene zei dat die hulp nodig had om iets uit te vinden. Dat
vonden Siem en ik natuurlijk heel mysterieus, dus nu zijn we in een land in de winter en we gaan
uitzoeken waar we zijn en die anonieme man of vrouw helpen.
Siem en ik staan voor de Big Ben we zijn in Engeland, dat zien we gelijk.We lopen er naartoe om eens
goed te kijken want wat is dit gebouw mooi! We zien dat de deur is dus we gaan even kijken. We
lopen de ingang binnen, maar er brand geen licht. Eigenlijk schrik ik wel een beetje, maar ik wil me
sterk houden. In het donker zegt Siem tegen me: ‘Het is niet erg als je bang bent, zelfs ik ben
bang’. Siem is mijn beste vriend en ik kan alles tegen hem zeggen dus ik zeg: ‘Ik ben blij dat jij het
zegt, want eerlijk gezegd.... Opeens horen we harde voetstappen dus we zijn allebei stil. De
voetstappen komen steeds dichterbij. In de verte zien we een klein vuurtje dichter en dichterbij
komen. ‘Hij heeft een geweer vast!’ roept Siem opeens. Wat! Nee, nee, nee, nee! Ik schreeuw zo
hard als in kan en recht voor onze voeten stopt de gewelddadige man en roept: ‘Wat doen jullie
hier!?’ Omdat het donker is zien wij zijn gezicht niet maar blijkbaar hij onze gezichten wel. Oh, ik
dacht dat er indringers waren! Nee natuurlijk niet dat zouden wij nooit doen, maar waarom is de
deur dan open als er hier geen mensen mogen komen? Wat! Staat de deur open!? Ja wij zullen die
wel dichtdoen wan we gaan toch weg. Dank jullie wel! Doei, tot ziens! Kom Siem we doen de deur
dicht. Huh wie is dat? Het is midden in de nacht! Hij is daar bij die ouderwetse lantaarnpalen bezig.
Zullen we gaan kijken? Yep!
Intussen aangekomen bij de man: Ah, daar zijn jullie eindelijk! Dat zegt hij vast tegen iemand
op zijn telefoon. ‘Maar Kim in deze tijd bestaan er nog helemaal geen telefoons.’ Zegt Siem. ‘Ja want
ik heb het ook tegen jullie.’ Zegt de man. Wie bent u dan? Ik ben die anonieme man die jullie gebeld
heeft. Oja.. Daar kwamen we natuurlijk voor. Ja Siem! Haha. Maar waar ik jullie voor nodig heb
is..........
En zo is de man die bij de lantaarnpaal staat Siem en Kim aan het vertellen waar hun hulp voor
nodig is. De man is uitverteld en de drie gaan aan de slag. Ze zijn ondertussen klaar met ‘uitvinden’
en het is al laat geworden dus overnachten ze bij de man thuis.
Siem wordt wakker en al snel ontdekt hij dat ze niet meer bij de man thuis zijn maar bij Siem thuis in
Nederland! Siem maakt Kim wakker. Ze bespreken wat er gisteren is gebeurd. Nu is het de beurt van
Kim om Siem wakker te schudden. Ze roept: ‘Siem ik weet wie die man was!’
De twee doodnormale kinderen, Siem en Kim hebben gewoon in de geschiedenis gewerkt met
Thomas Edison...
Kim
Ik ben uitgekozen als soldaat met een groep anderen mensen. Best zware taak hoor
heb ik gehoord je kan zelfs doodgaan. We zijn nu op weg naar de bunkers van de Duitsers. De leider
geeft ons een opdracht wij moeten de soldaten neerhalen. We zijn er met de boten we pakken onze
geweren en stappen uit de boot. De anderen groep gaat de verdediging op blazen met een
granaat. En schieten wij renden naar een veilige plek want ze hebben mensen die schieten. Maar dan
niet zomaar geweren hebben ze maar machinegeweren die zijn gevaarlijk zij een van ons. We gaan
snel naar een andere plek er gaan een paar dood zeg ik. De bom is net ontploft we rennen in de
opening we knallen gelijk wat Duitsers neer. We hebben de eerste bunker overgenomen de soldaten
komen naar binnen we knallen ze neer. Die hoort bij ons hij is een verrader. We gaan het melden bij
de commandant ten aanval hoorde wij. Tien mensen uit onze groep
werden neergehaald wegwezen zegt een Duitser en knalde door wij gingen vluchten. En we leefde
niet lang en mooi niet gelukkig.
Mika
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
14 Mei 1943

