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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 belangstellenden toegezonden. 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 van Oudervereniging
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

Vorige week 'schrok ik wakker', want de volgende schoolkrant stond al weer in de planning
en dus ook het voorwoord moest geschreven worden. Wat gaat de tijd toch snel. We zijn
allemaal druk, hebben weinig tijd, vinden alles belangrijk, willen of moeten overal bij zijn en
o ja.................. dit moet ook nog gebeuren en daar had ik ook nog wat aan moeten doen.
Daarom nu, tijdens dit schrijfmoment, maar even achterover leunen en rustig terugkijken
naar een bijzonder jaar. Want bijzonder was het. Corona heeft ons leven beheerst en zal dit
nog een tijd blijven doen waarschijnlijk. We zullen er mee moeten leven, rekening mee
moeten houden en onze weg in vinden. Samen met elkaar!! Daarnaast was er voor GiessenOudekerk en onze school een GO!!! Er gaat een nieuwe school komen; de gemeente is
akkoord. Je zou bijna zeggen: een historisch besluit, meer dan nodig, zeer gewenst en
behaald na ongelooflijk veel inzet vanuit het dorp.
Vorige week was Sinterklaas bij ons op bezoek. Vertrouwd zoals voorgaande jaren, kwam hij
deze keer wel op een bijzondere manier op bezoek; rekening houdend met de huidige
Corona-maatregelen. Het was weer een gezellig weerzien en we hopen dat de Sint en zijn
Pieten nog vele jaren op bezoek komen.
Ondertussen verandert de school alweer in kerstsferen. Toch wel raar. Het
weekend is nog voor de Sint en meteen daarna staat de kerstboom al weer
in de klas. Uiteraard wordt ook het kerstfeest weer op school gevierd. Ook
nu wel wat anders dan voorgaande jaren; tsja Corona.
Volgende week is het dan vakantie. Twee weken heerlijk uitrusten,
uitslapen, niets doen, toch op vakantie en hopen op sneeuw. Dat zou toch
wel heel leuk zijn.
En dan eindigen we 2020 knallend zonder knallen, maar wel met de hoop en
verwachting dat 2021 anders zal verlopen dan 2020.
Ik wens iedereen, namens het hele team prettige kerstdagen en een
geweldig 2021!
En...........Blijf gezond!!!
Jan Hoeksema
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Groep 1 & 2
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Kerst puzzels
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Groep 1 & 2
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Groep 1 & 2

11

12

Kleurplaat
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Fijne kerstdagen en

… een gelukkig 2021!
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Groep 3 & 4
Wij hebben een kerstboom gekocht, in de kerst gaan we
de boom naar binnen doen. Ik geef kerstballen aan mijn vader
en die hangt ze in de boom. Met kerst eten wij iets heel lekkers.
We eten friet.
Verteld door: Siem
Vuurwerk van categorie een mag. Die ga ik afsteken.
Ze zeggen wel voor een jaartje, maar ik denk nog wel
drieduizend jaar. Ik vind het niet kunnen, zonder vuurwerk.
Met de kerst gaan wij naar de dierentuin,
daar heb ik echt zin in.
Verteld door: Tijn
Papa, mama en ik hebben een neppe kerstboom. Met de kerst gaan we die van
boven pakken. Hij komt in de serre.
Verteld door: Michail
Ik vind kerst heel leuk. Mijn kerstboom is nog niet gezet. Ik heb maar een kleine
kerstboom. Kerst vind ik de leukste tijd van het jaar met al die lichten en de
decoraties. Kerst is mooi toch. Maar een ding mist in dit jaar, sneeuw. Maar dat
maakt niks uit, want het is nog super gezellig.
Verteld door: David
Ik vind oud en nieuw leuk. En dan oliebollen eten. En ook de cadeautjes en dan is het
gezellig. En kerst vind ik leuk en gezellig.
Verteld door: Fabienne
Ik vind het leuk om vuurwerk af te steken. Ook nog kerst en oliebollen zijn lekker.
Verteld door: Stef
Ik vind vuurwerk leuk, omdat het mooi is. En
om af te steken. En kerst is ook leuk hoor.
Verteld door: Nick
Ik vind kerst heel leuk. Er ligt sneeuw en je
kan een sneeuwpop maken. En ik ga
oliebollen eten.
Verteld door: Ries
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Herfstontbijt 15 oktober
De ingrediënten voor een
geslaagd ontbijt:
- Een gezellige school
- Heel veel leuke kinderen
- Enthousiaste juffen en
-

