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Lorrepraat 

Beste allemaal, de groeten, fijne vakantie en succes! 

De laatste ‘lorrepraat’ van het schooljaar 2015 - 2016. Volgende week 

begint de zomervakantie. We nemen dan afscheid van groep 8. Zij gaan naar 

het voortgezet Onderwijs. Veel succes allemaal met deze stap. Een nieuwe 

levensfase gaat in. Jullie zijn er aan toe.  

Maar zomervakantie betekent ook dat we afscheid nemen van 2 

leerkrachten: Juf Jaschenka en juf Ilona. Zij gaan de school verlaten om 

elders hun onderwijsloopbaan voort te zetten. 

Juf Jaschenka werkt al heel lang op de Prinses Beatrix. Ze was er al toen ik hier op 1 januari 2002 voor 

de eerste keer directeur werd. We vierden al snel haar bruiloft in het versierde speellokaal. Nu dus al 

14,5 jaar geleden. Ik vond het bijzonder om haar op 1 januari 2015 opnieuw te ontmoeten. Het was 

wederom plezierig om met haar samen te mogen werken. 

En nu gaat ze naar de Touwladder in Ugchelen. Ook voor mij geen onbekende omgeving. Ze mogen 

daar in hun handjes knijpen met zo’n juf. Veel succes Jaschenka en bedankt voor al die jaren dat je 

met hart en ziel je steentje hebt bijgedragen aan de vorming en begeleiding van de kinderen uit 

Wenum-Wiesel en omstreken. 

Ook juf Ilona is al heel wat jaartjes een vertrouwd gezicht op onze school. Haar had ik nog niet eerder 

ontmoet. Het werd geen teleurstelling. Integendeel. Een juf die veel gezelligheid bracht gaat ons 

verlaten. Nooit meer dat potje thee voor en na schooltijd. Of die spetterende vergaderingen, waar 

flink werd gediscussieerd en ook veel werd gelachen. Een lieve juf voor de kleuters was ze. Daar boft 

de Diamant, haar nieuwe school, maar mee. Ze wordt intern begeleider en gaat ook daar de kinderen 

vast en zeker laten stralen. Veel geluk en ook jij een mooie toekomst gewenst Ilona. 

Ik fiets na de vakantie niet meer naar Wenum. Mijn 2e periode Prinses Beatrix zit er op. Nooit had ik 

kunnen denken nog eens terug te komen. Het was opnieuw een mooie tijd. Te mogen werken met 

een enthousiast en betrokken team, prettige ouders en niet te vergeten veel leuke kinderen voelde 

goed en gezegend! De school gaat nu – en de voortekenen zijn er - een nieuwe bloeiperiode in haar 

bestaan tegemoet. Als PCBO Sjofar-Prinses Beatrix. Onder leiding van juf Suze en juf Saskia. Daar 

zullen jullie blij mee zijn. 

  

                

 

  

Tot zover. Veel plezier met het lezen van deze schoolkrant. Misschien wil je hem wel bewaren. Dat is leuk voor 

later. Voor je eigen geschiedenis. 

Meneer Post  

  

Ik vertrek en 

dank en groet  

jullie allen 
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Open ochtend 4 juni en leerlingenaantal 
Wij kijken terug op een geslaagde ochtend op 4 juni jl. Wat fijn dat er zo veel ouders en kinderen 

waren. Dit gaf een gezellige sfeer. Ik wil hierbij de ouders van de voorbereidingscommissie en de 

ouderraad hartelijk bedanken voor hun inzet voor en op deze ochtend. Ook konden we een aantal 

nieuwe ouders begroeten. Sommige van deze ouders hadden hun kind al aangemeld voor De Sjofar 

Prinses Beatrix en sommige kwamen voor het eerst een kijkje nemen. 

Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat het leerlingenaantal  groeit. Vorig jaar startten we na de 

zomervakantie met 52 leerlingen. Er gaat een groep van 11 kinderen uit groep 8 van school . Door de 

instroom van kleuters in het afgelopen nieuwe jaar en de aanmelding van een aantal nieuwe 

leerlingen in verschillende groepen komt het leerlingenaantal na de vakantie op 57. Het kan zijn dat 

er nog meer leerlingen komen omdat sommige ouders nog nadenken over een aanmelding. We 

kijken als team met een positief gevoel naar de toekomst van De Sjofar Prinses Beatrix. 

Met een vriendelijke groet, Suze de Vries 

 

Van de redactie: nieuwe start… 

Zomervakantie… Lekker een paar weken vrij na het harde werk in het afgelopen jaar: werkjes, spelen, 
leren, toetsen. Pfff, het is wat. Jullie hebben ook deze keer weer vele mooie tekeningen gemaakt en 
verhalen geschreven. Dank jullie wel hiervoor.  
 
Verder vind je in deze schoolkrant kleurplaten, puzzels, een bouwplaat en spelletjes om te spelen 
wanneer je lang in de auto zit deze vakantie. 
 
Groep 8 verlaat de school en maakt een nieuwe start. Verderop in deze schoolkrant lezen jullie wat 
deze toppers allemaal gaan doen. Heel veel succes en geluk op jullie pad! 
 
De school maakt een nieuwe start met een andere naam, mooi fris logo en andere identiteit. Mooi 
om te zien dat er in de diverse groepen aanmeldingen zijn. 
 In deze schoolkrant stellen 4 nieuwe gezinnen zich voor. Ze zijn allemaal afgelopen half jaar op 
school gekomen. Ook in de komende schoolkranten willen we de nieuwe gezinnen vragen zich hierin 
kort voor te stellen. Hopelijk draagt het bij aan een snelle wederzijdse kennismaking. Voel je welkom! 
 
Ook presenteren we een nieuwe adverteerder en doen we een oproep voor nieuwe adverteerders. 
Het wordt door de ouderraad heel goed besteed. Tot slot zetten we deze editie zetten een 
adverteerder in het zonnetje. Razende reporters Nouca en Eline hebben meneer Niels van Le Triangle 
het ‘hemd van het lijf’ gevraagd.  
 