Buiten hoor ik schoten, ik zie mensen rennen dit is de zoveelste schietpartij vandaag. Het is een deel van
mijn dagelijkse uitzicht uit mijn kamer. Beneden is mijn vader samen met Kim de deur aan het repareren.
Kim is mijn zusje ik noem haar altijd zo, omdat ze een dag jonger is dan ik dat vind ze heel irritant ik Kim
en Suze/mijn andere zus zijn een drie eiige drieling. Met zijn drieën is het vaak wel gezellig maar soms
kunnen we ook flinke ruzie maken. Ik ben weer begonnen met schijven in dit dagboek, omdat we net
slaande ruzie hebben gehad over onderduiken. Mijn moeder en mijn vader willen onderduiken maar wij
niet. O sorry, ik was vergeten te zeggen dat we een joodse familie zijn. Uiteindelijk besloten we onder te
duiken in ons eigen huis als er nu een inval van de Duitsers is moeten we naar de verborgen kelder onder
ons huis te gaan. Het is al vaak gebeurd dat we dat moesten doen dan horen die in die kelder
roepen aufmachen, Vaak hadden de Duitsers dan de deur ingetrapt en was het serviesgoed kapot het
irritantste aan zo´n huiszoeking was dat daarna alles een bende was en wij moeten alles opruimen, want
papa en mama moesten de ingetrapte deur repareren. Toen wij klaar waren met opruimen gingen we
volk en vaderland rondbrengen, een gevaarlijk karwij maar met een bakfiets met dubbele bodem konden
we die krantjes ongestoord de krantjes rondbrengen in de joodse buurt. Op die verschrikkelijke dag
werden mijn zussen mijn vader en mijn moeder gevangengenomen door de Duitsers toen ze in de
synagoge waren. Ik kreeg een week later een brief van de postbode dat mijn ouders en mijn zussen
zich in Auschwitz bevinden. Ik ben veel gevaarlijke klusjes gaan doen om een treinkaartje
naar Auschwitz te kunnen betalen uiteindelijk ging dat veel te langzaam dus ik ging maar naar
Engeland varen net zoals al die Engelandvaarders, dat is eigenlijk wel een linke soep maar ik zou toch
moeten. Uiteindelijk ben ik met een onbekende Belg overgevaren bij de kust van Oostende. Eenmaal in
Engeland werden we hartelijk ontvangen. Ik hoorde dat de Engelsen druk bezig waren met een operatie
voorbereiden genaamd operatie overlord. Ik dacht dat ik de Engelsen wel zou kunnen helpen. Toen de
avond voor operatie overlord kreeg ik mijn soldaten diploma, daarna moest ik naar de commandant die
zei dat dit een dag zou worden die niet snel vergeten zal worden. De volgende morgen moesten we heel
vroeg opstaan, omdat dit de dag was die niet snel vergeten zal worden (volgens de
commandant). ‘s morgens vroeg stapten we in een bootjes met allemaal andere soldaten op naar
Dover. Na één uur varen kwamen we bij de kust van Dover. Het was meteen chaos er werd geschoten en
de eerste soldaten klommen al op de rotsen. Ik zag mijn kameraden doodgeschoten worden het was een
gruwelijk gezicht. Uiteindelijk was ik bij de reusachtige muur van kalksteen het was een mooie plek
om een verdedigingslinie te maken ondertussen was ik al op de helft van d kalkstenen wand naast mij zag
ik een kameraad vallen, maar hij was al doodgeschoten voordat hij de grond raakte. Nu ben ik boven op
de rots ergens in de rimboe van bomen zag ik een hakenkruis wandelen. Ik pakte mijn geweer opeens
hoor ik een schot ik word beschoten door die Duitser opeens zie ik een handgranaat naast hem
vallen KNAL de granaat ontploft. De Duitser kon net niet op tijd wegkomen er ligt een hooft en een romp
van die Duitser. Achter mij staat de commandant hij zegt tegen mij dat hij met een parachute uit een
vliegtuig is gesprongen en hij precies achter mij landde en zag dat ik beschoten werd door een Duitser.
Om een of andere vreemde reden gaf de commandant mij een smak geld die heb je verdient zij hij.
Daarna ben ik naar Nederland gegaan het was een moeizame reis maar is reisde wel ergens voor, dan zou
ik mijn familie bevrijden uit concentratiekamp Aschwitz. Een paar dagen later was ik bij het
concentratiekamp ik moest heel voorzichtig te werk gaan, omdat het rond Auschwitz stikte van
de patrouilles. Uiteindelijk vond ik een gat in het hek en kroop erdoor ik had gehoord dat vrouwen en
kinderen vergast worden in dat kamp dus ik schoot op uiteindelijk besloot ik een bom te maken en de
gaskamers te laten ontploffen zonder te veel slachtoffers te maken het lukte het was een knal van
je welste mijn ouders mijn zussen en ik waren weer bij elkaar het was gelukt!!! Tien dagen daarna werden
we gevraagd door de Nederlandse gering om te helpen met het bombarderen van Berlijn uiteindelijk
mochten papa mama Suze en Kim mee met het bombarderen van Berlijn. Op 3 januari 1945 vlogen vijf
bommenwerpers over de stad Berlijn om het centrum te bombarderen.
Door Siem
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
Het leven in de prehistorie

