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Adverteren?Adverteren?Adverteren?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?Contact of vragen?Contact of vragen?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 Voorwoord Voorwoord Voorwoord     

TERUG NAAR HET NIEUWE NORMAAL 

We hebben met z’n allen een bizar en bijzonder jaar achter de rug. Wie had 1½ jaar geleden 

ooit gehoord van Corona of COVID-19. Wisten wij veel dat we geconfronteerd werden met 

lockdowns, snottebellenprotocollen, sneltesten, vaccinatie enz. 

Het heeft ongelooflijk veel invloed gehad op ons dagelijks leven én zeker op ons schoolleven. 

Maar er gloort hoop aan de horizon, het wordt weer beter, we gaan weer terug naar het nieuwe 

normaal. Op school kan er weer gewoon contact zijn tussen ouders en leerkracht, de bubbels 

zijn verdwenen, luizenouders kunnen hun werk weer doen, opa’s en oma’s zijn weer welkom 

op een opa-oma-ochtend. Maar………………………….. 

Eerst vakantie. Op naar de camping om een paar weken te kamperen, ‘en route’ naar het 

huisje in Frankrijk wat gehuurd is, op fahrrad-vakantie naar Duitsland of heerlijk zo’n zes 

weken niets doen in de tuin, aan de Giessen of tijdens een dagje Efteling. Dat geldt natuurlijk 

ook voor de leerkrachten van GO. Sluiten in de eerste week van de vakantie het schooljaar af. 

Doen de achterstallige administratie, bereiden al wat zaken voor, ruimen het één en ander op. 

We gaan genieten van een welverdiende vakantie in binnen- of buitenland.  

De laatste week van de vakantie bereiden we het nieuwe schooljaar voor, plannen al wat 

vergaderingen, maken overzichten en leerplannen en kijken uit naar maandag 30 augustus. 

Want dan komen de kinderen met enthousiaste verhalen/avonturen, verkleurde gezichten en 

hebben weer zin in leren.  

Geniet van de zes weken, wij doen het ook!!!!  

 

  



 

4 

 

 



 

5 

 

Groep 1Groep 1Groep 1Groep 1    ----    2222        
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Groep Groep Groep Groep 1111    ----    2222    
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Groep Groep Groep Groep 3333    ----    4444  
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Groep Groep Groep Groep 3 3 3 3 ----    4 4 4 4     
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Zoek jij de weg? Zoek jij de weg? Zoek jij de weg? Zoek jij de weg?     
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Groep Groep Groep Groep 3333    ----    4444 



 

14 

 

 



 

15 

 

KleurplaatKleurplaatKleurplaatKleurplaat    
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Groep Groep Groep Groep 3333    ----    4444 
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Zoek Zoek Zoek Zoek hieronder hieronder hieronder hieronder de letters van het woord de letters van het woord de letters van het woord de letters van het woord 
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Alternatieve schoolreisAlternatieve schoolreisAlternatieve schoolreisAlternatieve schoolreis    23 april23 april23 april23 april    groep 1 groep 1 groep 1 groep 1 ----    4444    

Exotus Serpenti 

De datum voor het schoolreisje stond al gepland, maar door de Corona maatregelen 

is het niet gelukt om op schoolreisje te gaan. De oudervereniging heeft vervolgens 

een leuk en leerzaam alternatief geregeld. Knutselen, poffertjes eten en wel 8 

reptielen op school om te bekijken en soms zelfs om vast te houden! Dat was soms 

best een beetje spannend! 
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JuffendagJuffendagJuffendagJuffendag    3 jul3 jul3 jul3 juliiii    groep 1 groep 1 groep 1 groep 1 ----    4 4 4 4         
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ZZZZomer puzzelomer puzzelomer puzzelomer puzzel      
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Interview schoolverlater Interview schoolverlater Interview schoolverlater Interview schoolverlater     

 

