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In groep 4-5 hebben ze weer mooi getekend! Kijk maar eens hieronder! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Groep 4-5 

 

 

 

In groep 4-5 hebben ze weer mooi getekend! Kijk maar eens hieronder! 

Lekker…spaghetti en pizza! 
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 VERJAARDAG HANS  
 
Op 28 juni is meneer hans jarig. Ik ook, maar we vierden 
onze verjaardag op 30 juni. Waarom weet ik zelf ook niet. 
Maar het was een surpriseparty. Ik wist natuurlijk dat het 
een surpriseparty was. Maar meneer hans niet. Van 
tevoren hadden we alles voorbereid. Dat was best moeilijk. 
Maar het is gelukt. Meneer hans kwam binnen met een 
blinddoek voor zijn ogen. Hij was helemaal verrast. We 
hadden wafels, snoep, chips en drinken gehad. En we 
hebben ook spellen gespeelt zoals: levend memory, min it 
to win it en natuurlijk pauze, een film. De film was nog niet 
af. Maar vandaag 4 juli gaan we het vervolg kijken. En de 
quiz doen. De quiz konden we namelijk ook niet doen door 
de min it to win it. toen was de verjaardag afgelopen. Maar 
het was toen niet saai. Want toen kwam mijn verjaardag.                                 
Gr: Jessy Burhenne 

Verjaardag 

We hebben op 30 juni een verjaardag gehad van 

meneer Hans. 

Maar onze meneer dacht dat we hem verjaardag op 

4 juli gingen vieren. Dus het was een verrassing, er 

waren ook party popers, ballonen en er waren heel 

veel slingers. Een paar kinderen moesten versieren 

dus donderdag moesten we meneer hans eerder uit 

school sturen. En vrijdag moest meneer Hans later 

op school komen. Toen meneer Hans binnen kwam 

had hij een theedoek om en een paar kinderen 

schoten de party popers op zijn gezicht. Toen deden 

we het dansje en we mochten kiezen welke liedje 

we erop mochten. Toen gingen we levend memory 

spelen. En toen gingen we naar de pauze.  Na de 

pauze gingen we win it to win it. er kwamen twee 

meisjes Femke en Celine toen maakten hun twee teams en onze team had gewonnen. En 

toen kregen we snoep en  toen gingen we de film GVR kijken toen was het tijd toen we  de 

film gingen kijken kregen we chips. Maar de film was nog niet af gelopen. Toen zetten we 

de tafels op zijn plaats en toen kregen we ranja. 

Dilan simsek 
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Verjaardag 
 De meneer kwam binnen met een thee , doek om zijn hoofd zijn 

verjaardag was op 30 juni en we hadden party  Popper en ballonnen Er 

was heel veel pret en je kon heel veel lawaai horen want we hebben 

veel  lawaai gemaakt en we hebben een leuke dag gehad en Oryan en 

Senne hebben voor party Popper gezorgd En we hebben chips gehad en 

wafels snoep en we schoten met 10 party Popper op zijn gezicht en hij 

schrok en  daarna gingen we dansen met de hele klas en we mochten 

zelf liedjes kiezen toen wij klaar waren speelden wij 4 keer  levend 

memorie en daarna hadden wij pauzen en daarna deden wij minid toe 

winid en daarna gingen wij naar buiten en daarna keken wij GVR en 

toen eten wij snoep en wafels met slagroom en ook chips eten en op het 

laats mochten we nog drinken en toen we klaar waren moesten we de 

tafels terug zetten en ook de stoelen en toen mochten we naar huis   

het einde  

Senne;romaisae 

Groep 6a  

 

 

            

   Verjaardag  
30-6-2017 vierde we de verjaardag van meneer hans en we gingen ons verstoppen voor 

meneer hans toen hij binnen kwam en toen iedereen onder zijn verstopplek uitkwam schoten 

een paar kinderen met de partypoppers en toen moesten we gaan zitten op de stoel en toen 

hadden een paar kinderen cadeautjes gemaakt voor meneer hans en toen was het tijd voor de 

eerste pauze ne de eerste pauze gingen we winit to minet en toen was het tijd dat we weer een 

pauze hadden daarna gingen we lunchen en daarna gingen we de film : GVR toen zijn we 

gestopt om de chippies te eten en ook de wafels en te drinken en toen was de leuke schooldag 

voorbij maar we hebben woensdag het eten gekocht en donderdag alles versierd en juf 

Bernadette heeft meegeholpen met organiseren 

Groetjes Rick groep 6 
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Verjaardag van meneer hans 