Ik en mijn vriend Nick zitten bij het kampvuur en dan geburen er spannende
dingen. De tijger was ontsnapt ze probeerde hem te vangen maar toen ze ons zag deed hij
een afslag. Gelukkig waren we jagers en maakten we hem bang gelukkig dat we hem
niet hebben neer geschoten want het was nog maar de laatste tijger gelukkig wisten we over
een week dat zij zenuwachtig was omdat ze bijna ging bevallen. Omdat we best bang waren
mochten we als troost de jonge tijgers en die waren gelukkig veel liever dan die moeder
tijger. Eeuwen later mochten de kleine die toen groot waren en de moeder al dood was mee
doen aan een circus.
Een jaar later zit ik weer met mijn vriend Nick op de zelfde plek alleen de tent was er niet
meer (waarom hoor je in de
volgende zin)
Ik denk dat iemand van anderen jagers de spullen hebben gebruikt wat denk jij ?
Oorni en Bas
Schrijver

De oorlog

Ik werd beschoten ik had het overleefd maar toen zat er een bom! Voor me neus ik viel ik werd
geholpen door een onbekend iemand ik rende snel weg ik verstopte me wel een uur. Daarna ging ik
weg naar Nederland en we hadden geluk want we kregen een gratis huis. Daar bleven we 10 jaar.
Maar toen gingen we wonen in Italië en daar bleven we voor altijd daar hadden we hele leuke tijd.
Maar toen kregen we een kindje het was een jonge we noemde hem Twan het is een leuke jongen hij
houdt heel erg van voetbal. En van Bas timmerman de bekende voetballer. Ze hadden geluk met de
oorlog zij hadden wel wonden maar dat waren
niet zo erge wonden gelukkig ze waren heel blij
dat ze ervan af zijn. Het was leuk in Italië maar ze
moeste van de politie weg naar de oorlog dat
vonden ze echt niet leuk maar het moest. Ze
waren verdrietig de zag dat ze verdrietig waren
dus ze mochten blijven ze vonden het zo fijn dat
ze een feest gingen vieren met lekkere dingen op
tafel en de kinderen mochten doen wat ze willen!
En het feest duurde wel een week het was echt
een groot feest 10 jaar geleden waren ze nog in
de oorlog maar dat waren ze allen maal vergeten.
Twan
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
Ik leef in de 2e wereldoorlog
Mijn vriend en ik zaten lekker op de
bank. En mijn vriend hoorde iets, ik hoorde
het niet hij dacht dat het een schot was
wij keken naar buiten. En ja het was een schot
van de Duitsers. Ze kwamen met tanks en
allemaal andere dingen net zoals geweren. Ze
kwamen ons huis binnendringen! Wij
vluchtten naar boven en wij waren heel stil wij
zaten achter een kast maar
ze hebben ons toch gevondenen. Toen
moesten wij in een smerig autootje naar
een concentratiekamp. En wij moesten werken voor ons leven en anders werden
wij vergast. En dat wouden wij niet dus wij maar werken voor ons leven. En wij moesten op het land
of in de fabrieken werken of NOG erger de Duitsers helpen om de mensen te doden maar gelukkig
kwamen de Russen ons redden. Maar de meesten mensen waren al dood maar wij niet. En wij
werden naar huis gebracht.
Viggo

