
 
Groep 5 

 

 

Janelle en Romy hebben voor ons gepuzzeld! Wat een grappige 

raadsels, mopjes en rebussen! Knap hoor meiden.  

Enne…niet spieken hoor, eerst nadenken ;-) 
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Wat een melige moppen! Haha, dankjewel!  
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De tover griezel  
(geschreven door Pepijn) 
 

Er was eens in geen land niet hier zo ver vandaan waar ze geen vreemde taal 

spreken een tover griezel die de tover griezel heten.En er waren ook goede 

feeën,elven en trollen maar op een dag maakte de tover griezel de koning en 

koningin dood voor de kinderen van de koning en koningin.Dus de twee broers en 

een zusje trainde de hele tijd tot ze allemaal 20 waren om op een dag de tover 

griezel te verslaan want het enige wat zij nog over hadden van hun ouders was een 

ketting voor het zusje dat Laura heten en een mantel voor het jongste broertje die 

heten Tim en voor de oudste broer die Tom heten kreeg hij  zijn  vaders talisman met 

zijn vader en moeder er op.Toen ze allemaal 20 jaar waren vroegen ze om hulp aan 

de feeën,elven en trollen en er was een man die wist waar de tover griezel was en 

dat was de heilige tovenaar die al 100 jaar werkten voor het koningspaar in het 

kasteel en hij wist alles  echt alles.Hij wist waar de heilige boom was  en hij was daar 

niet eens 1 keer geweest  en is de broer van de tover griezel hij gaat er elk jaar 

naartoe.Maar de tover griezel  is ook wel eens ontvoerd door de koning en koningin 

omdat hij de kinderen van het koningspaar heeft ontvoerd en zij dat ze de kinderen 

nooit meer zal zien behalve als hij koning werd maar toen sprak de heilige tovenaar 

sprak een spreuk uit waardoor de kinderen weg konden gaan.Maar nu gaan ze hem 

zoeken en hem opsluiten voor altijd zonder eten of drinken maar eest moesten ze 

hem verslaan om hem op te sluiten.Dus gingen ze naar zijn land.Maar dat ging niet 

zo makkelijk want het was een duister kant van het land waar 

skeletten,zombies,vleermuisen en en de tover griezel.Maar ze gingen door tot dat ze 

niet meer konden Laura werd bijna 2 keer gepakt Tim werd bijna gebeten door een 

zombie en Tom werd bijna een vampier.maar naar een paar uur vechten kwamen 

ze aan bij de toren van de tover griezel waar terwijl hij even weg was gingen ze naar 

binnen maar hij kwam net terug toen ze binnen waren dus ze moesten zichzelf 

verstoppen tot hij weer weg ging.Maar hij ging niet weg dus Laura wou hem van 

achter zijn rug slaan maar hij horden het en toverden haar weg en Tim probeerden 

het dus ook en het zelfden gebeurden ook bij hem.Maar Tom was slim want hij 

wachten tot hij sliep en hij sloop naar hem toe en sloeg hem en toen gebeurden er 

wat raars iedereen die hij had vermoord kwam terug zelfs de koning en 

koningin,Laura en Tim en de tover griezel en zijn land was voor eens en voor altijd 

verslagen.Teminsten dat dachten ze. 
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Groep 6A 
In groep 6a is het altijd heel leuk onze meneer Hans is de 

leukste leraar van de wereld en de grappigste juffrouw   

Bernadette is aardig  ze helpt mensen graag en ze legt 

dingen goed uit. Onze ze klas is leuk, de lessen bij ons zijn 

leuk maar iedereen heeft een eigen mening.  Onze klas is 

sportief en we doen vaak ict. Sommige vonden de vervangers 

die wij hadden saai en meneer Hans was ziek heeft 

ontsteking bij zijn knie had veel pijn hij was 1 of 2 weken 

ziek. 

Senne Ververgaert 
 

Meneer Hans  
Meneer Hans was ziek er waren veel vervangers 

en er was een keer geen vervanger dus moesten 

we naar de kleuters. Daarna was meneer Hans 

weer beter. Voor een dag want meneer Hans had 

een ontstoken knie dus weer een paar weken 

vervangers. En dat was saai en de hele klas 

vond het stom. Gelukkig is meneer Hans er weer 

Rick Palmen 

 

Kleuters   groep 1en2b 
Kleuters onze meneer was ziek en toen ging juf Ine ons verdelen in 

groepen tot met 1\4. Ik was bij groep 1 en 2b ik was daar met Nady, 

Destany, Ela, Dilan en ik. En mijn klasgenoten gingen ook naar 

groepen. Toen gingen ze een beetje helpen. 13:15 gingen kleuters een 

film kijken en wij mochten computeren.   