Wat is je naam? Kim Westerhout 
Waar woon je? In Giessen-Oudekerk 
Wanneer ben je geboren? Gorinchem 
Hoe groot ben jij? 1.58 
Wat is de kleur van je ogen? Blauw 
Welke schoenmaat heb je? 39-40 
Wat voor opleiding ga je doen? Lyceum Oudehoven 
Wat zijn je hobby’s? Dansen, tiktokken en Netflix kijken 
Heb je broers of zussen? Ja, een broertje: Daan 
Wat is je favoriete vakantieland? Oostenrijk  
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen? Loïs 
Wie zou je graag ontmoeten? Charli D’Amelio 
Favoriete slaapkledij? Onderbroek met hemd 
Favoriete auto? Audi 
Favoriete film? Raya en de laatste draak 
Favoriete muziek? Dixie D’Amelio 
Favoriete stad? Utrecht 
Favoriete knuffel? De knuffels van mijn moeder 
Favoriete week/maandblad? Meiden magazine 
Favoriete schrijver? Mirjam Oldenhave 
Favoriete troetelnaam? Kimmie 
Wat ligt er onder je bed? Een verdwaalde sok                                                          
Lievelingskleur? Roze 
Lievelingslied op dit moment? Good 4 U (Olivia 
Rodrigo) 
Lievelingseten? Sushi 
Lievelingsvak op school? Pauze 
Lievelingsdrank? 7 up 
Lievelingscijfer? 16 
Wat vind je het mooist aan jezelf? Mijn nagels en mijn haar 
Welke schoenen draag je het liefst? Mijn asics sportschoenen 
Hoe laat ga je slapen doordeweeks? Meestal tussen 21:00 en 21:45 
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Wacht even 
Ben je een buiten persoon of binnen persoon? Een buiten persoon 
Wat doe je in het weekend? Naar musical les, buiten spelen, wandelen 
en met de fam. film kijken 
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Welk vak doe/deed je niet graag op school? Rekenen 
Wat ontbijt je? Brood 
Wat eet je absoluut niet graag? Zuurkool 
Heb je huisdieren? Ja, een kat 
Waar kan je niet tegen? Tegen het krassen op een stoffen lampenkap 
Waar ben je bang voor? Enge clowns of enge mensen in films 
Word je soms emotioneel? Yep 
Wat was je eerste gedachte toen je vanmorgen opstond? Ik wil nog niet 
uit bed! 

 

Keuzevragen 

Lachen of dromen? Lachen 
Serieus of grappig? Grappig 
Snel of traag? Traag 
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? Rechts 
Saus erop of ernaast? Maakt niet uit, als het maar saus is! 
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InterviewInterviewInterviewInterview    schoolverlater schoolverlater schoolverlater schoolverlater     

 

Wat is je naam? Siem 
Waar woon je? Giessen-Oudekerk 

Wanneer ben je geboren? 18 november 2009 
Hoe groot ben jij? 1.53 geloof ik 

Wat is de kleur van je ogen? Blauw Groen 
Welke schoenmaat heb je? 37,5 

Wat voor opleiding ga je doen? TTO gymnasium 
Wat zijn je hobby’s? In achtbanen zitten, op mijn telefoon zitten en 

origami 
Heb je broers of zussen? Ja, Suze 

Wat is je favoriete vakantieland? Oostenrijk 
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen? N.V.T 

Wie zou je graag ontmoeten? Klaas (Klaas kan alles) 
Favoriete slaapkledij? Onderbroek 

Favoriete auto? Station Opel Insignia  
Favoriete film? Michels tegen de machines 

Favoriete muziek? Disney 
Favoriete stad? Dordrecht 

Favoriete knuffel? Beer 
Favoriete week/maandblad? Kijk 

Favoriete schrijver? Marloes Morshuis (van Radovar) 
Favoriete troetelnaam? Siempie 

Wat ligt er onder je bed? Een poster van de kerk en een verkeersbord  
Lievelingskleur? Oranje 

Lievelingslied op dit moment? A Little party 
Lievelingseten? Gnocchi (zoek op op  google) met pesto arrabiata  

courgette en kip  
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Lievelingsvak op school? Rekenen 
Lievelingsdrank? Cola zero 