Op vakantie naar Egypte

Jill gaat op vakantie naar Egypte.
Ze wil graag de tempels en de piramides
zien.
Maar ze wil ook naar de woestijn. Jill wil
graag dieren gaan zoeken.
Op een dag gaat Jill naar de woestijn.
Opeens ziet ze een kameel! Het is
een baby -kameel.
Het arme dier heeft heel veel dorst. Er is
geen water te vinden in de woestijn.
Gelukkig heeft Jill een hele grote fles met
water bij zich en ook een bakje.
Jill geeft de kameel heel veel water. Heerlijk!
De kameel heeft geen naam, maar Jill noemt hem Casper.
Jill gaat met Casper op zoek naar zijn moeder.
Ze zoeken en zoeken.
En opeens staat er een grote kameel bij de piramide.
Casper rent naar de grote kameel, want het is zijn moeder!
Jill is blij voor Casper. Dan gaat Jill samen met Casper en zijn moeder op zoek naar vrienden.
Ze vinden heel veel vriendjes. Jill heeft heel veel plezier met haar nieuwe vriendjes!
Jill de Kock
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Verhalen groep 5-8 Kinderboekenweek: En toen?
De 2e wereldoorlog

In 1939 -1945
Ik en mijn zusjes kwamen Jack Jill en Jo-Ann uit school wij liep naar huis
en wij hoor ineens schoten en bomen, vliegtuigen en gegil waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa help!
En mijn moeder stond mij op te wachten en ze zei kom we moeten weg de Duitsers komen aan
vallen .We moeten vluchten! Naar onze bunker. We moeten voorzichtig zijn want als de Duitsers het
al hebben gezien zijn we de Sjaak. Gelukkig hebben ze het niet gevonden. 3 jaar later hebben ze ons
wel gevonden. We moesten met een smerige auto mee naar een kamp daar moesten we
hard werken want anders werden we geslagen door een zweep. En we werden met de trein op
gehaald. Maar wij wisten van onze opa dat er gas in de douches zat. De mannen werden weggehaald
van de dames maar ons gezin leeft nog en nu wonen we weer bij elkaar we hebben een leuk leven.
Jack
Ik ben de akker aan het ploegen Nick ook. En mama is aan het koken en met Tandje (Tandje is mijn
sabeltandtijger baby) aan het spelen. Ik hoor iets aan komen denderen. DE JAGERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ze zitten achter een wildzwijn aan en waarom precies over het geploegde veld. Het wildzwijn beukt
tegen de schuur en hij stort in aaaahhhhhh ik word hier gek van. Dus ik veder ploegen dag in dag
uit. Eindelijk klaar vraag ik aan mama wat kan ik doen en je raad het het anderen land ploegen. Nee
geintje je mag de schuur maken. Gelukkig! Eerst kijken of dat er planken kapot zijn. Dave ga jij even
Tandje uitlaten!
Oké kom Tandje dan kan je misschien ook wat bessen eten.
We komen thuis en de schuur is gemaakt goed he zegt mama. Die avond rond zitten we lekker rond
het kampvuur. En dan gaan we lekker onder wol.
Dave

TWEEDE WERELDOORLOG

Ik ben Juultje ik ben 9 ik woon met
mijn ouders. mijn vader werkt heel
hard Soms sta ik bij mijn moeder de was te
doen maar het liefst zit ik op mijn kamer
foto’s te bekijken.
Heel vroeg in de ochtend kwamen de
Duitsers ik renden mijn slaapkamer uit mijn
vader en moeder stonden op de gang papa
zei dat we moesten onder duiken maar net
op dat moment kreeg papa schot in zijn
arm. Snel doken we onderen vier de
geheimen gang naar een veilige plek mijn
oma had ook zo’n gang. We kwamen oma tegen en samen gingen we veder tot de gang naar boven
leidde we kwamen bij een groten muur met schiet gaten daar achter zaten de anderen mensen
die Nederland helpen om het te bevrijden we worden geholpen door een jongen man mijn
vader wordt geholpen met zijn wond maar mijn vader is een bikkel. Dan zegt papa dan schreeuw
je dan is de pijn voorbij ik en mama en oma schieten in de lach als we zijn uit gelachen dan gaat papa
helpen bewaken een paar jaar later wordt Nederland bevrijd ik en papa en mama en oma mogen
omdat papa heeft geholpen mag papa in de legerbasis werken en na vijfjaar bouwden we een nieuw
huis.
Juultje Boer
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Egyptenaren