oudervereniging
Tafels en stoelen
Aankleding in herfstsfeer
Heel veel onesies, pyjama’s en badjassen
40 gekookte eieren
10 liter drinken
4 pakken hagelslag en vlokken
2 rollen beschuit
40 croissantjes
60 mini witte bollen
40 mini krentenbollen
5 pakken mini eierkoeken
Kipfilet
Achterham
En nog veel meer lekkers als jam, pasta en donuts!
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Sinterklaas en Pieten op school en Piet onderweg!

Op 4 december is Sinterklaas met
zijn Pieten op school geweest.
Natuurlijk was zijn aankomst weer
spectaculair en hilarisch. De
kinderen hebben genoten van het
feest en ik heb begrepen dat
Sinterklaas en de Pieten ondanks de
afstand toch ook veel plezier
hebben gehad!

De kinderen die normaal op
school worden uitgenodigd
hebben thuis een bezoekje van
de Piet gehad. Ook dit was een
geslaagde actie.
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Knutselen
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Groep 5-8

Kerst

Bas:
Vast in de schoorsteen
Ik lag een keer twee nachten voor kerstdag in bed nog even te
lezen maar toen schrok ik. Ik hoorde gekreun ik rende naar
beneden toen was het een hele opluchting. Ik dacht eerst dat het
een dief was maar toen deed ik het licht aan en toen zag ik dat het
de kerstman was. Ik zij sst stil anders horen mijn ouders het. Die
denken dat ik al slaap. Ik zou je helpen met de cadeautjes in de zak
stoppen en dan ga ik weer naar bed. Die ochtend was ik nog heel
moe. Mijn vader vraagt waarom ik zo moe ben ik vertel het eerlijke
verhaal en mijn vader moet er om lachen . Pfff wat een
opluchting ik dacht dat hij boos zou worden. Die dag tuigen we
gezellig samen de kerstboom op maar we komen kerstballen te
kort die nacht slaap ik lekker uit. ’s ochtends liggen er
kerstballen bij de kachel. Die ochtend tuigen we de kerstboom verder op. De volgende ochtend is
het kerst en bij de boom liggen cadeautjes maar er zit ook een gedicht bij er staat in: Dankjewel dat
je me uit de schoorsteen heb geholpen. Groetjes de kerstman. Dus dat was dat gebonk ik dacht dat
het een boef was .
Sofie:
Het kerstdiner
Op een dag vroeg in de ochtend
werd Isabel Zwanink wakker. Omdat vandaag het
kerstdiner bij oma Anne is, want dat doen ze echt
elk Jaar. Maar eerst moet ze naar school en pas als ze
klaar is dan gaan ze naar oma Anne. het kerstfeest
vieren met allemaal lekkere hapjes en lekker eten maar
eerst moet ze naar school.