Veel plezier met het lezen en puzzelen in deze schoolkrant. 
Patrick Klein Koerkamp 
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Groep 1 vertelt en tekent wat ze in de vakantie gaan doen  
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Kleurplaat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedsgroep 
Op De Sjofar Prinses Beatrix hebben we al een heel aantal jaren een gebedsgroep die 

door ouders wordt georganiseerd, gedragen en bijgewoond. Iedere eerste woensdag 

van de maand komen we om 8.30 uur in de personeelsruimte bijeen. We bidden dan 

samen voor de kinderen, de leerkrachten en actuele zaken/gebeurtenissen. 

Er zijn ouders die actief deelnemen en er zijn ouders die het prettig vinden aanwezig te zijn tijdens 

ons samenzijn. De gebeden hebben geen vaste vorm, maar worden door eenieder naar eigen gevoel 

ingevuld. 

Heb je vragen of wil je deelnemen, voel je vrij contact op te nemen met: 

 Dorien Fiets (moeder van Berrie groep 5 en Jenita groep 4) 

 Katja Izelaar (moeder van Emily groep 8 en Madeline groep 7) 

 Wilma de Bruijn (moeder Joran groep 6 en Ruben groep 1) telefoon 055-7370008 

Natuurlijk mag je ook gewoon een keer aanschuiven om te ervaren wat je ervan vindt. 

Voel je welkom! 
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Nieuwe adverteerder  
We hebben vanaf volgend schooljaar een nieuwe 

adverteerder! 

 Transportbedrijf J. van Zeist & Zn.      

Welkom en hartelijk dank voor jullie aanmelding. 

Waarom zijn adverteerders belangrijk voor de school?  

De advertentie-inkomsten gaan volledig naar 

activiteiten die de ouderraad organiseert.Ze begeleiden 

ontzettend veel activiteiten….palmpasenoptocht, 

paasontbijt, kerstdiner, naschoolse activiteit (voor de 

hele buurt), koninsspelen open dag, schoolreisje, 

wandelvierdaagse, zomerfeest. Maar ook bijdragen aan  

het schoolplein/speelgoed, de shirtjes waarin de 

kinderen lopen… Voldoende overtuigd hoe belangrijk het werk en de activiteiten van de ouderraad 

zijn? 

Het aantal adverteerders zien we iets teruglopen doordat hun kinderen in groep 8 de school 

verlaten. Maar inkomsten zijn hard nodig: vandaar acties zoals met pasen of door advertenties in de 

schoolkrant. Wilt u een advertentie plaatsen? 

Wat kost dat nou? 

Dat valt dus erg mee. We hebben 2 formaten: 1/8 pagina A4 kost  € 25,- en 1/4 pagina A4 € 50,- 

Deze bedragen zijn invlusief BTW.  

Waarom interessant? 

Netto dus een relatief laag bedrag waarvoor uw advertentie 3 maal per jaar onder de aandacht komt 

van de gezinnen van de WW-schoolkinderen. En we kennen meerdere voorbeelden van families waar 

de schoolkrant doorgegeven wordt. Leuk omdat opa, oma, oom of tante eerder zelf op school zat. 

Ook hebben we binnen de school een team van nieuwsgierige verslaggevers die iedere editie één 

een adverteerder het hemd van het lijf vragen. Wat extra aandacht dus. 

Vragen of aanmelden? Niet twijfelen en gelijk een berichtje sturen via patrick@kleinkoerkamp.nl of  

(06) 146 36 046. Heel graag!Alvast hartelijk dank namens de ouderraad en alle kinderen.  

 

 

 

 

 

mailto:patrick@kleinkoerkamp.nl
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Interview met…De Triangle / Pancakes and more 
De razende reporters Eline en Nouca zijn op pad gegaan om een adverteerder 

te interviewen. Ze hebben de Triangle gekozen, de school is immers 

uitgenodigd om te komen proeven. En deze verslaggevers waren nieuwsgierig 

naar het werk in een pannenkoekenrestaurant. 

Niels (de eigenaar) is een restaurant begonnen omdat hij vindt het leuk om met andere mensen om 

te gaan hij doet het al sinds hij veertien is hij vindt het leuk om mensen naar de zin te maken en dat 

ze tevreden zijn. Niels werkt al 26 jaar bij restaurants hij heeft bij meerdere restaurants gewerkt. Hij 

heeft in totaal zes jaar gestudeerd. 

Hij is pannenkoeken gaan maken omdat mensen er 

steeds meer mensen vroegen of er ook 

pannenkoeken waren. Ze hebben daar een hele grote 

pannenkoekenmachine en daar kan je zeven 

pannenkoeken tegelijk op maken er zijn schijven en 

die worden heel warm en dan moet je het beslag 

erop doen dan draaien de pannenkoeken en rondje 

en dan worden de pannenkoeken omgedraaid en 

draaien de pannenkoeken nog een keer en dan zijn ze 

klaar het duurt maar zeven minuten!!! 

Er zijn ook een paar gekke pannenkoeken bijvoorbeeld een Franse pannenkoek daar zit brie op en 

nog meer Franse dingen.  maar die vinden veel mensen heel lekker! Hun moeten al die spullen wel 

gelijk hebben bijvoorbeeld het meel en andere ingrediënten die ze nodig hebben gelukkig hebben ze 

daar altijd wel genoeg geld voor want ze halen het gewoon bij de boer, de molen en  de supermarkt 
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Groep 2 is helemaal klaar voor groep 3, zij kunnen rijmen als de beste! 
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Wie is… familie van der Kuil? 
 