30 juni had groep 6a een surpriseparty we kwamen 

allemaal in de klas en toen ging Indy meneer hans uit de 

koffiekamer halen een paar kinderen uit mijn klas gingen 

partypoppers afgaan en de meneer vond het superleuk met 

de partypoppers erbij. Toen gingen we allemaal de klas in 

toen ging Indy en Ela en Jaela en Charlotte en Destany en 

noa en nog meer volgens mij gingen het dansje doen dat 

dansje heten shape of you de meneer vond het heel leuk om 

dat we het een hele tijd geheimgehouden en hij vond het 

het dansje natuurlijk ook leuk. Toen kwamen er twee 

meisjes Femke en Célina die Dede met ons spelletjes we 

hadden twee teams team a en team b en team a het het 

gewonnen en Femke en Célina hadden een verrassing voor 

onze meester ze hadden voor de meester een dansje gedaan de hele klas vond het dansje leuk. 

Daarna gingen we allemaal naar buiten toen ging de meneer van ons een foto maken en 

daarna mochten we gewoon spelen. Daarna gingen we lunchen en een film kijken de film was 

de GVR naar de lunch kregen we allemaal een bordje chips en limonade en daarna gingen we 

de tafels weer goed zetten en daarna gingen naar huis het dansje van Femke en Célina staan 

op het YouTube kanaal de YouTube kanaal heet hans Gooren .  Groep 6a Amy                        

 

Verjaardag 
Op 29 juni kwamen er kinderen versieren van 

twee tot drie we moesten een soms een beetje 

verstoppen toen hij er nog was.  Meneer hans 

moest om kwart over twee weg zijn en op 30 juni 

later komen De verjaardag van meneer hans 

vierden we op 30 juni het thema was Hawaï. 

We zaten allemaal onder de tafel en tussen de 

stoelen behalve kinderen met een party Popper en 

toen gefeliciteerd en cadeautjes gegeven en toen 

het dansje en toen levend memorie daarna pauze 

toen en toen die voorbij was kwamen Femke en 

Celine toen deden we minute it to win it. en een dansje. Na dit hebben we nog 

een foto gemaakt. Daarna de film GVR dit gaat over reuzen en een klein meisje. 

Ondertussen kregen we chips helaas hebben we hem niet af kunnen kijken maar 

dat doen we deze week nog en ook de quiz hebben we niet kunnen doen maar 

dat doen we ook deze week . Van Jaéla groep 6a      
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Dit schooljaar 

We hebben veel van rekenen geleerd en ook veel van taal dus hebben we ook veel van 

spelling geleerd maar we hebben ook net zoveel geleerd met aardrijkskunde natuur en 

geschiedenis als met rekenen ook hebben we superdepuper veel gedaan met ICT en 

handenarbeid en het leukste van het schooljaar vond ik het schoolreisje volgend schooljaar ga 

ik naar groep zeven bij juf Mariëtte en juf marlie  

Gr Rick 
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Eind schooljaar 
14 juli is het einde van het schooljaar. YES eindelijk. Maar ik 

vind het wel jammer dat meneer hans weg gaat. Meneer hans 

is echt een top meneer. In 7 krijgen wij juf Mariette en juf 

Marlie. Dat is ook een leuke samenstelling. Ik heb wel veel 

geleerd dit jaar zoals: breuken, echt heel veel over ICT. Maar 

gelukkig komt er niemand bij onze klas erbij en niemand weg. 

Alleen Pepijn gaat weg. Dat vind ik echt jammer. Maar groep 

7 word ook een leuke klas dat weet ik 100% zeker. Ook het 

verkeerexamen lijkt me heel leuk. Hopelijk krijgen we weer 

een leuke tijd in groep 7. Daar kunnen we zelf goed voor 

zorgen. Tot in groep 7.  Gr: Jessy Burhenne 

 