Viggo:
Kerstman ontvoert
Sinds 2017 was er eens een stout kind en dat kind heet.. Ow wacht het waren er 3. Viggo,
Jack en Daan. Ze hielden alle drie van Fortnite en van vuurwerk. Het was kerstavond en in een
cadeau zaten zes pakken thunderkings. En er was eens een of anderen meneer die de kerstman
wilde ontvoeren. Maar Viggo, Jack en Daan gingen de kerstman helpen. En ze gingen de
kerstman opsporen. Maar zijn slee die stond ergens, maar daar was de kerstman niet. En volgens
die man waren het er 2. Het waren Marcel en Marcel en die hangen de kerstman bijna aan de galg.
Maar toen kwamen Jack, Viggo en Daan die zeiden: WAT ZIJN JULIE AAN HET DOEN? M&M zeiden:
we zijn de kerstman aan het ontvoeren. Maar wie is die kerstman? Dat weet
ik eigenlijk niet? Zullen we hem maar weer in zijn slee zetten? Ja dat lijk mijn een goed idee
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Stan:
Kerstfeest
Kees en zijn vader Piet gaan de kerstboom halen bij de winkel. Ze kiezen de langste uit en een
kleine voor bij de voordeur en de lange voor binnen in het grote huis. Maar helaas paste de piek er
niet meer op, dus zaagt Piet een stukje van de onderkant af en hij past net. Kees zegt: Das geluk
met zo’n hoge kerstboom. Nu mag de moeder van Kees hem optuigen samen met Kees. De moeder
doet de piek en Kees de ballen. Kees mag de piek nog niet doen, want als die kapot valt hebben ze
niks meer. Maar de ballen vind Kees ook leuk. De opa van Kees komt ook vanavond nog eten, dus
moet de kerstboom wel mooi zijn. Dus moet hij snel af zijn over een uur komt opa al. Maar
Kees houd niet van kalkoen dus eten ze maar soep. Dat vind opa vast lekker. Want opa eet al vaak
soep maar niet de kippensoep die ze nu gaan eten. Dus gaan Kees en Piet nog even na vragen. En
hij vind het nog lekkerder als kalkoen en kalkoen vind hij geweldig en dan vind hij die ene soep ook
heel lekker. En piet en mama lusten het ook graag en ik. Mam de ballen hangen in de boom mag ik
helpen koken? Ja, maar maak er geen vies prutje van zoals de vorige keer, toen gooide je er 1 kilo
zout te veel in dus kijk uit. Ding dong daar is opa, Kees vliegt naar de deur en gooit
per ongeluk de gloeiend hete soep om. Mama roept: kees kijk nou uit!!! Maar Kees gaat toch nog
naar opa en dan ziet opa de ravage en schrikt zich het apenzuur. En opa helpt gelukkig wel met
opruimen en een paar minuten daarna kunnen ze eten.