Wij zijn Olivier (37jaar), Karlijn (30), Nova (4) & Sep (2) van 
der Kuil. Sinds halverwege dit schooljaar zit Nova op school 
in groep 1. Voor ons stond de Sjofar/Prinses Beatrix gelijk 
bovenaan ons lijstje als mogelijke school voor Nova. Wij 
wonen namelijk zelf in dezelfde straat als de school. En zo 
dichtbij huis op school is wel erg makkelijk.  

Nu we dit schrijven zijn we in Rheeze, bij Hardenberg, 
kamperen op de “Sprookjescamping”. Dat is een hele leuke 
camping met veel activiteiten voor kinderen, zoals 
theatervoorstellingen, kinderbingo, wandeltochten en nog 
veel meer. Er is ook een leuk zwembad, zowel binnen als 
buiten geschikt voor hele kleine kinderen. Wij gaan nu voor het tweede jaar op vakantie met onze 
eigen caravan. In de zomervakantie gaan we 2 weken naar Zeeland, bij Domburg. Daar zijn we vorig 
jaar ook geweest en dat was zó leuk dat we graag nog een keer terug willen.  

Nova is jarig op 26 december. Dan wordt ze 5 jaar. Ze is gek op dieren en dan vooral paarden. Ze wil 
ook graag op paardrijden, maar voordat we daar naar kijken, zal ze eerst haar zwemdiploma moeten 
halen. Ze heeft het erg naar haar zin op school, al vindt ze het soms wel wat spannend met de 
kinderen van de hogere klassen. Gelukkig heeft ze inmiddels haar draai in haar eigen groep goed 
gevonden en kan ze het goed vinden met haar klasgenootjes.  

Sep is 2 jaar, hij wordt op 9 september 3 jaar. Sep gaat 3 ochtenden per week naar Nijntje in Vaassen, 
waar hij het heel erg naar zijn zin heeft en veel leert en speelt met andere kinderen. Sep is de 
grootste fan van trekkers. Hij kan zijn lol dus op bij ons thuis en brengt ook heel wat uurtjes voor het 
raam of bij het hek door om te kijken naar de voorbijrijdende tractoren.  

Wij wonen op nummer 18 aan de Papegaaiweg. Een leuk huis uit de jaren 30 met veel dieren. Wij 
wonen hier sinds 2010. Daarvoor woonden we in Apeldoorn, eerste in de Maten en later in het 
Woudhuis. Omdat we de paarden graag bij ons huis wilden hebben, zijn we verhuisd naar Wenum. 
We hebben 2 paarden, Joris en Ed, een hond, Lef, 3 schapen, 3 katten, 3 kippen en 2 varkens die bij 
ons wonen. Ik, Karlijn rijd zelf veel paard bij ons thuis in de bak of bij rijvereniging WWNA. Ook Nova 
en Sep zijn gek op de paarden en vinden het leuk om er ook regelmatig even op te zitten.  
Olivier vindt de paarden best aardig, maar is veel meer geïnteresseerd in voetbal. Hij is 
hoofdtrainer/coach van het eerste elftal van vv WWNA.  

Daarnaast werk ik, Karlijn bij Remeha, een fabrikant van CV-ketels (die zorgen voor verwarming en 
warm water), in Apeldoorn. Ik ben daar verantwoordelijk voor het team dat klanten telefonisch helpt 
bij het beantwoorden van allerlei vragen. Olivier is altijd werkzaam geweest als adviseur in de 
financiële dienstverlening en is nu bezig met een volgende stap in zijn carrière.  

Wij zullen waarschijnlijk de eerstkomende 10 jaar nog wel betrokken zijn bij de school. Nu eerst met 
Nova, maar Sep zal over 1 ½ jaar ook naar de “grote” school gaan.  

Wellicht tot ziens in het eerste weekend van juli, bij het Zomerfeest op school, of tijdens het eerste 
weekend van september, bij het Wenums Feest.  

Hartelijk Groet, Familie Van der Kuil 
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Even voorstellen… familie Van Oord  
Hoi, ik ben Lucy! Sinds vorig jaar woon ik in Wenum Wiesel en in september kwam ik bij jullie op 
school in groep één. Ik vind het op school erg leuk en gezellig! 

Als ik thuis ben houd ik het meest van kletsen en spelen met vriendjes. Mijn broertje Robin speelt 
altijd met zijn auto’s. Yente is één en om haar moet ik vaak lachen, ze doet ondeugende dingen en 
vindt dat erg leuk. In mei is mijn broertje Thomas geboren, hem vind ik zooo lief! 

Soms mag ik mee naar papa’s kantoor. Hij tekent huizen en gebouwen, architect noemt hij dat, maar 
ik kan ook best huizen tekenen…  Mama moet ook wel eens werken, maar nu heeft ze vakantie om 
voor Thomas te zorgen. Toen papa zo groot als mij was, woonde hij in Australië, daar wonen opa en 
oma ook. Ik ben een keer bij ze op bezoek geweest en soms komen ze bij ons.  

Ik heb veel zin in de vakantie, maar ook om jullie na de vakantie allemaal weer te zien en naar groep 
2 te gaan! Fijne vakantie allemaal! 

Groetjes van Lucy en van Jim & Christina, Robin, Yente en Thomas.  
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Groep 3 
 

Groep 3 

 

 

 

 

  

In groep 3 is rekenen 

is  leuk en lezen is ook 

leuk en   schrijven is 

ook  leuk en  

minidikte en   taal is 

ook leuk en   speling 

is ook leuk Shaun. 

 

 

In groep 3 heb ik geleerd om 

goed te lezen en rekenen en 
leren schrijven en om goed 

woorden te schrijven en 

minidikte en speling taal. 

Wat hier staat is leuk en het 

is zo leuk op school. 

Van Marit. 
 

Ik ga naar school. Eerst gaan we in de rij. 

Dan gaan we lezen. Dan in de kring, dan 

lezen. Dan werken dan eten en drinken 

dan buiten spelen, rekenen, schrijven, 

minidikte en taal. Alles is leuk. Ik ga naar 

huis. Tot morgen school. Demi Lee 

Mila zit in groep 3. in groep 3 leer 

je veel en weetje dat je er goed 

schrijft en je stellschrift en 

miniediktee en weetje we gingen 

ook nog loco en taal en dit was 

het.  