Dominique Janusz 
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C a r n a v a l  
29 februari hadden we carnaval in de gymzaal toen waren er 

prinsen en prinsessen. De prinsen waren Quinn, Kyan en Jens, de 

prinsessen waren Luna, Emma en Talia. Die waren er natuurlijk ook 

bij maar alleen was prinses Emma ziek. 

Alle klassen deden een dansje wij ook wij deden het dansje 

“Vrouwkes”. Iedereen was mee aan het dansen wij vonden het 

dansje superleuk. 

 

Daarna gingen we weer terug naar de klas toen gingen we eerst 

naar buiten en daarna gingen we een film kijken de film hete de 

groeten van Mike en bij de film kregen we een zakje chips en 

Fanta onder de film kwamen de allerlei prinsen de hadden een 

zakje met popcorn en iedereen gingen handtekeningen 

verzamelen en daarna was het tijd om naar huis te gaan het was 

een superleuke dag.  
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Kleuters inwerken 
Hallo ik ben Charlotte Sachs en ik heb kleuters ingewerkt. 

Het ging als volgt. Onze klas was film aan het kijken. Jaéla 

en ik moesten met meneer Hans mee. Meneer Hans vroeg of 

wij kleuters wouden inwerken en wij zeiden ja dat vinden wij 

heel leuk. En dus gingen wij naar de kleuters die wij moesten 

inwerken. Wij waren meteen aan de computers gegaan want 

wij vonden het zo leuk. De kinderen die wij moesten 

inwerken waren: Quinn en Owen die kinderen waren erg lief. 

En we gingen elke week hun inwerken. 
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                                   KLEUTERS IN WERKEN 
IK BEN YASSIR EN IK WAS BIJ 1\2C EERST WAREN WE GAAN GYMEN 

MET DE KLEUTERS IK ,PEPIJN,NOA,LINH EN RICK. HET WAS LEUK 

WANT DE GYM GINGEN WE ETEN EN TOEN NAAR BUITEN NA DE 

PAUZE GINGEN WE OP DE COMPUTER EN DAARNA MOESTEN WE 

HELPEN KNUTSELEN EN ZE KONDEN HET GOED EN DAARNA GINGEN 

ZE HUN CARNAVAL LIEDJE OEFENEN. EN TOEN GINGEN WE EEN FILM 

KIJKEN EN ETEN TEGELIJK EN NA DE PAUZE WAS ER NOG EEN 

KWARTIER DUS MOCHTEN WE IETS DOEN WAT WE WILLEM MAAR 

WEL IN DE KLAS. IK HOOP DAT JULLIE HET LEUK VONDEN. 

 

Yassir Abbou 
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schooljaar 2016/2017       

                  
In het schooljaar is er veel gebeurt zoals: computer, taal, spelling, 

rekenen en anderen dingen. En we hebben veel vakanties gehad 

zoals :herfstvakantie , kerstvakantie , carnavalsvakantie , meivakantie 

en zomervakantie. Er zijn hier kei leuke dingen en ook stomme dingen 

gebeurt maar vooral leuke dingen we hebben leuke leraren maar ook 

strenge leraren.In groep 6A vinden de kinderen meneer Hans heel 

leuk en ook jufrouw Bernadette is ook niet verkeerd. Er zijn ook leuke 

dagen zoals: Nieuwjaar, koningspellen en de laatste schooldag want 

dan is het spelletjesdag op school. Dat is best wel fijn niet leren en dan 

kunnen we film kijken. EINDE  

 

MARCO BERENDSEN  

UIT GROEP 6A 

 

        Meneer Hans en de kleuters 
 

Laatst had meneer Hans van groep 6a een ontstoken knie. Toen kon 6a 
geen les krijgen dus er kwamen invallers. Een paar weken later moesten 
groep 6a kleuters helpen. Groep 6a werd voor 1 dag gesplitst. De ene 
groep is rustig, de andere wild  en de andere soms gek [niet altijd]. 