Dit afgelopen schooljaar hebben we hard ons best gedaan en heel veel geleerd en we hebben 

ook veel met ict gedaan. We hadden de juf alleen op maandag en de meester hadden we op 

dinsdag op woensdag en op donderdag en op vrijdag. We hebben dit afgelopen schooljaar 

heel veel leuke dingen gedaan we vonden de meester en juf zo leuk dat we ze ook in groep 7a 

wouden maar helaas is dat niet want we krijgen juf Marlie en juf Mariette maar we hebben 

heel erg veel genoten en we vonden de meester en juf superleuk. We hebben veel geleerd 

zoals spelling en rekenen en taal we vonden rekenen het leukst en een andere paar kinderen 

vonden spelling het leukst. Ik vond ook rekenen het leukst omdat je er veel kan van leren en 

ik vind rekenen zelf ik moeilijk en daarom kan ik er veel van leren en het is gewoon leuk. We 

hadden elke dinsdag om kwart over tien en op donderdag kwart over een gym dat is al tijd 

leuk ik vind van de gym het leukst verstoppertje in het donker want ik vind dat leuk omdat de 

lichten uit gaan en er komen altijd groten matten en een bok en dat is altijd leuk. We keken 

ook vaak filmpjes en liedjes dat vinden ze altijd leuk. Met de verjaardagen mocht degene een 

liedje uitzoeken en een spelletje doen en we gaan dan ook altijd zingen voor diegene die jarig 

is. We Dede altijd op maandag bij de juf 

handvaardigheid dat is knutselen en ook 

muziek van meneer Kevin. En als onze juf of 

meester jarig was Dede we een surpriseparty 

regelen dat was heel erg leuk we hadden ook 

tien party Popper die mochten een paar 

kinderen afgaan dat ging echt heel hard. We 

hadden toen ook een David bowie liedje erop 

gezet met de verjaardag en we hebben een 

hele grote David bowie poster gemaakt voor 

de meneer.   Amy Baetsen groep 6A     
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Chocolade 
Op 12 juni 2017 zijn wij begonnen met een nieuw thema: CHOCOLADE. 

De meneer had in een doos chocolade zitten. Dus hij riep een paar 

kinderen, een paar kinderen moesten voelen wat erin zat. En een paar 

kinderen moesten ruiken en dan moest je raden wat erin zat. We mochten 

de CHOCOLADE ook proeven en raden wat voor smaak het was. We 

kregen een blaadje en er stond op dat je vragen en proefjes moest 

bedenken en dan moest je dat op de computer opzoeken en wie het beste 

antwoord en proefje had die kregen een stuk CHOCOLADE. Op de 

volgende dag moesten we de geschiedenis van chocolade op de computer 

opzoeken en wie ook daar het beste antwoord had kreeg een stuk 

CHOCOLADE. Ik had PURE CHOCOLADE en Charlotte WITTE 

CHOCOLADE. De twee laatste groepjes mochten zelf  kiezen welke smaak 

ze  wilden alleen PUUR  was er niet meer, dus moesten ze kiezen uit 

WITTE  CHOCOLADE en MELK CHOCOLADE. IK ( Charlotte)  koos de 

WITTE CHOCOLADE, maar WITTE  CHOCOLADE is geen echte 

CHOCOLADE. Dat weten wij omdat we er al best veel lessen over hebben 

gehad.  
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Wij vinden het thema CHOCOLADE heel erg leuk en er is een heel groot 

verschil  tussen blink en CHOCOLADE. Wij vinden het CHOCOLADE 

thema leuker dan blink. En Syenna en ik hadden een proefje over 

CHOCOLADE en het proefje heette: de chocotest. Wij vonden het heel 

leuk om het proefje te doen maar ook om dit verhaaltje te schrijven. En wij 

vonden ( vinden) het thema CHOCOLADE heel  heel erg leuk. 

CHARLOTTE EN SYENNA  
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                                                 Moviepark Germany 

                   
Op 19 juni 2017 is groep 3 tot en met groep7 is naar Moviepark Germany  

geweest. Het was heel warm zelfs te warm. We hebben de verzamelplaats 

gezocht en we begonnen de in de  attracties te springen. Er waren leuke 

attracties maar ook enge attracties. Het attractiepark was in Duitsland. Kwart 

voor negen zijn we vertrokken en om kwart voor 4 moesten we allemaal 

verzamelen. Er waren restaurants en een paar films en er was ook een Nickland 

daar ben ik heelveel in geweest en toen ik terug kwam was ik helemaal nat Ryan 

was nat Serkan was nat zal ik je vertellen hoe wij zo nat waren we waren in een 

spongebob attractie geweest. Het was een warme leuke schoolreis maar het is 

jammer dat het voorbij is ik hoop dat we volgend jaar er weer naar toe gaan. 

Doei ik hoop dat jullie het een leuk stukje vonden  

Gr Marco Berendsen Groep 6A 
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Schoolreis 

 
Gisteren op 19-6-2017 zijn we op schoolreis geweest. We gingen met de hele 

klas naar schoolreisreis Moviepark. Dat is helemaal in Duitsland. Dus 

iedereen moest zijn id. kaart inleveren. Alleen Lihn was er niet ze was ziek. 