 

We zijn in  

groep 3 op  

schoolreis  

geweest toen gingen 

 we van het stormding af.   

En we gingen een keer  

planten maken. Ook gingen we 

blaadjes zoeken en met wasco 

tekenen. Dat was leuk. Mike. 

Uit groep 3 



12 

advertentie  
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Advertentie 
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Kleurplaat  
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Bouwplaat Minecraft 
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Ouderraad kijkt terug en 

vooruit 
Schoolreisje 

19 mei zijn we met groep 1tm 7 op 

schoolreisje geweest.  

Dit jaar gingen we naar megapret in Lievelde. 

Met veel goede zin stapten we allemaal in de bus met een lekker zakje 

snoep. Toen we daar aankwamen hebben we eerst wat gedronken en een 

appeltje gegeten.  

Groep 1/2/3 had een boerenspeurtocht. Ze moesten buiten in de heg de bordjes 

met nummers opzoeken en daar stonden de vragen op. Groep 4 tm 7 had een 

virtuele speurtocht. Ze moesten met speciale polsbandjes om allerlei vragen 

beantwoorden die op schermen te zien waren. Daarna nog even binnen spelen 

totdat de patat met snacks kwamen. Na het eten konden ze weer lekker spelen, 

zowel binnen als buiten. Het was prachtig weer, na het ijsje gingen we weer in de 

bus naar huis. Voor de hele kleintjes was het een vermoeiende dag, die sliepen al in 

de bus.  

 

Avondvierdaagse 

Van 14 tm 17 juni liepen we weer de 4- daagse deze keer voor het eerst in Vaassen. De weersvoorspelling voor 

deze week was niet zo goed. We verzamelden bij De Kouwenaar waarna we gezamenlijk om 6 uur gingen 

lopen. Op de 1e avond liep juf Jaschenka mee en liepen we richting de windhoek. In de verte zagen we tijdens 

de stop een donkere lucht aankomen. Gauw eten en drinken en weer verder gaan. De laatste meters op de 

woestijnweg kregen sommige lopers een flinke regenbui over zich heen. Woensdagavond liepen we 7 km 

omdat de intocht op vrijdag 3 km is. We hadden een mooie route door de bossen. Donderdagavond liep juf 

Ineke mee, toen we wegliepen regende het een beetje maar dat was snel weer over. Vrijdag liepen we van de 

Kouwenaar naar het Ireneveld daar stonden opa's oma's en andere familie en vrienden ons op te wachten. Er 

was gezellige muziek en de sfeer was leuk. Vanaf het Ireneveld liepen wij met de vlag van school en een 

ballonnenboog achter de fanfare aan weer naar de Kouwenaar.  

De kinderen zongen uit volle borst "Sjofar Prinses Beatrix, de beste school van Nederland"  

Bij de Kouwenaar werden we binnengehaald door meester Post, juf Suze en Joëlle en Patrick die deelden de 

medailles uit. Al met al kijken we terug op een geslaagde 4-daagse.  

Zomerfeest 

Het zomerfeest was erg leuk, de kinderen hebben eerst spelletjes gedaan en daarna was er een enorm 

springkussen om op te spelen. En ook dit jaar was er iemand die glitter tatoeages zette en iemand die prachtig 

kon schminken. Helaas hadden we wat pech met het weer maar de sfeer was er niet minder om. Vanaf half 5 

kon iedereen een lekker patatje met een snack gaan 

halen. Het was een gezellige afsluiting van dit schooljaar.  

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en tot in 

augustus  
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Nieuws van de MR - Medezeggenschapsraad 
 

Beste ouders en verzorgers, 

Het schooljaar 2015/2016 loopt alweer ten einde. We kunnen gelukkig spreken van een goed jaar, waarin 

iedereen zijn best heeft gedaan om een steentje bij te dragen aan de vele ontwikkelingen en zaken die aan de 

orde zijn geweest. 

Vanuit de MR vinden we het fijn te zien dat ons motto, “We gaan voor ons bestaan”, handen en voeten heeft 

gekregen. Dit ook dankzij positieve, goed samenwerkende en enthousiaste  ouders en leerkrachten.  

We zien als MR dat de school goed bezig is met de ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs. Zaken die 

voor ons als MR, maar ook voor u als ouders en verzorgers zeker van groot belang zijn. 

 

Binnen de MR hebben we de afgelopen tijd aandacht gehad voor o.a. de groepsindeling, het vakantierooster, 

de formatie en het urenschema. Ieder kind in Nederland moet bij het verlaten van de basisschool minstens 

7520 lesuren hebben gehad. Hiervan moeten minstens 3520 uur gemaakt worden in de onderbouw en 3760 

uur in de bovenbouw. De overblijvende uren (240 uur) mag de school zelf verdelen over onder- en 

bovenbouw.  

Het is dan ook ieder jaar weer van belang om te zien of je goed uitkomt met de uren voor de verschillende 

groepen en hierop speel je als school in bij het maken van het jaar- of vakantierooster. 

Al met al een jaarlijks terugkerende puzzel voor de directie en het team, waar wij als MR dan na inzage en 

overleg onze instemming aan mogen geven. 

 

Ook de samenstelling van de MR gaat komend jaar veranderen. 

Jaschenka Dalhuisen en Ilona Bakker zullen komend schooljaar niet meer als leerkracht actief zijn op de Sjofar 

Pr. Beatrix.  Naar beiden gaat een groot dankjewel voor alle werkzaamheden die zij binnen de MR hebben 

verricht. Het was prettig en constructief samenwerken. Vanuit de MR wensen we hen dan ook al het goede 

toe op de nieuwe scholen waar ze gaan werken. 