Daan:
Kerst
Het is midden kerst en bijna oud en nieuw, dus kerstboom optuigen en vuurwerk kopen! Er is een
jonge die niet zo veel geld heeft. Hij word gepest. Hij heeft een kleine kerstboom en daar word hij
mee gepest. Hij is er klaar mee! Hij gaat over straat om een klusje te doen en dan misschien een
beetje geld verdienen, want hij heeft honger. De jongen heet Wout, hij kon lief zijn maar hij pest
ook. De jongen die gepest word heet Finn. Hij houd van vuurwerk hij wil ook vuurwerk afsteken,
maar hij heeft geen geld er voor. Maar toen viel hij neer en huilde, maar toen kwam er een engel. Ik
heb geld voor je, dan kan je vuurwerk kopen. Hij was zo blij! Hij werd niet meer gepest, want Wout
was nu jaloers. Ze konden weer met elkaar stelen en kochten lekker eten en hij kocht een grote
kerstboom en was een gelukkig kind. Hij had heel veel vrienden en staken veel vuurwerk af. Hij had
de leukste maand uit zij helen leven, hij heeft een leuken nieuw jaar gevierd en heeft en lekker
avond eten op en ging toen lekker slapen. Hij kocht een snelle auto en toen sneeuwden het. Ze
gingen met ze allen naar buiten om sneeuwballen en een sneeuwpop te maken. Die avond later
leefde de sneeuwpop. Eigenlijk leek hij op dummy de mummie. Ze werden gek aangekeken, maar
sommigen mensen vonden ook leuk om te zien. Ik (Daan) vind het raar maar leuk. Zullen
we fortnite spelen? Ik ben goed (Daan), he Finn. Ben jij ook goed? We kunnen duó spelen. Ruben
dat is een vriend van Fortnite wij spelen met elkaar wij zijn vrienden. Wij gaan samen kerst vieren
en wij hadden een gelukkig jaar.
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Eva:
Merry Christmas
Het was kerstavond. Alle cadeautjes werden gebracht onder de kerstbomen
door de kerstman, maar op een dag was Mr. Mek ontsnapt uit de gevangenis
dat is de slechtste man ooit. De kerstman had het gelezen, daar schrok hij
van. Straks verpest hij nog kerst, dat moet niet gebeuren! Max en Romy
hadden het ook gelezen. Max en Romy dachten ook dat Mr. Mek heel kerst
ging verpesten! Max zei: we moeten wat doen. Je hebt gelijk we gaan kerst
redden, zei Romy, maar is dat niet te gevaarlijk? Wel nee dat kunnen wij wel
aan zij Max. Dus ze gingen gelijk met de fiets zoeken naar Mr. Mek. Waar zou
die zijn? En zou die nog een handlanger hebben? Ik heb misschien een idee
waar die kan zijn. In het oude schuurtje naast het schoolplein. En jou hoor
daar was Mr. Mek. Romy belde gelijk de politie de politie geloofde zijn horen
niet! Max stond te juichen en zo werd Mr. Mek toch gevangen genomen en zo
liep het met het kerstfeest. Gelukkig kon de kerst nog doorgaan.
Groetjes Eva de Hek
Dave:
Ik ben thuis. Het is morgen kerst en in de nacht komt de kerstman! Roept mijn broertje door de
kamer. 1 dag later! Ik ga naar beneden en ik zie niks onder de boom liggen. Ik ga op onderzoek uit,
dacht ik. Ik ga met mijn broertje de deur uit en ik zie de arrenslee! Ik klom erin en ik zie een
brief. Noord sneeuw de ontvoerders! Noord sneeuw? Wat.......... Zuidpool? Nee daar heeft een
arrenslee niks mee te maken. DE NOORDPOOL!! Oké zegt de arrenslee en vliegt binnen een 1
seconden naar de Noordpool. Wow dat was vet! Ik zag wel een boef de kerstman ontvoeren, zegt
de arrenslee. Hoe zag die eruit? Een ketting, zwarte trui en een grijs vestje. Ooooooooo zegt mijn
broertje ik weet wie het is. Oké wie is het?! Viggo! Oké arrenslee ga naar Giesen-Oudekerk. Oké, ik
ga naar de bestemming, zegt de arenslee. Ding dong. Ik bel aan bij Viggo en ik mag naar binnen. Ik
zie daar de Kerstman ontvoerd liggen en ik maak hem los. En de kerstman zegt dat ik een groot
cadeau krijg en Viggo heb jij nog wat te zeggen??
Dex:
De verdwenen cadeaus
Op een dag ontsnapte een dief. De dief is gevaarlijk, hij
rooft een huis leeg. Op een dag was het zo ver, hij
ging een huis leeg roven. Dat was een oud huis ,er woont een oma en
een opa en een kind. Het kind houdt van kerst. Het was kerstochtend
en hij ging de trap af rennen en hij ging naar de
kerstboom. En er lagen geen cadeaus. De cadeaus zijn gestolen.
Toen las opa de krant en toen zag hij een boef.
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Jack:
Kerst 2020
Ik en Mees lopen op straat. We zagen de kerstman op een arrenslee met zijn herten. Maar wij zien ineens
mensen in het zwart met een bivakmuts op. Ze gaan bij de Onderstaat naar beneden. ‘Het zijn boeven, we
moeten ze pakken´ zeg ik. Nee we moeten de politie bellen zegt mees. Maar als we de politie bellen dan
horen ze het geluid van de politieauto zeg ik. We bellen toch de politie. We
maken er een: geen geluid oproep, van zegt de politie. Oké´ zegt Mees tegen
de politie. En de politie hangt op. Zullen we gaan zeg ik? Nee zegt Mees we
moeten wachten op de politie. 5 minuten later de politie is er zegt Mees.
‘Kom mee,’ roepen we! Waar zijn ze zegt de politie. Bij Dave zijn ze geld aan
het stelen. Oké zegt de politie. Dan geven ze het signaal: Kom het huis uit
nu! We staan voor de deuren, ik zou nu komen anders gaan we naar
binnen! Dave, Nick en zijn gezin zijn al buiten. Gelukkig heeft de politie ze
gepakt. We wenste ze een gelukkig kerst.

Milou:
Lotte gaat een kerstboom halen
Een meisje Lotte en haar vader gaan een kerstboom halen.
Ze kopen de grootste kerstboom . Ze gaan naar huis en dan gaan we de kerstboom optuigen
zegt papa. Maar daar komt een kerstman aan en Lotte vind het spannend, maar haar vader is
er bij. Het broertje is er ook, hij vind het niet spannend, hij vind het juist leuk. Maar Lotte blijft achter haar
vader staan. Ze vindt het niet leuk, maar dan zegt de kerstman: ik ga weer goed op de kerstbomen
passen. Mijn vader lacht en zegt: ga dan maar gauw, anders zegt je vrouw dat je te laat bent voor haar
verjaardag. Dan gaan wij ook, wij moeten de kerstboom nog optuigen en we gaan nog met de
familie gourmetten en dan gaan we de cadeautjes uitpakken die onder de kerstboom liggen. Dan komt de
kerstman.
Kom dan en Lotte, je hoeft niet bang te zijn want de kerstman doet niets . En de kerstman is juist lief en als
je in films kijkt, is hij toch ook lief en dan is hij in het echt ook lief. En hij blijft buiten staan zegt papa. Ze zijn
net thuis.
En nu moeten we op houden, want je broertje mag het
niet horen want hij gelooft er nog in.
Lotte niet. Papa vind het fijn dat ze niet meer in kerst en
sinterklaas gelooft en nu gaan we de cadeautjes uit pakken en
dan gaan we gourmetten en dan gaan weer feest vieren!
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Hohoho................. Merry Christmas!
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Bezorgen en afhalen
Het bezorgen van maaltijden is weer mogelijk.
Op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur -20.00
uur.
Graag vooraf reserveren ( bij voorkeur de dag
ervoor) om de bezorging zo goed mogelijk op tijd
te laten verlopen.