Sommige waren deugnieten de anderen aardig  Vaak was het moeilijk 
om de kleuters te beheersen, [niet altijd]. 1 van de 3 gesplitte groepen 
renden over het hele school plein. Groep 6a waren zeg maar de hulpjes. 
Keano Weidmann 
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Plus groep 
 

De plusgroep is een groep voor kinderen die beter zijn zijn in alle 

vakken. Ik zit ook in de plusgroep maar niet alleen. Jaela, Dilan, 

Nady, Oryan, Destany, Raf en Sjuulke zitten er ook bij. Bij de 

plusgroep doen we vooral veel met techniek. Nu zijn we bezig met 

een soort prezentatie. We moesten eerst een onderwerp kiezen en 

vragen bedenken voor de prezentatie. Maar je moet ook kiezen 

waarmee je het wil maken. Als je dat allemaal klaar hebt mag je 

beginnen.  

Jessy Burhenne 
 

Kleuters 

De afgelopen weken hebben ik en 

charlotte kleuters  elke woensdag  

ingeleid in prezi .   

De  prezi gaat over ridders en 

kastelen . 

Het is leuk en simpel 8 maart was hij 

klaar . 

 We weten niet wanneer ze het mogen 

presenteren  . 

 

Van Jaela Janssen 6a 
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Kooksessie 2  pannenkoeken 
Hallo ik ben Charlotte van groep 6a en ik ga een stukje 

schrijven over de kookstudio. Op 12 januari gingen Yassir, 

Jaela,Nady,Destany,Jessy,Dominik,Rick en ik Charlotte dus 

gebruik maken van de kookstudio. Wij gingen pannenkoeken 

bakken. Wij hadden drie soorten pannenkoeken gebakken de 

eerste soort was met pasta, de tweede soort met appel, en 

de derde was naturel. Toen we klaar waren gingen we de 

pannenkoeken opeten tijdens de lunch. En ik vond ze erg 

lekker dit was mijn stukje over de kookstudio  

                     Daaaaaaag 
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                                              Kerstdiner 
Met kerst hadden we een groot kerstdiner , met de hele klas. Iedereen 

had een lekker hapje gemaakt om met het kerstdiner te eten. Iedereen 

had goed zijn best gedaan. Er zaten ook een paar kinderen in een 

kerstkoor dat we samen met meneer Edwin hadden gezongen , en 

voorbereid. ’s Avonds toen we allemaal in de klas waren rook het 

heerlijk naar allemaal lekkere hapjes. Toen gingen we allemaal nog 

even kletsen voordat we gingen eten. Toen gingen we groepje voor 

groepje om de beurt eten opscheppen. En gingen heerlijk eten. Toen 

de dag helaas voorbij was kwamen alle ouders ons ophalen. Onder in 

de grote hal stonden ook nog hapjes die over waren voor de ouders. 

Zodat zij ook nog wat lekkers hadden. Toen was de dag helaas voorbij 

en gingen allemaal terug naar huis.  

                Toen was de dag voorbij. 

 
                   Groetjes Indy Jacobs 
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                          Kookstudio  

     Hallo ik ben Dominik van groep 6a 

 Ik ga een stukje vertellen over kooksessie. Kookstudio 

is heel leuk want, je kan kokken en er komen moeders 

om mee te helpen. Ik had  al een kooksessie in 2017 12 

januari ik maakte panne koeken met charlotte, 

Jaela,Destany,Jessy,Yassir,Rick,Nady en ik. Yassir ze 

moeder deelde eerst taken uit ik ging appels schillen 

met Destany, Jessy en ik.En daarna gingen we panne 

koeken maken ik ging met Yassir wij deden panne 

koeken met appels maken. Als ze klaar waren gingen 

we met de lift naar boven ze in de klas brengen. Als we 

het opgeten hadden dan ging ik met Rick naar met boven 

het lift. 