Maar het was wel echt leuk. Er zijn veel achtbanen die over de kop gaan. Daar 

ben ik niet in geweest. We gingen allemaal in groepjes. Ik zat bij Noa, Nady en 

Destany in het groepje. Er waren ook verschillende landen zoals: Nickland, 

Het wilde westen. Wij zijn bijna alleen maar in Nickland geweest. Want daar 

zijn veel waterachtbanen en Nady kan alleen daar in veel attracties kan. Hij 

was namelijk de kleinste maar de snelste van ons groepje. Ik vond de helsingel 

de allerleukste. Dat s een spookhuis achtige achtbaan. De engste vind ik de 

free-Fal je krijgt dan een zwart ding om je heen. Je gaat dan mee met  een 50 

meter hoge achtbaan en dan word je losgelaten.  

Jessy Groep 6A 

proefjes 
WE hebben in het begin van het schooljaar met proefjes gestart. We hebben al 

een hele map vol met proefjes en nu 

zijn we met de 2e map verder het is 

superleuk om in de klas met kinderen 

die kijken een proefje te doen. Ik heb 

drie proefjes gedaan ik vond het 

spannend maar wel leuk. Nu zijn we 

met thema chocolade bezig en we 

hebben al twee chocolade proefjes 

gedaan ze heten wat smelt het snelst 

wit of puur dit proefje was van Davy 

en de andere proefje heten de 

chocotest dit proefje was van Syenna 

en Charlotte. We vinden het allemaal 

leuk om te doen. We hebben ook een 

leuke en bijzondere proefje gehad dat 

proefje heten de lucht druk van 

Destany en Dilan.  We hebben elke 

week proefjes op vrijdag en als 

iemand het niet mee heeft dan moet 

hij of zij een andere dag doen. En soms heb je ook dezelfde proefje maar dat 

maakt niet uit maar misschien vinden andere kinderen het niet leuk om elke keer 

dezelfde proefje te doen maar meestal is dat niet zo.    Amy Baetsen     Groep 6a   
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       Movie world/park 
 

Hallo ons stukje over de schoolkrant gaat over movie world/park, Want op 19-06-2017 

hebben we allemaal een hele leuke dag gehad, helaas was onze linh er niet bij, ze was ziek. 

Iedereen heeft het denk ik leuk gehad maar het was wel heel heedt het was ongeveer 32 

graden. Er waren ook  verschillende groepjes, groep 6a mocht zelf groepjes indelen. Alle 

kinderen zijn wel ergens in geweest. In sommige dingen mochten kinderen boven de 40.cm 

niet in attracties zoals de vrijeval of de bank daar moest je boven 40.cm.  We hebben allemaal 

een superleuke dag gehad maar Menner Hans En juffrouw Bernadette zijn niet mee gegaan 

maar in plaats van hun kwam juffrouw Vinginia. 

Bedankt voor de leuke dag iedereen. 

Groetjes Ela en Indy   Groep 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten lunchen 
 

Eergisteren op 14-6-2017 toen we naar binnen gingen van de 12:00 

pauze. Moesten we onze lunchtas pakken en achter de meneer aan 

lopen. Maar waar gingen we heen? Nou, we gingen naar het grasveld. 

Om daar te lunchen. Het was heel gezellig. Ook al had ik mijn teen 

hard gestoten. Het was gezellig.  De klas was wel in ongeveer 6 

groepen verdeeld. Dat kon natuurlijk want we zaten op het grasveld 

achter die grote struiken. Ik zat bij: Serkan, Dominik, Keano, en Nady. 

Ik vond het wel raar dat Dominik weg ging omdat Rick bij ons kwam 

zitten. Maar dat was het wel een beetje, we hebben buiten geluncht.   

       

                           Gr: Jessy   
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Op 19 juni zijn we naar movie park gegaan.

We moesten een groepje maken je mocht niet 

zonder een groepje door het park lopen. 

De park was in Duitsland we moesten meer dan 

anderhalf uur rijden. Je moest een i-d kaart 

meenemen als je geen i-d kaart had mocht je niet 

mee. Groep 3 tot 7 mocht naar movie park. 