Lievelingscijfer? 13, omdat veel mensen het als ongeluksgetal hebben 
Wat vind je het mooist aan jezelf? Mijn ogen 

Welke schoenen draag je het liefst? Nike air max 
Hoe laat ga je slapen doordeweeks? 20:30 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? bruh 
Ben je een buiten persoon of binnen persoon? Een buiten en binnen 

persoon, soms heb ik zin om naar buiten te gaan, soms niet 
Wat doe je in het weekend? Klusjes en spelletjes op mijn telefoon 

Welk vak doe/deed je niet graag op school? Spelling 
Wat ontbijt je? Ik ontbijt iedere dag anders, overnight oats, cruesly, taart 

of een boterham   
Wat eet je absoluut niet graag? Watermeloen, ik vind de structuur echt 

niet lekker 
 

 

 

 

Heb je huisdieren? Ja twee grasparkieten, Paco en Coco 
Waar kan je niet tegen? Nagels over een krijtbord 

Waar ben je bang voor? Voor spinnen 
Word je soms emotioneel? Ja  

Wat was je eerste gedacht toen je vanmorgen opstond? Yes vandaag 
gaan we de dinnershow opnemen 

 

Keuzevragen 

Lachen of dromen? Lachen 
Serieus of grappig? Serieus 

Snel of traag? Snel 
Simpel of ingewikkeld? Ingewikkeld 

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? Erop 
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Groep 5 Groep 5 Groep 5 Groep 5 ----    8888    

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Twan:  

Een panter en een slang zitten oog in oog. De panter sluipt naar de 

slang en de slang blijft gewoon lekker zitten. maar de panter rent met 

volle snelheid op hem af . bam! De indianen schieten vol op de panter. 

En hij ligt dood op de grond. Aaaawajaaa! Er komt een gek mannetje 

slingerend aan een liaan en hij pakt de slang maar hij knalt tegen een 

boom. En de slang valt in het water. En er rijd een vrachtwagen in het 

water. en de vrachtwagen heeft mega frietjes op de kar en een aap 

loopt lekker over de straat en dan komt opeen een vrachtwagen op 

hem af rijden en hij schrikt zich kapot. Maar hij was net op tijd om 

weg te rennen en toen was alles goed gekomen zelfs met de slang.  

Stan:  

De jagers  

De jagers wonen in het huisje. Ze gaan jagen. Het eten was op ze 

hadden een hert gevangen, maar die was op. Ze komen een plek 

tegen waar een trap is. Ze denken wat is dat ze hadden het nog 

nooit gezien. Ze gingen even kijken, maar ze zagen niks. Dan 

komen ze een slang tegen een felgroene hoe komen ze daarlangs? 

Het is ook een gifslang ze lopen erlangs gelukkig doet hij niets. 

Een van de jagers was bang en klimt in een boom. Hij is bang 

voor de slang die toch achter hem aan komt. Hij stopt met volgen 

de jager die in de boom klom heeft een bloedzuiger. Gelukkig 

niks aan de hand ze zien nu een bruin hert ze schieten met houten pijlen en raak ze nemen 

hem nu mee naar de hut. Daar eten ze hem op de vacht als jas en botten slijpen en dan heb je 

pijlen die gebruiken ze om nog andere dieren te vangen.  

Bas:  

Pfff allemaal overleeft  

Hoi ik ben Koos de bloedzuiger. Ik ga vandaag naar de jungle . Cool 

hier in de jungle zegt Koos. Oooh wauw! Zegt Koos wat een mooie 

waterval! Waaah een mens in een boom! Word ik bespioneerd? Grrr ik 

zou hem eens terug pakken denkt Koos. Hij kruipt tussen zijn tenen en 

begint bloed te zuigen. Au! Zegt het mens. twee andere mensen zien het 

van uit de bosjes en springen uit de bosjes met pijl en bogen. Kruipen! 