 

Het is al wel duidelijk wie vanuit het team komend jaar de MR komen versterken. Dat zullen juf Maeike Blaauw 

en juf Arieke van Dijk zijn. Zoals al eerder aangegeven gaat ook Sygrid Huisman na een volle termijn van 3 jaar 

de MR verlaten. Ook aan haar nogmaals dank voor haar inzet en de fijne samenwerking. We hebben inmiddels 

een ouder gevonden, die zich bereid heeft verklaard komend schooljaar zitting te nemen in de MR. Dit is 

Geertrui Testerink, de moeder van Gijs en Teun.  Hartelijk welkom Geertrui, we zien uit naar een goede 

samenwerking. 

 

Verder wensen we u vooral een hele fijne, ontspannen en welverdiende zomervakantie toe.  

Graag tot ziens in het komende schooljaar! 

 

Namens de MR, 

 

David Izelaar 
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Groep 4/5/6 vertelt 

Opendag  
Bij de open-dag was het super leuk, en het zonnetje had er ook zin in. Je kon er ijsjes eten. De kleuters en de 

bovenbouw mochten een belleblaas pakken. 

Je kon er een speurtocht doen en dan kwam daar uiteindelijk een woord uit, en soms waren er ook vragen en 

dan moest je een letter in een lokaal zoeken.  

Je kon er ook nog 2 leuke activiteiten doen! Je kon een armband maken met allemaal ingewikkelde touwtjes 

en er waren doosjes met de vorm van een hartje en die kon je leuk schilderen en 

dan nog gave stickertjes op plakken.   

Madeline, groep 6 

Bij de open-dag  was het heel leuk. We konden een speurtocht doen en dat was leuk. En we konden ook nog 
een heel mooi armbandje. En we konden ook nog een heel lekker ijsje eten. En we konden ook nog een leuk 
doosje maken  in een vormpje van een hartje. En op het eind kregen wij ook  
nog een doosje met kleurtjes.    
 
Van Gijs T, groep 6 
 

Avondvierdaagse  
Ik vind de avondvierdaagse heel leuk en er waren stops en op het laatste was er een stop 

en daar kregen wij een zakje chips en snoep. Eerst liepen wij de 5 km toen 5 km toen 7 km en toen 3 km. 
Van Joran, groep 5 
 
4-daagse 
We hebben 4 avonden gelopen wij liepen de vijf km gelopen je kon ook de 10 of 15 km lopen onderweg kregen 
we wat drinken en een koek jam jam! Als je vier dagen hebt gelopen krijg je een medaille  
 
Dag1 
We begonnen met  lopen onderweg kregen we wat eten drinken  
Dag2   woensdag gingen we door de bossen lopen en er waren veel grote plassen  
Dag3 donderdag gingen over de wegen langs de koekoek  
Dag 4 we liepen  ander half kilometer toen stopten we met lopen want daar stonden mensen  
En we kregen snoep   
 
Niek H, Gijs K en  jayden  
 

Koningsspelen  
Hallo allemaal, 
We hebben ontbeten bij WWNA 
We hebben punten geschoten met een bal, want we gingen voetballen bij WWNA. We hadden een 
voetbalwedstrijd gespeeld. Van groep 1/2 had Lucy gewonnen, van groep 3/4 had Niek Roijen gewonnen, van 
groep 5/6 heeft gewonnen Jayden en van groep 7/8 had Sanne gewonnen.  
 
Van Berrie, groep 4 
 
Hallo, we zijn bij wwna geweest We gingen ontbijten en toen hebben gedanst. Daarna hebben we gevoetbald, 

en toen hebben potjes gepeeld. En  iedereen kreeg een  frisbee en een  ijsje. 

http://www.bing.com/images/search?q=opendag&view=detailv2&&id=DAB125F0E144B5A47751603292571B08F85C70A7&selectedIndex=2&ccid=oXp2Ao9d&simid=608027839565792141&thid=OIP.Ma17a76028f5dd0b2ad110b8048080db8o0
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Van Jordi, groep 4 

We gingen met de school naar wwna met de koningspelen. We gingen lekker ontbijten en daarna 
De hupsakee dansen en daarna gingen we Spelletjes doen en voetballen op het veld met een team en ook 
levend tafelvoetbal. En we kregen ook een ijsje. En we kregen aan het einde een oranje 
Koningspelenvrisbie met een sticker van wwna en folder en we gingen ook leren kiepen. En we gingen ook 
voetballenoefeningen doen en het was heel gezellig en ook heel leuk. We gingen ook  
Scoren in een vakjes met punten en ook aan het einden wie het meesten punten had kreeg een sakje snoep en 
het was een leuke dag. 
 
Groetjes van Krissie, groep 5 
 

Schoolreisje  
Wij gingen op schoolreis naar mega pret in Lievelde  

We kwamen binnen en we moesten de jas en de schoenen in een 

mandje doen. We moesten aan de tafels zitten en toen gingen we wat 

drinken. Daarna gingen we een speurtocht doen. En daarna moesten we frietjes eten en wat drinken. Daarna 

gingen we overal spelen en toen gingen we een ijsje eten en toen gingen we naar school.  

Groet Van Bjorn en Dylan   

 
Het was leuk  hebben een speurtocht gedaan en cadeau gekregen ik had al de nummers   

Madelief Roijen, groep 6 

 

Ik heb een speurtocht gedaan en friet  gegeten  

Quint Lemmerman, groep 6 

Le Triangle 
Wij hebben met school pannenkoeken gegeten bij de Triangle en de pannenkoeken kon je versieren met 

room, smarties, en verschillende hagelslag en nog meer verschillende lekkers. We kregen ook nog rode ranja 

en als je pannenkoek op hebt  dan krijg je ook nog een ijsje. Als je weg gaat krijg je ook nog een knuffeltje. Wij 

raden jullie de Triangle aan!  