Zo kun je een 3 of 4 gangen diner samenstellen
naar uw keuze.
Liever geen 3 of 4 gangen diner met kerst, geen
probleem, alle gerechten zijn ook los te bestellen.
Liever een buffet! Ook dat is mogelijk,
De gerechten kunnen ook op schalen gemaakt
worden.
Bel gerust voor meer informatie en/of andere
mogelijkheden, wij staan u graag te woord.
Reserveren voor de kerstdagen is mogelijk t/m
uiterlijk 20 december.
(De maaltijden kunnen op 24, 25 of 26 december
afgehaald worden tussen 13:00 en 15:00 uur)

De feestdagen staan weer voor de deur.
Zoals ieder jaar is het ook dit jaar weer mogelijk
om gerechten te bestellen. Maak het jezelf
gemakkelijk, geniet van de kerstdagen en zet
zonder stress een maaltijd op tafel.

Graag telefonisch bestellen. 0184
651501

* De voorgerechten maken we voor u op 'echte'
borden.
* Wij maken alle hoofdgerechten in mooie
ovenschalen die u alleen in de oven hoeft te zetten
en zo kan presenteren aan je gasten.
(ook is het mogelijk om je eigen ovenschaal van te
voren af te geven)
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website info@oltghiessen.nl
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Kim:
Het is vrijdagochtend negen uur op het politiebureau, en er
komt zometeen een sollicitant. Ugh, daar heb ik echt geen zin in, ik werk veel liever alleen
dan kan niemand je werk verpesten. Maakt niet uit! Ik ben je baas en ik vertel wat
er gebeurt en wat je moet doen, dus nu doe je aardig en doe je of je er zin in hebt! Ah, daar
zal je hem al hebben. Ontvang jij hem Kim? Best... Hallo ik ben agente Kim. De
sollicitant zegt: ‘Ik ben Siem.’ Oké, ik
loop even naar baas Nick toe. Hé Nick
en? Zeg maar dat hij aangenomen
is. ‘Moet het echt?’ Zeg ik. Ja! Het is
een goede jongen, en je past je
aan, want je bent niet alleen op de
wereld! Ja, je hebt gelijk ik ben niet
alleen op de wereld. Ik geef hem een
kans en ik ga hem vertellen dat hij is
aangenomen. ‘Goed zo.’ Zegt Nick. ‘Ga
maar snel, je hoeft hem niet nog langer
in spanning te houden.’ Ik zucht terwijl
ik terug loop naar Siem. Siem, je bent
aangenomen! ‘Oké, nou ik moet gaan.
Tot maandag.’ zegt
Siem. Maandagochtend op het
politiebureau: ‘Ik heb mijn eerste zaak
gekregen.’ Zegt Siem. Ja, maar deze
zaak zal de leukste niet zijn hoor! We
gaan naar het plaats delict, waar de kerstvrouw de kerstman voor het laatst heeft gezien.
Maar toen zag ik daar opeens mijn politiepet, en bedacht me toen dat ik die vanochtend
niet had opgedaan! Nick is natuurlijk heel snel naar ons toe gekomen, en heeft mij als
verdachte nummer één opgeschreven. Ik word uit de zaak gezet. De tijd is zo snel voorbij
gegaan, maar de kerstman is nog steeds niet gevonden! Het gaat de hele dag door in mijn
hoofd. Ik móét en zal de kerstman terug vinden ook al ga ik ervoor de bak in omdat het
illegaal is. Ik heb gezien wie Siem belde op het plaats delict, ik vond het al verdacht, maar ik
besteedde er geen aandacht aan. Pas toen ik alles, maar dan ook alle details door ging kwam
het in me op dat mijn baas Nick normaal nooit zo enthousiast is over nieuwe
sollicitanten. Hij snapt mij altijd als de beste en neemt daarom ook nooit andere mensen
aan. Dus toen ik zag dat een elf Siem had gebeld, wist ik dat er iets niet goed wijs was. Ik heb
nu nog veel meer speurwerk achter de rug en sta op het punt om onze lieve kerstman terug
te vinden!!
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Mika:
Het leven van de kerstman
De kerstman zat op een dag te kijken op de lijst met goede en slechte kinderen. Toen zag hij