Groep ½ ging naar tollenstraat. In mijn groep 

zaten Selen, Soumaya en Amy. We gingen bijna 

overal in. Maar we vilden nog in heel veel 

attracties. Amy durfde in weinig dingen. Ik ben 

in de vulkaan, boomstam en de trein. Er zijn nog veel meer attracties. We zijn in nog veel 

meer achtbaan.   Door : Dilan Simsek 

 
                                             

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 proefjes 
De afgelopen maanden hebben we proefjes gedaan.  En in de maand 

juni zijn we veel met chocolade proefjes 

bezig. We hebben heel veel proefjes 

gehad zo veel dat we nog een map nodig 

hebben. We gebruiken proefjes.nl of 

andere proefjes sites je kan ook zelf 

proefjes maken maar dan moet je het 

wel uitproberen. Alle kinderen moeten 

minstens een proefje doen.nu hebben de 

meesten kinderen wel 3 of 4 proefjes 

gedaan. Er zijn weinig kinderen die niet 

willen. Deze proefjes doen we meestal 

op vrijdag .         

 Gr selen en Jaela  
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BUITEN LUNCHEN 
Op 14-6-2017 hebben we buiten geluncht op het prachtige 
grasveld achter de struiken van het schoolplein.  Er 
waren veel verschillende groepjes de ene zat met die en 
de andere met die, het was dus heel verschillend.  Buiten 
was het super gezellig meneer hans alvast bedankt 
voor de leuke verassing om buiten te lunchen.  
 

 
 
Groetjes indy en ela     
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Sponsorloop 
 

Een paar weken geleden moest onze school een paar rondjes rennen om geld op te halen voor 

alpe d’HuZes op het begin moest iedereen voor sponsors zorgen en dan moest je vragen aan 

familie en vrienden of ze je sponsor wilden zijn en toen we hebben gerend hadden 3648 euro 

en 15 cent opgehaald en dat moesten we op koningspelen doen en iedereen had goed ze best 

gedaan en Davy en Senne hadden een presentatie laten zien aan de mensen die mee hadden 

gedaan aan alpe d’HuZes en zij hadden ook zelf kanker maar hun hadden het overleefd en een 

van hun had een kralenketting van 2 meter, toen we klaar waren met rennen kregen we 

drinken en speculaaskoek en Senne kende die mensen al en Senne had het meeste geld 

opgehaald van onze klas hij had 100 euro en 50 cent opgehaald en Davy had zijn werkstuk 

over kanker en hij heeft ook over alpe d’HuZes geschreven en de jongste kind die mee heeft 

gedaan aan alpe d’HuZes was 5 jaar en oudste was 83 jaar en dat is best knap want als je zo 

oud bent heb je bijna geen kracht meer voor zo veel te fietsen. Oryan groep 6A 
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Koningsspelen 

 

Koningsspelen was op 21 april op een vrijdag. We 

hadden in de ochtend ontbijt met de hele klas. Op 

koningsspelen deden we spellen in de school, je had 1 

minuut de tijd om de opdracht te hallen. De kleuters 

deden spellen op het plein. We deden ook in de gym 

trefbal tegen groep6/7. Onze klas was in tweeën 

gesplitst door meneer Hans een groep was groep A en 

de anderen groep B en groep 6/7 was in groep 6b en 

groep 7b. en groep 7b had gewonnen.   Met de sponseer 

loop had onze school meegedaan. Je had 20 minuten de 

tijd om stempels te krijgen door rondjes te rennen.  

Ryan Sawang-Arom  Nady Farag                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentaties/werkstuk 
 

In groep 6a moesten alle kinderen een verplicht werkstuk maken, en we 

hadden er 6 weken voor de eerste drie weken deed bijna niemand iets 

gedaan en toen besefte dat iedereen geen een bladzijde had, en toen 

moesten we door werken alsof je leven ervan af hangt, Maar iedereen 

was wel klaar nou niet iedereen. Een kind had niks want hij/zij kon niks 

vinden dus op 16 juni, moest hij het klaar hebben maar dat had hij/zij niet. 

Dus hij/zij moest een nieuw onderwerp kiezen en het opnieuw doen. Het is 

20 juni en niemand heeft een onvoldoende gehaald, we moeten nog heel 

veel presentaties te gaan maar nu moeten we nog wachten tot ze aan de 

beurt zijn. Ik hoop dat iedereen een goed punt krijgt en zijn best doet. 