Dominik Janusz 
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                           Kookstudio 
 

 

Kookstudio we hadden loempia’s gemaakt met een groepje en we 

hadden bami, kip en kleine stukjes wortels en een roldeeg over de 

bami kip en kleine stukjes wortels en toen deden we die in een pan 

en we mochten een loempia proeven en dat was heerlijk en toen 

gingen we naar de klas en er was ongeveer 80 loempia’s en we 

gingen langs paar klassen rond we hadden een paar loempia’s over 

en we gingen met Keano ,  Oryan , Senne , Pepijn , Milan , Ryan de 

loempia’s maken    

John Lloyd Beurskens 
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 Prezi bij groep 4&5 
Wij doen al heel lang prezi dus we mochten groep 4&5 het leren en 

dat was heel leuk maar we gaan later waarschijnlijk nog veel meer met 

onze prezi kennis doen bij groep 4&5 we hebben alleen het laten zien 

maar ik denk dat we ook mogen uitleggen hoe je dat allemaal moet 

doen maar dat weet ik niet zeker maar ik hoop het wel want ik vond 

het heel leuk om het hun te leren dus ik hoop dat ik het nog andere 

groepen mag leren maar dat denk ik niet want andere kinderen moeten 

ook nog de kans krijgen maar ik zou het natuurlijk wel heel graag nog 

een keer doen maar als ze het later allemaal alleen kunnen doen dan 

kunnen hun het wee aan ander leren en dan gaat het steeds weer zo 

door 

Davy van Beek 
 

Meneer Hans.  
Menner Hans is lief. Leuk en grappig hij doet veel leuken dingen met ons en 

we mogen bijna alles van hem en weet je wat nog bijzonder hij is de liefste 

meneer op aarden. 

Meneer is 58 jaar en is al opa en hij is 38 jaar meneer en heeft 3 klein zoons 

hij is 1 meter 80 hij komt altijd op dinsdag woensdag donderdag en vrijdag en 

we hebben ook een juf en die heet juf Bernadette. 

Zij is ook leuk en leuk en grappig maar de meneer nog liever want we doen 

leuker dingen met de. Meneer dan met de juf en de meneer heeft ook een 

YouTube kanaal en die heet Hans Gooren. 

En wat ik niet leuk vond op carnaval was hij zie hij was een week ziek of mee 

en toen moesten. We een juf maar ik wouw liever meneer en we moesten 

een dansje doen van Noa Syenna Charlotte en Oryan en Pepijn en Yndy het 

was leuk en in groep 6 en 6.7 doe je proefjes.Je mag met iemand en je mag 

ook alleen ik ben 1 keer geweest want ik weet niet welken proefje ik. Ga 

doen en we mogen ook veel dingen op de computer van de meneer en we 

doen ook altijd. 

Spelletjes spelen als we naar huis gaan maar we hebben nog tijd dan doen we 

dat  
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KLEUTERS  
IK BEN YASSIR EN IK WAS BIJ 1\2C EERST WAREN WE GAAN GYMEN 

MET DE KLEUTERS IK ,PEPIJN,NOA,LINH EN RICK. HET WAS LEUK 

WANT DE GYM GINGEN WE ETEN EN TOEN NAAR BUITEN NA DE PAUZE 

GINGEN WE OP DE COMPUTER EN DAARNA MOESTEN WE HELPEN 

KNUTSELEN EN ZE KONDEN HET GOED EN DAARNA GINGEN ZE HUN 

CARNAVAL LIEDJE OEFENEN. EN TOEN GINGEN WE EEN FILM KIJKEN 

EN ETEN TEGELIJK EN NA DE PAUZE WAS ER NOG EEN KWARTIER 

DUS MOCHTEN WE IETS DOEN WAT WE WILLEM MAAR WEL IN DE KLAS. 

IK HOOP DAT JULLIE HET LEUK VONDEN. 

  YASSIR GROEP 6A  DAG 

Verrassing 
Paar manden geleden gingen wij koken. Maar niet iedereen 

ging hetzelfde maken. We waren in groepjes verdeeld. En bij de 

verassing gingen we ook wat koken, maar we wisten niet wat 

we gingen koken. En de andere gingen mini pizza’s, loempia’s, 

pannenkoeken en nog verrassing. Alles was lekker zelfs het 

verrassing. En het verrassing was toetjes!! Selen Dursun  

 

Kook sessie 4 loempia’s 
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Groep 6a heeft laatst een kooksessie gehad, dit gaat over kooksessie 
4 . Er zijn 4 kooksessies omdat er te weinig plaats zou zijn voor 29 
kinderen 
Daarom 4 delen, in kook sessie 4  waren er een stuk of 6 of 7 kinderen. 
In kooksessie 4 hebben we mini loempia’s gemaakt. 
We hebben er een soort bami in ge stopt. 
We hebben in totaal 75 loempia’s gemaakt met chilisaus. Keano 
Weidmann 

 
 

 

      EEN DAG BIJ DE KLEUTERS 

We zijn een dag naar de kleuters mogen gaan omdat/vanwege dat 

meneer hans ziek was, en juf Ine had geen invaller kunnen 

regelen.Daarom mochten de kinderen van groep 6a een dagje bij de 

kleutergroepen doorbrengen. We hebben een leuke dag gehad, en 

mochten helpen met allerlei  dingen doen. En Efe mocht in groep 1-2 

A  voorlezen (goed gedaan efe). En hadden veel lol met zen alle. 