dat er steeds meer slechte kinderen bij kwamen. Ze werden woedend van corona en waren
er zat mee. De kerstman dacht we moeten maar de kerstsfeer erin brengen. Maar hoe ga ik
dat doen vraag ik me af? Ik kan het niet niet doen, want de rendieren die vliegen op
kerstsfeer. Misschien een optocht met snoep op wagen en dan het snoep gooien. En dan
nog iets voor de ouders. Even denken.. Ik weet het: een concert met mij op het podium en
dan kunnen ze liedjes aan vragen. En de elfen gaan het klaar zetten, het podium wordt dan
wel een flinke klus. Maar ze zijn met duizenden en we hebben de portalen al klaar
staan. Oké dan beginnen we de met
dingen klaarzetten. En zo begonnen de
elfen. Na dertig minuten wachten waren
de elfen klaar. En ze gingen eerst naar de
wagen om snoepgoed te strooien. De
kinderen juichen naar de kerstman en
zijn vrouw. Nadat ze de stad met de
minste kerstsfeer waren ingereden
waren ze klaar. En toen was het negen
uur, toen kwam het concert. Veel
mensen gingen voor zijn eigen
geschreven liedjes, dus die speelden
en zong hij. En zijn vrouw was woedend
op hem, want hij kwam om vijf uur weer
terug. Behoorlijk laat ben je terug. Ja zei
hij, dat komt omdat ik een gesprek met
de politie heb gehad. Waarom? zei zijn
vrouw. Uh iets te veel mensen bij elkaar
en ik had geen vergunning. Dus na een uur zat ik in de gevangenis. En waarom heb je daar
geen rekening mee gehouden? Uh heb ik niet aan gedacht ik zal het de volgende keer aan
denken dat beloof ik. Dat hoop ik maar voor jou lieverd, je bent altijd zo ruig bezig met je
werk. Het is vanavond tijd om de cadeaus te geven aan de kinderen over de hele wereld.
Elven, begin met pakjes maken! Oké zeiden de elfen tegen de kerstman. Dus ze begonnen
met het inladen van de cadeaus. Natuurlijk voor de kinderen en na een paar uur was het zo
ver. Ze konden vertrekken. Eerst naar de Eskimo's, dan naar de andere plekken op de wereld
natuurlijk, want die kunnen we niet over slaan. O ja daar komen we via portalen die
ons teleporteren naar allen plekken op de wereld. Dus na een paar uur zijn we geloof ik
klaar, in ieder geval dat hoop ik. Plop we zijn in New
York city plop plop plop plop plop plop plop we moeten alleen nog Nederland en België,
plop. We zijn er! Paar cadeaus hier en daar plop en nog een paar. Fijn we zijn bijna klaar met
de cadeaus. Alleen nog het dorpje Giessen-Oudenkerk. Waar Mika, Jack, Dave en Tom
wonen, de vier gamers noem ik ze altijd. plob plob plob plob, klaar met de cadeaus! Eindelijk
weer terug thuis, ik hoop tot volgend jaar.
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Twan:

De verdwenen kerstbomen
Yes het is kerst! Wat zal ik nu gaan stelen van de kerstwereld? Ik weet het: de kerstbomen.
Maar hoe? Ik weet het. In de nacht ga ik bij alle mensen inbreken en alle kerstbomen
stelen. Maar dat duurt nog zo lang. Maar dan kan ik me al vast voorbereiden voor
vanavond. 3 uur later.. Yes het is nacht. Ik pak snel mijn spullen. Nu bij de Kerstman. Oh het
is al ‘s nachts ik moet snel de cadeautjes brengen bij de mensen. Ik
pak snel mijn spullen. Even later.. Oké ik zie de Kerstman in de schoorsteen gaan, als hij eruit
is dan ga ik in de schoorsteen en steel ik de
kerstboom. Even later zag de Kerstman dat Twan
achter hem aan ging. De kerstman rende snel
achter Twan aan en de kerstman was sneller en zei:
waarom ging je mee nou? Ik haat kerst en ging dus
alle kerstbomen stelen. Wil jij dat nooit meer
doen? Oké Kerstman. Oké ik moet snel veder
nou doei!!
Siem:

Ontvoerd???
Sssst, stomme dikbuik niet zo schreeuwen! Waarom
doe je geen blauw muts op? Dan val je minder op in de
sneeuw. En dan ook nog die sollicitatie op
het politiebureau. Echt heel irritant. Ik ga er nu heen,
want het is tijd. Ik ben eindelijk in de vergaderkamer
van het politiebureau. ‘Ik ben Siem’ zeg ik. De
agente gaat naar de baas. De agente komt terug en
zegt:’ Je bent aangenomen.’ En toen was ik
politieagent. Ik ging verder met de ontvoering op de
Noordpool. Ik breng de ontvoerde man naar plaats X. Een ijsgrot midden in de Alpen bij
de Grossglockner en laat een politiepet achter in de pakjeskamer om ervoor te zorgen dat de
agente wordt verdacht en wordt opgepakt. O, ja ik ben aangenomen doordat ik de baas van
de politie in hypnose heb gebracht. Dat heb ik gedaan door een klokje voor de neus van de
baas van de politie te laten slingeren en te zeggen dat hij mij moest aannemen, dat is gelukt,
maar daarmee heef hij de aardige agente ook gekwetst. Maandag ben ik om 09:00 op het
politiebureau om een zaak op te lossen van de ontvoerde kerstman. Ik zeg het tegen Kim (de
agente). Zij reageert; ´ deze zaak zal de leukste niet zijn. We gaan naar de plaats delict en
vinden daar een politiepet. Kim is verdachte nummer één in de ontvoering. Over heel de
wereld wordt gezocht naar de kerstman. Uiteindelijk wordt hij gevonden in een ijsgrot bij
de Grossglockner. Na een lange tijd vrij man te zijn is het toch wel weer fijn om in de cel te
zijn. Helaas is het dit keer een eenzame opsluiting in een isoleercel.