Ik neem mee ik zelf en mijn vader. Wij wonen in een piramide maar we werden aangevallen door de
goden. De goden namen mijn vader mee en ik werd opgesloten in de piramide mijn vader moest
werken voor hun maar ik ging mijn vader zoeken mijn vader moest zware taken de taken waren
eindeloos hij moest voeten schoon maken van de goden eindelijk was ik bij de ontvoerder. Ik zag dat
mijn vader nog een zwaardere taak kreeg ik was weer thuis ik at fruit en vlees en opeens hoorde ik
gebonk aan de deur wie zal het zijn ik dacht even na het zijn de goden wat zouden ze willen ik ben
benieuwd. Ik had de deur open gedaan
zij zeiden jij gaat met ons mee maar ik
zei waar voor zij zeiden niks we waren
der zij woonde ook in een piramide we
gingen naar binnen ik zag mijn
vader mijn vader zij wat doe jij hier ik zij
ze kwamen mij halen mijn vader
vroeg waarom haalde ze jou ik zij weet ik
niet ik liep verder. Ik dacht even na ik
weet het ze wilden extra hulp even later
had ik met mijn vader een
plan bedacht. Als de goden gingen
slapen gingen wij ontsnapten als we dat
deden waren we weer thuis en
zo ging het met de Egyptenaren .
Groetjes Eva de hek

2e wereldoorlog

De Duitsers vielen de Nederlanders aan. de Duitsers
hadden veel wapens. Heel veel mensen gingen dood.
Ik was een onderduiker. Ons huis was onderzocht
maar wij werden niet gevonden dat was heel erg
zweten. De Nederlanders hadden goede vliegtuigen
en tanks. Er waren ook Joodse mensen die vonden
Hitler niet goed die mensen moesten dood. Ik vond
dit niet leuk ik kon niet naar mijn opa of oma. Wel al
2jaar niet. Er werden heel veel huizen
gebombardeerd dus er waren veel daklozen.
Gelukkig was er na ongeveer 5,5 jaar kwamen er veel
landen helpen maar ook voor Duitsland. Toen werd heel veel mensen blijer en ik ook er was bijna
geen oorlog hopte ik al 6 jaar. Bij na hat Hiller het opgegeven. voorzichtig ging ik naar mij oma’s
moeder want dat was ook een onderduiker. Gelukkig hat de Duitsers ons niet gezien dus ik was heel
blij. Dus ik bleef daar gezellig dit was heel eng wat dat huis was niet onderzocht dus we waren in
spanning na 4 maanden duurden het 6jaar was hij er klaar mee wij maakten een
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel groot feest we noemden de Duisters mollen allen landen
kwamen ons bevrijden jessssssssssssssssssssssssssssssssss
Daan
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De sabeltandtijger

Ik leef met mijn broer in de tijd van de jagers en boeren. Mijn broer en ik hadden het zwaar met
jagen. En we kwamen een andere groep met mensen tegen die ook aan het jagen waren. Ze
zochten een sabeltandtijger die een groepslid had aangevallen. Wij waren ook aan het jagen
op herten en hazen we hadden al wat gevangen een haas en twee herten. Hun hadden
de sabeltandtijger nog niet gezien maar ze hadden al wel sporen gevonden dus waren ze al in de
buurt. Wij gingen al het vlees braden boven het vuur en daarna op eten even later was het klaar het
smaakte heerlijk. Intussen had de andere groep de sabeltandtijger al gevangen. En een paar
kilometer verderop weer neergezet. En het groepslid was hersteld.
Stan

DE PREHISTORIE VAN BOEREN EN VERZAAMELAARS.
Ik en mijn broertje leefde in de prehistorie. En we werden aangevallen door een sabeltantijger.
En mijn broertje maakte snel een speer en hij haalde lijm uit een boom en hij gaf de speer aan
mij. en ik maakte de tijger dood En toen pakte ik de tijger en haalde de vacht er van af en daar
maakte .ik een Broek van voor mijn broertje en een jurk voor mij .en was het etenstijd en ik
had de tijger al in stukjes gesneden. En toen maakte ik een vuur en ik zocht een stok en ik
ging hem slijpen. En toen deed ik het vlees er omheen en hing ik het boven het vuur en toen
het klaar was haalde ik het vlees er van af en toen riep ik mijn broertje. En ik gaf hem een
stukje vlees en toen hij het op had ging hij slapen .en toen ging ik met hem mee slapen en toen
ik waker werd ging ik bessen zoeken .en toen ik terug kwam ging ik mijn broertje waker
maken en ik gaf hem wat bessen. en ik nam ook wat bessen en toen we klaar waren gingen we
weer jagen .
Sofie Ziyanay
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