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Movie Park 
Op 19 juni 2017 gingen we met groep 3 t/m 7 naar movie park in Duitsland. 

Het duurde heel lang voordat we naar binnen mochten want we moesten alle 

Kaarten scannen. 

En daarna gingen we naar een verzamel plaats, we gingen iets drinken. 

Toen mochten we naar de achtbanen en als eerste gingen we in Van Helsinger dat is 

Een soort spookhuis maar dan met een achtbaan, het was donker binnen in maar niet stil want iedereen 

gilde toen het licht uit ging wist je niet waar je tegen aan liep of tegen wat je aan liep maar toen we aan 

de beurt waren schrokken we zelf ook een beetje tijdens de rit. Nadat we in Van Helsinger waren 

geweest gingen we in een soort draaiende bank maar toen we paar keer over de kop gingen viel er een 

meisje flauw! Dus het stopte maar nadat het opgelost was gingen we nog een keer en toen werd een 

meisje van onze school misselijk dus waren we bang dat ze ging overgeven dus deden we onze duim 

omlaag dat betekent dat de attractie moest stoppen, maar de man die daar werkte zag het pas nadat we 

klaar waren met de ronde vroeg hij het, hij vroeg: ‘is alles ok?’  Dus wij zijden: ‘nee’ dus mochten we 

eruit en gingen we door naar de vrijeval en die was hoog! We waren we wel een beetje bang maar we 

gingen toch en toen we aan de beurt waren gingen we omhoog en we waren nog banger dan dat we 

dachten en toen we boven hingen ging we opeens naar voren! Dus we dachten hij is kapot en ineens 

gaan super snel naar beneden! Dus toen we onder waren wilde we terug naar de verzamelplaats want 

we waren te moe om in een nieuwe attractie te gaan. Einde                Arshan Sammy  

 

optiesche illusies 
 

welk dier zie je hier een konijn of een eend of allebei?? 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk naar de 4puntjes in het midden  

1minuut lang en kijk daarna 

Naar een witte muur 

Wat zie je?  

 

 

                                                                           Lopen deze lijnen recht of schuin 

                                                                           Antwoord: recht 
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Optische illusies  
                                                                                                                                                        hoeveel benen ziet u?van laura van nienhuijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ballon op de fles 

Als je een fles hebt leeggedronken dan zit er niks meer in. Of zit er toch 

nog wat in? Wat gebeurt er als je een fles onder de warme kraan houdt? 

Nodig 

Stevige plastic fles 

Ballon 

Warme kraan 

10 minuten 

Stappen 

1.  zorg dat er geen dop meer op de fles zit 

2.  blaas de ballon een stukje op 

3.  laat de ballon weer leeglopen 

4.  doe de ballon over de fles 

5.  Houd de fles aan de bovenkant vast 

6. houd de fles schuin onder de warme kraan 

 

Van Karim en demi  
 

 

 

 

Het schooljaar van groep 7a         30-6-2017 

     
ontdekking 

Ik zat eerst op de ontdekking maar toen kregen ze problemen met te weinig kinderen 

Dus onze school moest gesloten worden . dus we moesten naar een andere school  

En we hadden een buurschool dus de meeste kinderen gingen naar de buurschool 

En sommige naar een andere school.     

                                                                                            Seyitan Kumcu 
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1. Jantje steekt zijn vinger omhoog. De meester zegt: Wat is er? . Ik moet naar de wc, meester, 

zegt Jantje. Wacht maar even, antwoordt de meester. Jullie krijgen een vraag: waar ligt de 

grootste oceaan? Jantje, weet jij het antwoord? Ja zegt Jantje onder mijn stoel. 

 

2.  Jantje komt thuis en zegt tegen vader: "pap, later wil ik rijk worden. Dan wil ik een groot huis 

zonder badkamer en elf bedienden en veel eten natuurlijk." "Geen badkamer?" vraagt vader. 

Jantje: "nee, want ik wil stinkend rijk worden." 

 

3. Jantje moet op school rekenen. De meester zegt: "Jantje als ik vier eieren leg en jij legt er drie 

eieren bij, hoeveel liggen er dan?" Jantje: "Nog steeds vier, want ik kan geen eieren leggen." 