38

Groep 5-8

Kerst

Tom:
Papa en mama vermist
Kerst 2020 Dave, Mika en ik waren leuk aan het spelen in de sneeuw. Het was half 5 en gingen
allemaal naar huis, maar even later kwam Dave weer naar buiten en kwam gillend naar het huis van
ons en zei: ´mijn vader en moeder zijn spoorloos verdwenen waarschijnlijk door de Audi Q8 die
verdacht snel wegreed toen ik er aan kwam´ ´maar dat is verschrikkelijk´ zei Mika die nog bij mij was.
Weet je de kentekenplaat nog uit je hoofd? ´jazeker´ zei Dave 23-ut-2r zei Dave. Waarom is jouw
moeder eigenlijk ontvoerd, waarom zou de dader eigenlijk jouw moeder per sé ontvoeren? Ik heb
geen idee zei Dave, mijn moeder speelt niet voor kerstman en niet voor... laat maar. Maar we gaan
nu naar de politie die kan ons wel verder helpen. PAP
kan jij ons brengen? Vraag maar aan mama, ik lig op bed.
Oké. MAM kan jij ons brengen? Vraag maar
aan papa. Ja die ligt op bed. Dat leggen we je uit
waarom. Ja maar waar moet ik je dan naar toe
brengen? Naar het politiebureau zei ik. Waarom?
Mam dat leg ik later wel uit in de auto oké? Ik kom er al
aan, Dave zijn vader en moeder zijn ontvoerd met een
Audi Q8. Dave weet de kentekenplaat nog uit zijn hoofd
23-ut-2r, zei Dave. Oké ik snap het. Moeten we
jouw moeder ook niet even informeren als wij op het
politiebureau aankomen? Ja bel of app maar even naar
mijn moeder zei Mika. Oké eenmaal bij het politiebureau
aangekomen zegt Dave tegen de mollige meneer bij de
balie: ‘Mijn vader en moeder zijn ontvoerd. zozo en weet
je een paar tips voor het politiekorps?’Ja mijn vader en moeder zijn ontvoerd met een Audi Q8 en het
nummerbord is 23-ut-2r. Oké ik ga een politieauto eropaf sturen, maar als ze hem niet gevonden
krijgen kan je beter even naar het bedrijf voor Audi Q8 gaan. Zij weten precies wie die auto gekocht
heeft. Dus wij opweg naar dat bedrijf. Zegt de baas van het bedrijf ik mag allen zeggen van die
meneer dat ie op de Noordpool woont en gaat met de arrenslee naar heel veel mensen in anderen
landen Dave roept:´ de kerstman!´ Mischien, mischien niet, maar waarom zou de kerstman een auto
hebben als vervoer als hij ook een arrenslee heeft? Ja we kunnen het hem allen maar vragen. Op
naar de NOORDPOOL!! Even later bij de kerstman op de noordpool vraagt Dave heel snel ´kerstman?
Waar heeft u mijn vader en moeder gelaten? Als we daar Dave Mika en Tom eens niet hebben en oh
MARIEKE ook nog. Maar jouw vader en moeder heb ik niet ontvoerd! Maar ik heb ze geleend
voor hulp Kerstmannen! Oh maar waarom heeft u dan een auto als u ook een arrenslee heeft? Tja...
Ik heb een auto maar als ik in mijn vingers knip zit ik pardoes in een arrenslee. Oh daarom wou
de meneer van de garage niks zeggen. Waar zijn mijn vader en moeder eigenlijk? Daar ze zijn zich net
aan het omkleedden oh MAM PAP! Ja DAVE TOM MIKA en MARIEKE is er ook bij. We werden ineens
meegenomen door de kerstman en knip we zaten in de arrenslee. KERSTMAN mag ik alstublieft mijn
ouders terug? Ik waardeer het echt, maar kunt u iemand anders regelen? Ik wil terug naar huis met
lekkere warme chocomel en een koekje of chocolaatje. Wilt u mee? Er is immers genoeg voor
iedereen! Eenmaal thuis aangekomen zitten we lekker aan de chocomel, lekker warm en knus bij de
openhaard. Dan gaat de kerstman het hele verhaal uitleggen van de auto, van de belevenis van het
huis, van de kerstman. Dus uiteindelijk is alles goed afgelopen en zijn de ouders van Dave weer thuis.
En Mika vindt alles best, dus gelukkig nieuwjaar en een prettig kerstfeest!!!!
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Moppen en raadsels
1. De kerstman staat bij de bushalte:
'Meneer, heeft u een windje gelaten?'.
Antwoord: 'Ja, natuurlijk, dacht u dat
ik altijd zo stonk?

2. Wat vind je wel in december, maar
niet in de andere maanden van het
jaar?
De letter d
3. Welk ijs kan niet smelten?
radijs
4. De meester geeft natuurkunde les. "Bij
hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed
voorbeeld van geven?" Mark: "De zomervakantie duurt zes weken, maar
de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!"
5. Welk klokje geeft wel de tijd aan, maar nooit de uren?
Een sneeuwklokje
6. Wie heeft er met de kerst nooit honger? De kalkoen, want die is altijd
gevuld.
7. Twee moeders praten over hun kind. Zegt de ene moeder: 'Mijn zoon
kan zijn naam al zeggen.' Zegt de andere moeder: 'Mijn zoon kan zijn
naam al schrijven.' 'Dat is nog niks', zegt een derde moeder: 'Mijn zoon
kan zijn naam achterstevoren schrijven!? 'Hoe heet hij dan?' vragen de
eerste twee moeders. Antwoordt de derde moeder: 'Bob!'
8. Op school krijgen de leerlingen les in beleefdheid. De juf vraagt: ‘Anton,
als je per ongeluk op de voet van een mevrouw gaat staan, wat doe je
dan?’ Anton: ’Dan zeg ik: “Pardon, mevrouw”. Heel makkelijk!' Juf: ‘Heel
goed. En als ze jou nu wat geld wil geven omdat je zo beleefd bent, wat
doe je dan?’ Anton: ‘Dan ga ik op haar andere voet staan om te zien of ik
daar ook geld voor krijg.’
Weet jij ook een leuk raadsel of een leuke mop? Stuur hem dan (met hulp van
je ouders) naar het emailadres van de oudervereniging en wie weet staat je
mop in de volgende schoolkrant!
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