  

Bedankt voor de gezelligheid alle kinderen en                     

juffrouws….………….   

                        Groetjes Indy Jacobs 
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Mini pizza’s 
Wij gingen een paar maandjes geleden gingen wij koken. 

We waren in groepjes. Groepjes van zeven en eentje van acht 

Een keer of twee keer per week. Er kwamen ook sommige 

 moeders gekomen om mee te helpen. Sommige gingen 

 loempia’s , verassing , pizza’s, pannenkoeken. Maar ik ging 

 mini pizza’s. het was kei leuk de moeder van Yassir en de 

 moeder van Ela en Indy  gingen ons helpen. We waren in een 

 groepje van zeven.  We gingen eerst de deeg maken en ieder 

 kreegt een stukje deeg en dat moesten we goed knedenen 

 dan moesten we het laten reizen. En tussen door gingen we 

 effen alles klaar maken gingen tonijn tomatensaus, paprika, 

olijven.  Someija Sedighi  
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Carnaval 
 

 

Carnaval is een feestdag die niet het hele land viert. Op 

carnaval mag je je verkleden en je mag zelf weten wat je 

word. Met carnaval komt er ook een optocht met 

allemaal gekke auto’s/tractoren. Carnaval is van 

oorsprong een rooms-katholiek volksfeest, in Nederland 

voornamelijk onder de rivieren, weten ze er wel raad mee: 

carnaval. Kostuums, praalwagens, muziek. Heel veel 

mensen gaan naar feestjes met carnaval. Milan Damhuis 
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Prezi 
 
Ik ga het over Prezi houden. Prezi is een programma 
waar we veel presentaties op maken zoals: haaien, 
carnaval, dolfijnen, vulkanen, pentjak, voetbal, niet 
pesten en boef. Het helpt ons veel meer met het 
programma dan op een blaadje. Vaak zijn er vragen 
over de presentaties maar ook veel tips en tops. Je 
moet er wel je email en een wachtwoord invullen. 
Vaak is het heel leuk maar soms ook niet. Het worden 
veel leuke presentaties. 
 

Gr Destany 
 

Kleuters 
 

Ik ga het hebben over kleuters, want toen meneer Hans ziek was, 

mochten wij naar de kleuters, want er waren geen vervangers 

beschikbaar. En dat was heel leuk, want we hoefden niet te leren ik 

zat in groep 1,2a er waren ook andere kinderen die bij de kleuters 

waren zoals: Efe, Charlotte, Indy, Jaéla, Jessy. Want we moesten 

ook de kleuters helpen. En we waren 45min buiten aan spelen, 2 keer 

op een dag. Maar wij werden daar wel moe van, dus wij gingen toen 

in de schaduw zitten, omdat het best wel warm was. En met gymmen 

waren wij er ook bij. En wij mochten ook mee gymmen, voor ons was 

dat natuurlijk makkelijk. Groetjes van Syenna van Dijk 
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Kooksessie 1 pizza 
 

Wij hebben 10 januari 2017 pizza gemaakt we moesten allerlei dingen 

doen iedereen 

Had een taak ik moest olijven snijden iedereen had een taak. 