Milan groep 6A 
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Buiten lunchen  
 

Eergister hebben we buiten geluncht. We gingen in groepjes zitten. Zodat we 

konden kletsen. Ook deed Jessy grappig. Bijna alle meisjes gingen in een 

groepje zitten en de jongens gingen verspreid in het veld zitten maar zij zaten 

ook in groepjes maar die waren klein      

 

Door Rick 
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Avond4daagse 

De avond4daagse zijn 4 avonden dat je loopt. Je kan de 6 en de 12 
kilometer lopen. Je krijgt een T-shirt met de naam van je school. Bij 
ons op het T-shirt stond BS Natuurlijk. We hadden een blauw T-shirt 
aan. Je krijgt ook een vak aan gewezen. Ons vak was vak geel 6. Je 
hebt de oranje en gele vakken. De oranje vakken zijn de 12 kilometer 
en de gele vakken zijn de 6 kilometer. De avond4daagse is leuk en 
gezellig. Je loopt in een week 24 kilometer met de 6 kilometer en 48 
met 12 kilometer in een week. De avond4daagse is een soort 
sponsorloop van balorig. De avond4daagse hebben Indy, Senne, 
Syenna, Charlotte en ik gelopen. 
 

Groetjes Destany 
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Schoolreisje 

 
Wij gingen 19 juni 2017 naar movie park Germany het was daar supergroot Het was daar 

leuker dan toverland normaal gaan we altijd naar toverland. En er waren er veel attractie 

bijvoorbeeld Star trek maar daar ging ik niet in er waren ook films zoals ice age. en het 

duurden ongeveer 1uur of meerder naar movie park Germany dat betekent film park 

Duitsland. Dat is in het Engels beter dan Nederlands. En er waren er veel attractie ik weet   

Niet hoeveel dat zijn er veel zeker ik denk iets in de 30 ik weet gewoon niet hoeveel. Movie 

park Germany is best groot groter dan toverland zeker. Movie park Germany is ook een 

reclame erover en daar zitten weinig attractie bijvoorbeeld star trek en de spon bob boot waar 

je elkaar nat moet spuiten ik ging er ook in de spon bob boot ik werd super nat overal 

En het was wel afgedroogd dat was wel geluk. en dit was er allemaal gebeurt. Serkan groep 

6A 
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Chocolade 
 

Wij gaan ons onderwerp over chocola houden. Wij zijn bezig 
met het chocolade thema. We hebben al chocolade gegeten 
en wij hebben al proefjes gedaan met chocola bijvoorbeeld: 
wat smet sneller witte chocola of pure chocola? Enz. en weet 
je dat witten chocola Geen chocola is. En wij zoeken op 
internet of in boeken wat er in chocola zit en ook waarom 
pure chocola de gezondste chocola is van de helen wereld. 
Als je een chocolatje wilt smelten wat denk je dan eerder 
smelt puur of wit. Dat is natuurlijk wit dat komt door dat 
witten chocolade geen chocolade is dat komt omdat er geen 
cacaopoeder in zit. Wat vind jij de lekkerste chocolade die je 
ooit hebt geproefd Romaisae breno en Noa zijne witten 
chocolade. Dat vinden wij lekker    
 

                                                                 Naam Noa,  Romaisae 
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      Typisch Nederland 
  Wij gaan het over Typisch Nederland houden omdat wij een les gekregen hebben van Blink. 

En het typisch Nederland is klompen, kaas, hagelslag en molen Nederlanders praten met een 

zachte g. Hollanders met een harde g Nederlandse mensen eten veel haring vooral in de 

provincie zeeland. Nederland is een klein land met 17 miljoen inwoners en Nederland is echt 

een Fietsland. Nederland is een blij land. En Nederland is een van de gelukkigste land ter 

wereld. En Nederland is een land vol windmolens en zelfs in de zee bij de Waddenzee. In 

Flevoland zit het meest windmolens. De buitenlanders noemen Hollanders vaak kaaskoppen. 

Nederland is een klein land en Nederland zit in west Europa en Nederland is echt een super 

land.  

Door Senne en John-Lloyd, Dominik   
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Willskracht is een organisatie die kanker wil bestrijden en sommige 

van hun had kanker zij hebben bij basisschool natuurlijk en extraland 

de sponsorloop georganiseerd wij deden dus mee aan de sponsorloop 

we moesten naar de start toe en toen het alarm sloeg gingen we rennen 

bij ieder rondje krijg je het bedrag van je sponsor en een stempel op je 

stempel kaart toen het alarm weer sloeg moesten we stoppen en naar 

de meester of juffrouw toe lopen en daarna kregen we wat te drinken 

en te eten toen iedereen klaar was moesten we weer naar binnen einde 

. 

 

Linh  Groep 6A 
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