 
Van Nouca de Hoogt, Inez Kroes en Eline Klein Koerkamp, groep 6

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmf2kjMjNAhViCMAKHSZSBhsQjRwIBw&url=http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/megapret-genomineerd-voor-toerned-award-1.1580204&bvm=bv.125596728,d.ZGg&psig=AFQjCNFbJSpNFA5AiyDL6ejqtVJ80fB3Ww&ust=1467113085151475
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Lucas stelt zijn familie voor 
Hallo allemaal! Ik ben Lucas Bresser en graag stel ik mezelf en mijn 
familie even aan jullie voor! Mijn vader Marco en moeder Eline zijn al 
bijna 16 jaar bij elkaar en komen allebei uit Wenum Wiesel. Sinds 5 
december heb ik er ook een klein zusje bij, Guusje. Syenna de hond 
maakt ons gezin compleet! 

Wij wonen aan de Zwolseweg, vlakbij Café de Hamer, het werk van 
papa en mama! We hebben dan ook een echt horeca ritme thuis, 
gelukkig lukt het om genoeg regelmaat in te bouwen voor mij en 
Guusje. Ik ga zelf ook best vaak mee naar het café en vind het heel 
leuk als ik mee mag helpen met tafels schoonmaken en wegzetten, 
boterkoek maken, en een beetje gek doen met alle meiden en jongens 
van het personeel.  

Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen, trampoline springen, voetballen en bouwen met de lego/duplo. 
Ik kijk ook graag naar films en Buurman en Buurman! 

Ik ben in februari 4 jaar geworden en mag dus sinds die tijd naar 
school, superleuk maar even wennen aan dit nieuwe ritme, ben er 
regelmatig ontzettend moe van! Gelukkig vind ik het inmiddels wel 
erg leuk om erheen te gaan. Mijn ouders zaten ook allebei op deze 
school vroeger, en van mijn vaders kant ben ik zelfs al de 5e generatie 
die hierheen gaat! De keuze voor de Beatrix school was voor ons dus 
snel gemaakt :)… Wij vinden het kleinschalige van deze school erg 
leuk, en ook zeker dat iedereen van alle groepen elkaar kent.  

Zonnige groetjes van Lucas! 
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Hallo! hier familie Mossing Holsteijn 
Wij zijn Marcel, Dagmar, Daan en Linn Mossing Holsteijn. Wij wonen sinds 26 maart dit jaar aan de 
Papegaaiweg 33. Voor wie het leuk vindt, stellen wij ons graag even aan jullie voor. Voordat we hier kwamen 
wonen hebben we bijna 11 jaar in Apeldoorn (Kerschoten) gewoond. En daarvoor 8 jaar in Vaassen, in een flat 
aan de Krugerstraat. Ik kom van oorsprong uit de Achterhoek, Westendorp. Heb daar ongeveer 10 jaar 
gewoond, toen we verhuisden naar Twente, Goor om precies te zijn. Na 10 jaar in Goor gewoond te hebben, 
ben ik gaan samenwonen met Marcel in Vaassen. Marcel is geboren en getogen in Epe. Ik werk sinds 1997 bij 
Hegin in Heerde, dat is bedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen, denk aan vernikkelen, verzinken enz. 
Ik ben daar begonnen als uitzendkracht in de fabriek, en zit daar nu sinds 2001 op kantoor. Ik heb geleerd voor 
bloemist, dit is het niet geworden. Marcel werkt al 27 als stoffeerder bij Van der Loo, eerst als 
woningstoffeerder in Epe, de laatste 17 jaar als projectstoffeerder vanuit Van der Loo Projectstoffering 
Apeldoorn.  

Op 3 december 2011 werd onze zoon Daan geboren. En 3 jaar later op 13 december 2014 werd Linn geboren. 
Daan heeft het erg naar zijn zin op school. Hij vind het heeeel leuk om na schooltijd met andere kinderen te 
spelen, hij is dan ook al bij heel veel kindjes thuis geweest. Daan is gek op dino’s en weet al goed te vertellen 
hoe de verschillende soorten dino’s heten. Zodra papa thuiskomt worden de dino’s opgeruimd en wordt er 
met papa gestoeid, het kan niet gek genoeg. Linn stoeit al aardig mee, en deinst niet terug voor haar grote 
broer. Daan speelt thuis vaak met zijn brandweerman Sam speelgoed, en bouwt hele hoge torens met blokken 
en Duplo, die Linn dan vervolgens graag komt omgooien…  

De kleine klasjes van de school spreken ons erg aan, ook 1 van de redenen dat wij voor een klein dorp hebben 
gekozen. Dicht bij de stad, maar toch ook lekker rustig en dorps. Contact met de buurt vinden wij dan ook erg 
belangrijk. Wij zien nu al uit naar het Wenums feest, veel over gelezen en gehoord.  Omdat we bijna op het 
feestterrein wonen, haha, denk ik dat we er geen minuut van gaan missen. We hebben al een 
kennismakingsborrel gehouden voor de buurt, ook dat was een zeer geslaagde middag. Wij voelen ons op 
school en in de buurt zeer welkom.  

Groet, Dagmar, Marcel, Daan en Linn Mossing Holsteijn 
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Moppen 

 
De directeur van een groot bedrijf is in een goede bui. Hij laat een onaangekondigde bezoeker binnen en zegt: 

‘U hebt geluk. Vóór u heb ik al acht andere bezoekers laten wegsturen.’ ‘Dat weet ik,’zegt de man. ‘Dit is 

namelijk mijn negende poging.’ 

De meester vraagt aan de leerlingen een zin te bedenken waar het woord ventilator in voorkomt. Wim: "Als 

het warm is in de klas, zet de meester de ventilator aan." "Goed zo, Wim. Nog iemand een voorbeeld?", vraagt 

meester. Jantje denkt lang na en zegt dan: "Als je vroeg in de bioscoop bent, krijg je een betere plaats dan de 

vent die later komt!" 

Elsje ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school. Daar leer je lezen en schrijven. Het echte werk 

dus. Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt aan Elsje wat ze al geleerd heeft. 