De taak olijven snijden was leuk ik vond het een leuke kooksessie  

En de pizza was lekker iedereen vond het lekker ik ook ik het een 

tonijn pizza. Er zijn verschillende pizza’s een met een olijf en de 

anderen met mais en de andere met tonijn 

En nog met kaas en champignon er waren veel pizza’s er waren 4 

kooksessies de eerste was Pizza de tweede was pannenkoeken de 

derde was toetje de vierde was loempiaa. Serkan Kor 

 

Kookstudio 

 

Kookstudio we hadden loempia’s, pizza, pannekoeken en een toetje 

gemaakt we moesten de klas in vier groepen verdelen ik zat met John 

Lloyd, Pepijn, Senne, Milan, Keano, Ryan   

wij gingen loempia’s maken en er zat kip, 

bami en kleine stukjes wortel we moesten 

roldeeg pakken en daar moesten we kip, 

bami en kleine stukjes wortel in doen en 

daarna op rollen dat moesten we doen 

totdat er geen roldeeg meer was en daarna 

gingen we het koken maar niet alleen onze 

klas had kookstudio groep 7a had dat ook 

maar misschien hadden andere klassen dat 

ook maar ik weet niet wie nog meer 

kookstudio hadden. Oryan Raufi 
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Kook studio toetje  
Wij hebben toetje gemaakt met een paar kinderen uit onze klas: 

Amy,linh,romaisae,Selen,Davy,Marco en Efe deze kinderen 

hebben meegedaan aan de kook studio met toetje maken toen 

gingen wij allemaal naar de plus om het ingrediënten te halen 

bevoorbeeld : koekjes kaas en slagroom dat moesten wij kopen 

toen gingen wij terug naar de kook studio toen moesten wij de vijf 

koekjes in een zakje doen en daarna een pan pakken en toen 

moesten wij van de koekjes kruimels maken daarna in een grote 

schaal leggen daarna moeste wij gaan mixen allen de kaas en de 

slagroom de koekjes hoefden niet te mixen en toen het klaar was 

deden we het in een bekertje met lepel er bij en daarna in de 

koelkast toen moesten wij een grote vraagteken op een blad 

maken daarna haalden we de bekertjes uit de koelkast daarna 

legde wij het op een tafel toen moest er een doek over toen 

gingen we allemaal in de lift naar onze klas toe daarna moest een 

paar kinderen raden wat het was iedereen vond het lekker het 

was superleuk.   

 

Groep 6a Amy  

 

 
 



 
Groep 7 

 

 

 
Mijn stukje over de schoolkrant gaat over de kleutertjes. Mijn broertje zat ook in die klas. ik was daar 

helpen met Ameer. Het was best leuk om te helpen met mijn broertje. We hebben ook geholpen met 

gym. Het was best wel leuk om te helpen bij gym. Daarna gingen we buiten ook  met de kleintjes 

spelen. We deden voetbal. Daarna gingen we ook nog op een kleuterkarretje. De rest ben ik vergeten 

wat we daarna hebben gedaan, Dus dit was mijn stukje over de schoolkrant. 

                       Door  Djamaro van der Horst 
 

 

 

Kiestechniek Den Hulster 
Afgelopen tijd zijn we met groep 7 en groep 6/7 naar Den Hulster geweest met de fiets. 

Het was best wel een stuk fietsen maar dat was het waard. Het was best wel leuk want 

we konden veel dingen maken en leren. Ik en Nienke gingen naar een wetenschap lab of 

zoiets. Daar waren allemaal proefjes te doen zoals een zelfrijdende trein of zo. Er was 

ook een zelfbewegende hand die je een hand gaf. Er waren super veel dingen te doen en 

het was super leuk!!!!!! 

 

Gemaakt door: Désirée Sachs groep 6/7 

 

 

 
 
 

          Uitkomst prins en prinses!! 
17 februari kwamen de prinsen en prinsessen 
van BS. Natuurlijk en van Extralent uit, Op die 
dag kwam iedereen te weten wie de prinsen en 
prinsessen waren. 
 
 
Gr selin en luna uit groep 7B daggg!! 



 
Groep 7 

 

 

 

                     Carnaval
 

 

 

 

 

 

Carnaval op onze school begon op 24 februari 2017. Iedereen mocht met een gek of 

leuk pak naar school komen. We gingen van groep 1 t/m 8 optredens geven. Daarmee 

bedacht je met je klas een leuk dansje en voerde je dat op die dag uit. De rest van de 

middag mocht je inplannen wat je die dag met de klas ging doen. WEETJES OVER JE 

KLEDING MET CARNAVAL 2018: ben je een jongen, denk dan aan piraten. Of je 

kunt iets aan doen waar je fan van bent, bijvoorbeeld Star Wars. Ben je een meisje denk 

dan aan prinsessen, of je kunt iets aan doen waar je fan van bent bijvoorbeeld Frozen en 

Disney figuren. Voor de wat oudere meiden: jullie kunnen misschien dit woorden: je 

lievelingsdier of je fan. En voor de wat oudere jongens: jullie kunnen ook iets van je fan 

aan doen……   Bart Janssen trad ook op, hier was de prins van de Wortelepin ook bij. 