Eindelijk ze zijn afgeschut ooh nee! Nu weer een tijger! Kruipen! Weer 

afgeschut mooi zo maar waar ben ik nu beland? Bij een oud griezelig en 

cool hutje en het wordt al donker en ik ben al heel errig moe van de 

avonturen van vandaag dus ik ga slapen weltrusten.  
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Groep 5 Groep 5 Groep 5 Groep 5 ----    8 8 8 8     

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Milou:  

De jagers. En de mensen van hiernaast.  

Er waren eens twee mannen met een pijl en boog. Die wilden een dier vangen. Dit keer 

hadden dit keer een tijger gevonden. Ze schoten 1 keer maar nee hij was mis. En toen ging de 

anderen maar ze schoten op zijn dochter. Ze leefde nog maar ze was niet oké. Ze moes heel 

snel naar huis. Maar Ze hadden geen huis ze gingen naar hun schel plek. en de moeder ging 

huilen toen ze het zag  

Ze was heel beroert. En toen gingen de mannen weer jagen. 

En toen zagen de jagers een gorilla gevonden. Maar die waren 

ze weer kwijt. En op eens zagen ze een slang en die raakte ze. 

En toen gingen ze naar hun schuilplek waar ze gingen eten. 

En toen was de dochter weer beter. Dus de vader was heel blij 

dat de dochter weer beter was. En toen gingen ze eten.  

En toen kwam er een vrouw in helen mooie kleren. En die 

heten Milou. Ze wilde geld brengen maar ze dachten dat ze 

berooft waren lekker gegeten.: willen jullie misschien met mij 

mee naar Nederland. : ja zijden ze. En toen gingen ze mee 

naar Nederland en de mensen die mee gingen  

Sprongen op bomen. En toen gingen ze de spullen inpakken. En toen gingen ze naar het 

vliegveld .en de mensen waren zo blij dat ze een gat in de lucht sprongen. En toen waren ze in 

Nederland. En de anderen mensen die in Nederland wonden die keken raar naar de mensen 

die Milou mee hat genomen. En toen gingen ze naar huis. En toen was alles weer goed.  

Eva:  

Er was eens een bos waar het altijd spookte......  

Ze noemde het wel het Spookbos. Er was een slang zoek in de jungle, De gevaarlijke Cobra 

hij sloop overal heen. Maar hij koos toch voor het spookbos. Op eens hoorde hij een hard 

geluid en harder en harder. Misschien komt het uit dat oude schuurtje, Maar ik ga niet kijken. 

IK denk dat het komt door de watervallen dat haten tijgers? Misschien woont er een tijger in 

het bos zou die dan in het oude schuurtje wonen. Ik ga nu wel gewoon 

kijken! Even later........ En jou hoor daar is de tijger whaaaaaa hij brult nog 

harder! Alle dieren in het spookbos schrikken ervan. Vooral de aap o nee 

de aap zit nu oog in oog met de tijger. De aap gilt en rent weg. De tijger 

volgt de aap aahhhhh. Even later........ de aap heeft een schuilplek gevonden 

hij is veilig.  

En zo ging het in het spookbos!!!  
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Groep 5Groep 5Groep 5Groep 5    ----    8888    

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Siem:  

Een dag in 2050  

Ik word wakker in mijn slaapkabine, een cilindervormige 

slaapplek. Mijn tanden zijn al gepoetst mijn haren gedaan en mijn 

oksels gewassen. Mijn teddybeer wordt van de grond geraapt en 

in mijn bed gelegd door mijn beer-in-bed-robot en in mijn 

zwevende boekenkast staan de nieuwste boeken. Ik kijk naar 

buiten en zie mijn venusbloemen bloeien. Ik zie ook dat de kamer 

van mijn zus nu naast mij is geduwd door de magneten. Ik ga 

door mijn portaal naar de eetkamer, waar de oberrobot mij 

bedient en mijn bord beker en mes en vork geprint wordt door de 

tafelpoot. Ik pak mijn glas met superrrrrrrrrrrrrrdrank en drink het 

op. Ik neem nu het portaal naar de magneettrein, dat gaat sneller naar school, omdat de school 

500 lichtjaar van mijn huis is verwijderd en het portaal niet verder dan 5 lichtjaar teleporteerd. 