"Nou," zegt Elsje, "ik heb al leren schrijven". "En wat heb je dan geschreven?", vraagt papa. "Dat weet ik nog 

niet, want ik leer morgen pas lezen". 

Vraagt de juf: "Jantje, heeft je vader je nu alweer geholpen met je huiswerk?" Zegt Jantje: "Nee hoor Juf, deze 

keer heeft hij het helemaal alleen gemaakt!" 

Jantje komt voor het eerst op zijn nieuwe school.  

Vraagt de juf:  

"Ken je het alfabet al Jantje?"  

Zegt Jantje:  

"Ja juf"  

Vraagt de juf:  

"Welke letters komen er na de A?"  

Zegt Jantje:  

"Alle letters juf  
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Boekenhoek  

 

Een fonkelnieuw Kidsweek vakantieboek! 

 Tot 12 jaar –  Jacques Vriens 

De vorige Kidsweek vakantieboeken waren zo snel uitverkocht, dat een 

nieuw deel niet kon uitblijven. Veel kinderen zullen dan ook weer superblij 

zijn met Het grote Kidsweek vakantieboek deel 3. Urenlang vermaak in de 

auto, op het strand of voor de tent. Boordevol puzzels, raadsels, verhalen, 

strips, survivaltips, recepten en nog veel meer! Met vakantieverhalen van je 

favoriete schrijvers: Jacques Vriens, Janneke Schotveld, Tosca Menten, 

Mirjam Mous en Arend van Dam. Dit, in combinatie met het beste uit 

Kidsweek, maakt dit vakantieboek weer net zo super als de eerdere delen! 

 

  

Het voorleesboek voor de allerliefste juf  

2-5 jaar – Marianne Busser en Ron Schroder  

Een vrolijk voorleesboek voor alle juffen die graag voorlezen! En welke 

juf doet dat nu niet? Een verzameling versjes en verhaaltjes over 

bekende figuren, zoals bijvoorbeeld Jetje Kadetje, haas en egel, en het 

mannenkoor. Maar ook de drie jongetjes komen weer even langs. De 

broertjes houden op school een geweldige spreekbeurt over hun 

vader. Dat ze daarbij zelfs een onderbroek van hun papa laten zien, 

vindt juf absoluut het toppunt van geestig.En tot slot komt er in dit 

boek ook een gekke, maar lieve juf om de hoek kijken. Maar dat kan 

natuurlijk ook niet anders in een boek voor de allerliefste juf! 

 

 Het grote AVI vakantieboek 

Niveau AVI-M3  Arend van Dam 

Hoe leuk is het om - als je net kunt lezen - al een eigen vakantieboek te hebben en dat 

op jouw lees-niveau! In dit boek kunnen kinderen van groep 3 al helemaal zelf aan de 

slag met het lezen van verhaaltjes, puzzeltjes maken, raadsels, zoekplaten en veel 

meer. Dit boek is dan ook niet alleen leuk, maar ook nog eens leerzaam; op een speelse 

manier zijn kinderen bezig met lezen en dat is juist ook in de zomervakantie erg 

belangrijk: dat ze door blijven oefenen met lezen. Met dit boek in huis zullen kinderen 

maar al te graag lezen en puzzelen. Het is trouwens gebleken dat dit boek ook nog heel 

leuk kan zijn voor kinderen uit groep 4 :) Een leuk boek voor in de vakantie, maar ook 

erg leuk om nu al (stiekem) erin te lezen en puzzeltjes.  
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Advertentie  
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Advertentie  
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Puzzelen  
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Meer puzzelen  
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advertentie 
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advertentie 
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Groep 7/8 vertelt 
 Tijdens het kamp van groep 8 moest er bij het Chaosspel een gedicht worden geschreven over de 

basisschool. Deze gedichten zijn hier het resultaat van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten 

Op 18 mei, de eerste dag van kamp moesten we zelf koken. Er was 

een groepje met het voorgerecht, een groepje met het 

hoofdgerecht en een groepje met het nagerecht. We gingen eerst 

bedenken wat we gingen maken, daarna gingen we naar de winkel 

om het eten te halen. Toen we weer terugkwamen konden we beginnen met koken. Ieder groepje 

had een naam voor zijn gerecht bedacht. Het voorgerecht 

heette Salade alla Kampee, het was een hele lekkere salade. 

Het hoofdgerecht was Menu Op Z’n Hollands: 

aardappelschijfjes met boontjes en gehaktballetjes en voor wie 

het lekker vond spekjes erbij. Het nagerecht was een ijstaart 

met versiering dat je er zelf op kon doen. Mjam, mjam. Elise 

 

Hellendoorn 

We gingen de tweede dag van kamp naar Hellendoorn fietsen. Het fietsen was echt heel zwaar want 

we moesten heuvels op en af! En toen we bij Hellendoorn waren gingen we eerst afspraken maken 

hoe laat we gingen middag eten enzovoort. En na die afspraken gingen we allemaal rond lopen en in 

attracties. Ik liep samen met Rachèl en Salomé en dat was heel gezellig! En ik ging voor het eerst in 

een achtbaan die heette de riool rat. En het was twee rondes en eerst vond ik het wel eng maar 

daarna vond ik het super leuk en we gingen ook nog in boomstammetjes, bootjes en in het 

spookhuis/laser gamen. En rond vijf uur gingen we terug naar ons huis fietsen. Sanne 
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Bonte avond 

Op 19 mei de tweede dag van kamp, hadden we bonte avond. We 

hadden 5 acts, Yoren en Tije presenteerde het . Bijna alle juffen waren 

er het  was super leuk. De eerste act was: gg (gangster girls) dat waren 

Dione, Liset, Elise en Julee je had van hun verwacht dat ze iets stoers 

gingen doen maar dat was niet waar. Want ze gingen een liedje van Nijntje doen. Als tweede waren: 

Salomé en ik (Rachèl) wij gingen een goochel act doen. Als derde was: Marjolein ze ging een heel gek 

liedje doen. Als vierde was: Thijs hij ging accordeon spelen allemaal bekende liedjes, en als laatste 

waren  alle meiden, we gingen allemaal liedjes zingen, we hadden het kort daar voor afgesproken. 