Ik vond het heel gezellig.  

                                                            Groetjes Nienke groep 6/7 
 

 

 

                          Juf Kelly 
Op woensdag kregen we gymles van juf Kelly 

Het was heel leuk 

Djamaro mocht een spel kiezen 

En dat spel was voetbal 

We hadden vier teams  

We deden de hele tijd twee tegen twee  

Op het laatst werden 2 teams bij elkaar  

En toen was de les alweer voorbij  

 

Maikel groep 7B  
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Groep 7 

 

 

 

    

 
Met nieuwjaar zaten we gezellig met z’n alle bij elkaar. Ineens zei Kay:         Imke (groep7A) ik wil je 

wat vragen!!!  Kay (groep 8) vroeg aan mij of ik Adjudant wilde worden van hem bij de Vosseköpkes, 

en ik zijn ja!  Kay heeft zijn vriend Vincent (groep 8) ook als Adjudant gevraagd. En Vincent zei ook 

ja…..toen was ons Trio compleet!!!! 

We moesten eerst foto’s maken met ons Trio voor op de medailles. Deze foto’s hebben we in school 

gemaakt. We zijn samen naar de winkel gegaan om medailles uit te gaan zoeken. Toen moesten we 

een paar keer oefenen op school voor als we op moesten komen bij de Boètegewoeëne Boètezitting 

van Benders, en tekst oefenen wat we moesten zeggen. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we eenmaal alles onder de knie hadden brak de grote dag voor ons aan. s ’morgens op tijd op 

school zijn. Ik was heel erg zenuwachtig en vond het heel spannend wat er die dag allemaal ging 

gebeuren. We moesten heel lang wachten tot we op het podium konden gaan staan. Eenmaal op het 

podium stonden we met een paraplu in de hand en daarover een gekleurd doek. Toen werden we 1 

voor 1 uitgeroepen. Dat vond ik een heel spannend moment. Toen we alle drie uitgeroepen waren kon 

het feest beginnen. Het was een hele gezellige middag en het was ook een super lange dag. Want 

s ’avonds moesten we nog naar de receptie van SVB.  

 

 

Verder zijn we nog naar meerdere recepties gegaan. Een bijzonder moment was voor mij dat we met 

ons Trio naar de Beerendonk zijn geweest waar mijn oma van 92 jaar woont en de oma van Kay zij is 

93 jaar oud.  

 

Het waren leuke dagen maar ook zeer zware dagen. Ik zou het echt niet gemist willen hebben. We 

hebben er ontzettend van genoten en hebben met ons Trio super veel lol gehad. 

De mensen die dit allemaal voor ons mogelijk hebben gemaakt wil ik heel erg bedanken voor deze 

mooie en bijzondere ervaring. 

 

Groetjes Imke Hermans,   groep 7 A 

                                                                                                         

    Alaaf, Alaaf, Alaaf, Alaaf 

 

 



 
Groep 7 

 

 

 

    Koken met groep 7, Imke, Niels, Laura, Semih, Elise en Demi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       “knakkie in bladerdeeg”

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  “puddinkje”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   “appel loempiaatje”  



 
Groep 8 

 

 

 

 

Woordzoeker van Isabella 

 

 
 



 
Groep 8 

 

 

 

Woordzoeker gemaakt door Esma 

 

V V V N K I S O K I C U R R K X K I 

P X E J Y S N L F B L O E M E N K T 

O C C W J Y K X E F B I C S B S F E 

C A M L G M S T I G O X U L X B Y Z 

Z I L G T U B Y X K O G O E P Q I U 

D H N W V N W O Z C K V S B P M J X 

V T E V X G E B I J E N C E N M W P 

Q Z R L O S O M U O S L Q I E X T Y 

Z R E X C R D R O V S P X R I N R N 

Y K I F Q E U J T B A B W K E U S G 

G L D S R D Y O Q S B L K E O C J M 

C G M L Q N C E E U D O U T R U Y C 

H I V P E I Z N I L E E J N G S M A 

S E W U P L U T D R G I O E Q K F E 

P E I S B V E N W C N E L L H G T V 

X F U P O N M M O H O N X H Y N T U 

M G V U K B K U R Z J D V H X J U N 

X Q T R G P M B L A D E R E N P J P 

BIJEN BLADEREN BLOEIEN 

BLOEMEN BOMEN BUITEN 

DIEREN GROEIEN JONGE 

LENTEKRIEBELS PASEN RUPS 

VLINDERS VOGELS ZON 

 