 

4. Jantje ging met zijn oma naar de stad . Onderweg zag hij 10 euro Jantje wou het oppakken 

maar oma zij Jantje niet oppaken alles wat op de grond ligt is vies . Onderweg kwam hij 20 euro 

tegen Jantje wou het oppaken maar oma zij Jantje niet oppaken alles wat op de grond ligt is 

vies Onderweg kwam Jantje 50 euro tegen Jantje wou het oppaken maar oma zij Jantje niet 

oppaken alles wat op de grond ligt is vies Een half uurtje later viel oma en oma zij Jantje kun je 

me ff helpen maar Jantje zij alles wat op de grond ligt is vies. 

 

5. Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het raam. De burgemeester 

komt boos naar buiten en vraagt: "Wat zou jou moeder ervan vinden als ik bij jullie tegen het 

raam spuug?" Jantje: "Dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de tiende verdieping!"   

 

Gemaakt door Navkiran en Soraya groep 7a 

 

De juf staat voor de klas en zegt: 

“Wie zichzelf gek vind, moet gaan staan” 

Even later gaat jantje staan 

De juf zegt: “vind jij je zelf gek?’’ 

“nee, maar ik vind het zielig dat u alleen staat’’. 

 

Politie: waar woon jij 

ik: bij mijn ouders 

Politie: en waar wonen jou ouders 

ik: bij mij 

politie: waar wonen jullie 

ik: wij wonen bij elkaar 

politie: waar is jullie huis 

ik: naast onze buren 

politie: waar is het huis van jullie buren 

ik: als ik dat vertel zult u mij niet geloven 

politie: zeg het maar 

ik: naast mijn huis 

           Linsey 7a 
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Het schooljaar van groep 7a 

 
Het schooljaar vonden we heel leuk jaar we hebben er toen 6 jongens bij gekregen omdat de ontdekking te 

weinig kinderen had. En de school niet meer kon bestaan. We zijn wel vrienden geworden maar niet met 

iedereen.  

 

verkeersexamen 
We hadden natuurlijk ook in groep 7 een verkeersexamen daar waren we best zenuwachtig voor want eerst 

moesten we een toets maken en daar mocht je maar 7 fouten bij maken. Sommigen waren gezakt maar die 

mochten wel een herkansing doen. En als ze die niet haalden mocht je niet mee fietsen . Maar sommigen hadden 

precies 7 fouten maar je was dan wel geslaagd. De volgende morgen moesten we met de fiets naar school 

komen en die moest gekeurd worden. En als die niet goed gekeurd was moest je die bij het Lambertesplein laten 

goed keuren. En daarna moesten we een route fietsen en daarna kreeg je te horen of je was geslaagd.                                                          

 

Schoolreisje moviepark 
 

we gingen naar school gewoon op de normale tijd en we moesten een t shirt en een armbandje omdoen waar de 

juffrouws telefoonnummer op stond. Toen moesten we wachten tot iedereen er was. En als iedereen er was 

gingen we naar de bus en het was heel gezellig in de bus en hebben er veel gelachen. Toen waren we in 

moviepark we moesten best lang wachten tot we naar binnen mochten. En toen we binnen waren moesten we 

eerst naar de verzamelplek en daarna konden we vrij rondlopen. We gingen als eerst in de vrijeval en die was 

heel eng. Maar we hebben een hele leuke dag gehad. En om 4 uur gingen we naar de bus lopen en om kwart 

over 5 waren we thuis. 

                                      Anouk 

    

             Rebus  

           
     B=v                                      p=k 
 
 
           B= v 
 
           Elize groep 7 a -n 
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Tekening  
 

 

 

 

 

 

Fijne zomervakantie ! Paris gr 7a 

 
 

                                      Optische illusies  
                                                              Wat zie je? 

 
 Imke Hermans 

 
Schoolreisje 

We gingen 19 juni op schoolreisje naar Moviepark. We moesten 

ongeveer 1 uur in de bus. Maar het was wel heel warm die dag. 

Toen we in het park waren gingen we eerst naar de plek waar onze 

spullen stonden. Die plek heten New York Plaza. We gingen als 

eerst naar de Vrijeval die was heel leuk maar wel een beetje eng. We 

zijn ook in heel veel achtbanen geweest. We zijn ook samen met de 

juf in Dora’s Big River. En natuurlijk in de nieuwste achtbaan Star 

Trek. Het was een heel leuk schoolreisje.  

 

                            Laura Muyres Gr. 7a 
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 M= TH  ….……………….. 

B= V ….……………………… 

    ak=e ……………………. 

 ……………………………      
                                                   Indy en Elise  

 

KUNT U WINGDINGS TAAL LEZEN? ZO JA WAT 

STAAT HIER?