Heel soms ga ik met mijn elektrische auto naar school, maar dat moet de school dichterbij zijn 

dan 175 kilometer, want dat is veel comfortabeler dan het portaal. Eenmaal op school 

aangekomen ga ik achter mijn zwevende tafel zitten en wacht tot de lerobot is opgeladen. In 

mijn zwevende tafel zit een laptop waarop ik snappet ga doen. De superbrillen uit onze klas 

hangen om de hoek, vandaag gaan we rekenen, dus stel ik mijn superbril in op rekenpapier. 

Om 6; uoBj is de schooldag afgelopen. Ik ga online op VR-tennis ik zie dat 10048 en 47593 

online zijn, dus ik invite hun en ga lekker tennissen. 's Avonds ga ik weer in mijn slaapkabine 

liggen en ga ik slapen.  

Mika:  

Een dag in 2050  

Ik word wakker gemaakt door de geur machine het 

spoot de geur van pizza ik kwam uit mijn muurbed, toen 

zij mijn moeder eten ze maakte met de bleda het eten. 

We eten geprojecteerde pizza jammie met samie saus. 

In ons holografisch huis kan je alles veranderen stoel 

toen kwam de er stoel tevoorschijn jungle toen was ik in 

een jungle cool he dus. Nu ga ik met mijn 

portaalgeweer naar school het voelt een beetje raar als 

je erin gaat maar goed. De roboloro doet de chip in mijn lichaam en dan na een uur weet ik 

alle tafels. Ik maar na tuurlijk wel wat doen om te leren je moet een videogame spelen cool 

he. Ik heb het level gehaald volgend jaar krijg ik het moeilijkste niveau proberen als ik dat 

niet haal mijn eigen niveau. Na school ga ik met Theo spelen hij is de slimste van de klas en 

heeft vette videogames. We spelen cyber ping pong mijn vriend staat tien negen voor ik scoor 

de schild breker en einde spel ik heb gewonnen. Ik ga naar huis ga slapen en weer wakker in 

2021 alsof er niks aan de hand was.  
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Bag2SchoolBag2SchoolBag2SchoolBag2School    

 

Met de Bag2School actie hebben we een mooi bedrag opgehaald! 

Bedankt voor het inleveren van de zakken kleding. En de kanjers 

op deze foto voor het sjouwen van alle zakken van zolder! 

     

Basisschool Giessen-Oudekerk 
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Groep 5Groep 5Groep 5Groep 5    ----    8888    

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Een dag uit het leven van Tom  

Hallo ik ben Tommy. Ik word wakker in 2050. In mijn droom gebeurde een hele hoop. Ik zal 

het even uit gaan leggen.  

Ik slaap in een kamer met een glazen wand waar je je ogen uitkijkt tegen de mooie polder. Ik 

heb een bed van 9 x 8 meter en vanaf het bed kan je heerlijk tv kijken met 3D naar mooie 

films op Netflix, Videoland, Disney plus en YouTube. En je hebt gewoon een bubbelbad in je 

eigen kamer. De binnenkant van mijn paleis is groot met een grote bank en een mooie 4D tv 

en een mooie jacuzzi. De buitenkant van mijn paleis is van mooie stenen die om de minuut 

van kleur veranderen. Een grote overkapping met een mooie loungebank en een grootte 

koelkast met lekkere koude drankjes.  

Ik eet vanavond lekkere vis. Van wel een METER groot!! Jemig en ik hoef niks te doen, want 

ik heb een koelkast als ik iets pak spant het gelijk terug. WAUW.  

Vandaag ga ik naar school met een prive jet beetje stom 

gisteren was het namelijk een limosine en eergisteren was 

het een luchtballon en die dag ervoor met de zappelin. Niet 

zo speciaal dus die prive jet.  