 
Groep 8 

 

 

 

GIPSPROJECT Groep 8 
 

7 Maart was er gips project in groep 8. Er waren allemaal activiteiten we gingen 

dammen met een helm op ons hoofd. We rolden met een rolstoel door de gangen, we 

typten onze namen in braille. En we maakte mee hoe het is om blind te zijn.  

 

We hadden ook een activiteit waarbij je een arm of je been niet kon gebruiken (dus 

verlamdheid). De mensen vertelden veel interessante dingen. Ze vertelden bijvoorbeeld 

wat voor handicap ze hadden, wanneer ze de handicap hebben gekregen en hoe ze met 

de handicap om gaan. Deze keer waren het allemaal activiteiten. De volgende keer 

mogen we uitgebreid in een kring vragen stellen.  

 

Gemaakt door: Imane & Arda 

 

 
 

 
7 Maart had groep 8 gips project. Toen moesten we allemaal groepen maken. 

Er waren allemaal verschillende handicaps bijvoorbeeld: blind, spasme, 

verlamd, en nog veel meer. We konden veel spellen doen. Bij dammen 

mocht je alleen je hoofd gebruiken. En je moest ook veterstrikken met een 

hand.  

 

Schrijven met je mond en op de andere kant moest je met je voet schrijven. 

Je kon je eigen naam in braille schrijven. En rolstoel rijden door moeilijke 

obstakels. Ook blindlopen met een stok in je hand. En volgende week mogen 

we vragen stellen.   

 

Emirhan 
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Groep 8 

 

 

 

        Carnaval Wortelepin 
 
Ik ben prins Stijn van de Wortelepin. Ik ga de komende vasteloavend als 

prins op pad met prinses Sena. Wij gaan dit jaar met jullie de leukste 

vasteloavend met jullie maken.  

 

Ik ga vertellen over de Kinderfamiliezitting, en ik hoop dat jullie er ook 

zijn geweest. Het begon op de 11 februari. We gingen als normaal 

persoon ernaar toe ik was zo zenuwachtig ik zat de hele tijd te bewegen.  

 

We hadden een smoesje om naar de kleedruimte te gaan want mijn 

neefjes waren er ook al en die wisten het niet. Ik was zo zenuwachtig 

gewoon rustig blijven en dan ging het dacht ik in mij zelf dat ik goed 

ging we kwamen op en alles ging goed zenuwen waren naar een paar 

minuten weer weg en alles ging goed.  
 

 

 

 
 

 



 
Groep 8 

 

 

 

Woordzoeker van Cennet en Sanne 

 

D Y K V Y O E S L E G N E V D J C G 

S E J T L E F A T O Y H F K E N Y F 

L Z Q Z P U P R E S E N T A T I E X 

I K U T S K R E W W A G B K K R J O 

F S S D B P S Y M R G R A Y C L L E 

S C E D D V N J C N M N C D K S D P 

E H L N E N E K E T I E S E N D G C 

J O F I Y Z D J A M N M P K S E I G 

D O E E A S U N S C E A E N L D P S 

R L O L A C I S U M N X L U E K C O 

O R R P E F X S M T E E L T Z T I M 

O E P Q S P E L E N K S I S E A F A 

W I Q S T R R F W I E T N E N A D P 

E S J E S Y L B W C R E G L Z L L L 

M Z A N D B A K E S H I D E M N R Y 

E I N D J A A R H X U F P N H F N E 

V E D D V S C H R I J V E N Q N J T 

I B L G K R I B N A B L I J V E N E 

EINDJAAR ENGELS FIETSEXAMEN 

KNUTSELEN LEZEN MUSICAL 

NABLIJVEN OPENDAG PRESENTATIE 

PROEFLES REKENEN SCHOOLREIS 

SCHRIJVEN SPELEN SPELLING 

TAAL TAFELTJES TEKENEN 

WERKSTUK WOORDJES ZANDBAK 
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