(=h, =a, =l, =o, =d,=a =r)       Lucas gr 7 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ik word een beetje misselijk                             Ilyas Sanders gr 7a 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleutergroep.nl/Boeken/Muis/Lucie/muis oranje klein.jpg&imgrefurl=http://www.kleutergroep.nl/Boeken/Muis/muis.html&docid=zTR48pICd_1ROM&tbnid=ldTIHJO-jzpATM:&vet=10ahUKEwjahfCjn-XUAhUOalAKHfHzAVwQMwh1KDYwNg..i&w=591&h=653&safe=strict&bih=783&biw=1600&q=muis&ved=0ahUKEwjahfCjn-XUAhUOalAKHfHzAVwQMwh1KDYwNg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwkpC4oeXUAhVDUlAKHSP4C30QjRwIBw&url=https://www.toolnation.nl/makita-df330dwe-10-8-v-boor-schroefmachine-4-jaar-dealer-garantie.html&psig=AFQjCNH0X0zSPH7OmKAd3G-PAvC0pbfMWA&ust=1498901388181489
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://wienerberger.nl/afbeeldingen/format808xy/20170412073524/geschikt-voor-ieder-hellend-dak.jpg&imgrefurl=http://wienerberger.nl/dak&docid=5wyCnpUe6Q4YgM&tbnid=AhjNq_h4pkqQgM:&vet=10ahUKEwju-NLXouXUAhUEK1AKHTRlA_4QMwhtKC4wLg..i&w=808&h=445&safe=strict&bih=783&biw=1600&q=dak&ved=0ahUKEwju-NLXouXUAhUEK1AKHTRlA_4QMwhtKC4wLg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnJTqo-XUAhWKZ1AKHSKGCgsQjRwIBw&url=http://www.hornbach.nl/shop/MARTENS-PVC-buis-dikwandig-KOMO-4000x-110-mm/4105948/artikel.html&psig=AFQjCNFIgg9rIQ9OAFVbketPrgXGlbJl2g&ust=1498902065681623


“terug in de tijd” 

“oud nieuws” 

 

 

 
 



 
Groep 8 

 

 

 

Donderdag 15 juni 2017: Schoolverlatersdag Turfhoeve Sevenum 
 

Groep 8 
in actie
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Donderdag 15 juni 2017: Schoolverlatersdag Turfhoeve Sevenum 
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Schoolverlatersdagen 2017 

Vrijdag 16 juni 2017: Survival in Belfeld 

 

 
 



“terug in de tijd” 

1996-2017 

 

 

 

           Redactie leden schoolkrant ….. 

Patricia Gortjes 

Miranda Nissen 

Leoniek Melissen 

1996 … 2004.. 

….2006 

…2008…. Tot heden…. 



 
 
 
 
 
 
 
Het is zover. Zoals we al in het voorwoord vermeld hebben, is dit niet alleen de laatste schoolkrant van dit 
schooljaar, maar ook echt de aller aller allerlaatste schoolkrant.  
 
In deze schoolkrant hebben we niet alleen jullie mooie tekeningen en verhaaltjes laten zien, die jullie nu 
gemaakt hebben, maar ook terug gekeken naar vroegere uitgaven van de schoolkrant: RITJEN KOERIER. 
 
We vonden het erg leuk om even terug in de tijd te duiken. Van 1996 tot nu. In 21 jaar tijd is er veel 
veranderd. Niet alleen de schoolkrant zelf, maar ook wij zelf en iedereen om ons heen.  
 
De schoolkrant maken was voor ons als redactie elke keer weer een feest. Het begon met ouderwets teksten 
en plaatjes kopiëren, daarna uitknippen en op de uiteindelijke pagina’s plakken. Het ECHTE knip- en plakwerk 
dus. Daarna kwam het digitale tijdperk en gingen we steeds meer op de computer doen. Nu mailen, 
bewerken en PDF-en we erop los. Welkom in 2017!!!! 
 
Nu is de laatste schoolkrant klaar en kijken we tevreden terug op alle jaren, die we samen als redactie hieraan 
gewerkt hebben. En met name ook op de vriendschappen, die we eraan over gehouden hebben.  Het was 
echt een geweldig leuke tijd! We willen jullie allemaal hartstikke bedanken voor jullie leuke bijdragen elke 
keer weer. Zonder jullie was er geen schoolkrant geweest. Nogmaals bedankt!  
 

GENIET VAN DE ZOMER VAKANTIE! 
Heel veel groetjes van de redactie en bedankt voor alles!!!!!!!! 

 
Patricia, Esther, Mieke, Ingrid, Boukje, Iris, Petra 
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