Vandaag ga ik weer naar school. Er staat altijd een robot 

voor de klas de robotten zijn heel leuk want ze leggen alles 

op een leuke manier uit. Als we een les Engels hebbben 

flitsen we altijd naar Engeland, en als we een les onder de 

zee hebben dan gaan we naar de Caraïbische eilanden om 

te duiken en met pizza stukken tovert hij even een pizza 

om het uit te proberen.  

Na school ga ik lekker voetballen maar niet normaal voetballen votballen op een WOLK!! 

Wauw. Ik ben met vrienden tegen een ander vriedenclubje. Ik sta in de spits. Hoppa 1-0 

lekker door mijn team hebben we nu gewonnen met 1-0. Lekker nog even bankhangen in de 

kantine en met de glijbaan weer van de wolk af zo in mijn eigen huis.  

In 2050 kan je veel meer er gaat namelijk een hele hoop automatisch.  
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Alternatieve schoolreis Alternatieve schoolreis Alternatieve schoolreis Alternatieve schoolreis 23 april 23 april 23 april 23 april groep 5 groep 5 groep 5 groep 5 ----    8888    

Exotus SerpentiExotus SerpentiExotus SerpentiExotus Serpenti    

    

 

    

 

In de bovenbouw zitten helaas een aantal kinderen in quarantaine. In de bovenbouw zitten helaas een aantal kinderen in quarantaine. In de bovenbouw zitten helaas een aantal kinderen in quarantaine. In de bovenbouw zitten helaas een aantal kinderen in quarantaine. 

Zij kijken mee via de laptop. Zo is het Zij kijken mee via de laptop. Zo is het Zij kijken mee via de laptop. Zo is het Zij kijken mee via de laptop. Zo is het toch toch toch toch voor iedereen een “uitje”!voor iedereen een “uitje”!voor iedereen een “uitje”!voor iedereen een “uitje”! 
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Groep 5Groep 5Groep 5Groep 5    ----    8888    

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Dave:  

Ik word wakker in mijn waterbed van 37 gaden en ik kijk naar mijn 

muren die elke minuut van kleur veranderd. Daar word ik altijd 

slaperig van. Ik heb honger dus ik ga via de glijbaan naar beneden.  

He Afwassie (de afwasrobot en maakt mijn eten). Klerenwasrobot ik 

wil vandaag het rode t-shirt aan. Oké baas!  

Huiswerkrobot ben je al klaar? Ja meneer. Oké. Ik ga even met de 

lift naar mijn kamer, want ik ga even kijken hoe met mijn virtuele 

voetbalveld is en mijn digi tennisbaan. Ik kijk naar buiten naar de 

prachtige tuin, vind ik hoor. Er staan geen bloemen, want er is geen 

vruchtbare grond op Mars!  

He Afwassie maak jij even noodle soep voor mij? Ja baas. 

SPLASH!! Oh Afwassie jij kan echt helemaal niks!! Ik pak wel een 

bolletje. Zucht.  

Ik ga even naar venus met mijn superraket, want daar staat de 

school. Oké robot start de moter en vlieg naar school, en kijk uit 

voor de glazen bol er omheen.  

Hoi leraar r0b0t ik wil graag vandaag de denkhelm op om een 

verhaal te denken (zo schrijf je een verhaal). oké dat mag. Ik begin 

gelijk! En hulpje kan je op de digitafel mijn sommen maken? Ja!  

“De volgende dag mag Rob op de denkhelm”, zegt meneer r0b0t. 4 

uur later.  

Eindelijk uit. Ik stap in mijn superraket en vlieg naar huis. Thuis ga 

ik gelijk naar mijn virtuele voetbalveld. Ik speel altijd met Cristiano 

Ronaldo. Soms speel ik tennis maar dat vind ik minder leuk.  

Dan ga ik naar de badkamer en laat Afwassie mijn tanden poetsen, 

en dan kruip ik in mijn waterbed.  
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Groep 5Groep 5Groep 5Groep 5    ----    8888    

Verhalen geschreven door groep 5/6/7/8, passend bij de taal thema’s 

Kim:  

Ik denk dat mijn dag in 2050 er zo uitziet:  

Ik word wakker in 2050 in mijn zachte, warme zwevende bed. Ik stap eruit en glijd via mijn 

privéglijbaan naar beneden. De dag ervoor heb ik op mijn kies-je-kleding-iPad mijn kleren 

uitgekozen,  

en schiet de virtuele klerenkatapult mijn kleren aan. Ik word rustig op de eetkamerstoel naast 

mijn familie neergezet en krijg van mijn moeder het robothand gemaakte ontbijt. Heerlijk die 

havermout. Mijn rugtas wordt aangegeven en ik fiets naar de tram waarin ondertussen het 

nieuwste nieuws zich afspeelt. Als ik bij het schoolstation aan ben gekomen staan mijn 

klasgenoten en leraar al in de rij, snel opschieten dus! In de klas worden onze school 

stemiPads uitgedeeld en de klas gaat op de heerlijk zachte chillbank zitten. De leraar roept 

wat leerzaams om en wij beantwoorden het antwoord op onze stemiPads die speciaal gemaakt 

zijn op onze eigen stemmen, zodat de antwoorden van iedereen niet door elkaar gaan. De 

TringTring gaat, (de bel) het is lunchtijd! Ik pak mijn meeneembare mini 3D machine en print 

mijn eten en drinken. Nadat we verder hebben geleerd is het alweer tijd om naar huis te gaan. 

Dit keer ga ik met de SegwayX terug naar huis, die staan in de SegwayX schuur om mee te 

nemen. Ik scheur terug naar ons huis, dat is een prachtig grote villa. Het huis ziet er van 

buiten prachtig uit met glazen wanden en het is 

super hoog. Ik ben zo lang buiten wezen staren naar 

ons mooie nieuwe huis dat het alweer etenstijd is. 

Normaal gesproken zou ik met mijn vriendinnen 

gaan hangen maar mijn SegwayX was bijna leeg, 

dus ik had geen tijd meer. Ik ga via het 

teleportatieportaal in de wand naar binnen. 'Aha, 

net op tijd, kom snel aan tafel zitten en ga eten. 

Papa is ook al onderweg.' Zegt mama. Onze 

superaardige privé kok heeft ons een heerlijk, maar 

wel gezond maal gemaakt. Na het eten ga ik nog 

even op de TouchPad. Ik eet nog een niet-

zwaarder-word-koekje uit de kast, en t, en ga weer 

lekker slapen in mijn zwevende bed.  

Ik denk dat mijn dag er later ongeveer zo uit zal 

zien. Ik ben benieuwd hoe het echt zou gaan zijn... 
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Schoolkamp groep 7 Schoolkamp groep 7 Schoolkamp groep 7 Schoolkamp groep 7 ----    8888
 

 

Viggo, Siem, Kim, Jack, Dave, Tom en Viggo, Siem, Kim, Jack, Dave, Tom en Viggo, Siem, Kim, Jack, Dave, Tom en Viggo, Siem, Kim, Jack, Dave, Tom en 

MikaMikaMikaMika    op kamp met juf Claudia en juf op kamp met juf Claudia en juf op kamp met juf Claudia en juf op kamp met juf Claudia en juf 

Deborah. Twee dagen boordevol leuke en Deborah. Twee dagen boordevol leuke en Deborah. Twee dagen boordevol leuke en Deborah. Twee dagen boordevol leuke en 

uitdagende activiteitenuitdagende activiteitenuitdagende activiteitenuitdagende activiteiten....    Het was Het was Het was Het was 

fantastischfantastischfantastischfantastisch!!!!     
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Verkeersexamen Verkeersexamen Verkeersexamen Verkeersexamen groep 7groep 7groep 7groep 7    geslaagd!geslaagd!geslaagd!geslaagd!
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Groep 5-6-7-8 wenst iedereen een…… 

 