Maar we hebben uiteindelijk een leuke avond gehad, maar later moesten we wel naar bed. Rachèl 

 

Bowlen en midgetgolven 

Het was echt super leuk want toen kamp helaas 

bijna afgelopen was gingen we nog bowlen en 

daarna nog midgetgolven. Bij het bowlen haalden 

Julee en Juf Jaschenka de meeste punten maar de 

rest had het ook heel erg goed gedaan. En bij het 

midgetgolven moesten we in groepjes gaan: de 3 

jongens  Yoren, Thijs en Tije gingen samen, Julee, 

Elise, Dione en Liset gingen met z’n vieren en ik 

(Salomé), Rachél,  Marjolein en Sanne gingen met 

elkaar. Sommige banen waren best lastig bij 

sommige had je gewoon geluk dat hij er in ging zoals bij een die een soort net had waar je hem met 

een schans in  moest slaan, maar die is mij niet gelukt, ik heb echt heel veel plezier gehad en het was 

een toffe middag. Salomé 

Wie is de mol? 

Op kamp deden we allemaal mollen spellen.  Voordat we vertrokken kregen we een envelop en daar 

in zat een kaartje waar op stond of je wel of niet de mol bent. Ongeveer een uur nadat we 

aangekomen waren begonnen we met het 1ste spel mollen spel. We moesten naar allemaal pionnen 

rennen en dan een kaartje zoeken met nummer 1 er op dat kaartje lag dan onder een van de 

pionnen. Als we die hadden gevonden dan moest je het kaartje om draaien en dan stond er een getal 

van 5 cijfers op de achterkant. En dan moest je verder gaan zoeken naar nummer 2 en dan zo door 

gaan tot nummer 12. Zulk soort spellen deden we tijdens kamp. Ook hadden we nog mollen testen 

daarbij moest je aankruisen of dacht te weten wie de mol is en eigenschappen aankruisen van de 

mol. Ook kwam Art nog (Juf Jaschenka met een vlaggetje om haar nek als stropdas en een bril in haar 

haar waardoor ze ‘net’ op een jongen leek) en Art praatte zonder emotie. Maar Art kwam om te 

zeggen of je goed op weg was met de test. Alleen was groep 8 niet heel serieus aan het luisteren (het 

was een grootte giebel boel). En toen ging Art weer weg maar 

groep 8 ging stiekem achter haar aan en toen moest Art zo 

hard lachen dat ze helemaal moest huilen.    
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Musical 

We zijn nu bezig met de musical. De musical is heel leuk want het gaat over dat we vast zitten op de 

Dreamtower. En dat we met zijn allen een opdracht moesten voltooien om weer beneden te 

geraken. Alleen Phil States en Mark Suikerberg willen dat eerst niet mar later wel. Later bleek dat 

Renzo de lift had geprogrammeerd, en dat hij wou stoppen met vlogen. Mark Suikerberg had Maartje 

afgeluisterd en kwam te weten dat ze de volgende dag jarig was. Later werd de Dreamtower toch 

nog feestelijk geopend en Phil States gaf Mark zijn speech. Yoren 

 

De Afrikaanse middag 

De Afrikaanse middag was heel leuk. Eerst gingen ze dieren laten zien die in hun land leven. En ze 

hebben ons een liedje geleerd die ging zo : jambo  jambo saana mabari gani muzuri saana . En dat 

betekend hallo hallo       hallo hoe gaat het met mij goed . En ze hebben ons een  nieuw spel geleerd  

mingo het het  ik ga het even uitleggen. Eerst zegt een iemand mingo  2x en dan zegen de andere 

dansend 1x mingo tot dat de die gene een getal zegt bijvoorbeeld ; 1,2,3 enz. totdat er maar twee  

kinderen over zijn en dat zijn de winnaars. En als laatst hadden ze nog een spetterend optreden! 

Lisette   

Afrikaanse middag  

Er was een Afrikaanse middag. Alle kinderen die kwamen uit Oeganda. Ze leerden ons allemaal leuke 

dingen aan die ze in Oeganda doen als ze hun vervelen. We gingen een spel doen wat Mingo heet. 

We hebben veel geleerd en we hadden veel lol met de andere. Je had 3 kinderen uit Oeganda in de 

klas die wat deden. 1 meisje ging ons een liedje lerendie zo ging: jambo , jambo saana, habari gani, 

mozuri saana. Ik vind het heel knap dat hun het op hun hoofd doen. Aan het einde van de “les” was 

er een Afrikaanse markt. Je kon daar geld in een bak stoppen of wat kopen. Hun hadden zelf 

armbandjes en kettingen gemaakt. Ook hadden ze zelf dieren gemaakt die in dat land voor komen. 

Yvette 

Musical 

Groep 7/8 heeft de musical  torenhoog gespeeld. Het ging over een opening van de hoogste toren 

van de wereld de dreamtower. Toen iedereen was aangekondigd door sofie (rachél) deed de lift het 

niet meer. Alles werd geprobeerd maar niets hielp. Wij moesten de nacht door brengen op het dak 

van de toren. De volgende dag moesten we de code kraken. Eerst stond er de vin maar er moest een 

extra letter bij toen stond er dervin dat was niet goed er werd gehusseld en toen stond er vriend. Op 

het eind was het  de verjaardag van maartje (salomé). Thijs Bijsterbosch 

Schoolreisje 

We  gingen op donderdag op school reisje naar mega pret.  Eerst deden we een speurtocht en daarna 

mochten we vrij spelen. Er was een glijbaan, autobaan, tunes, slaken op reels, trekkers en een heel 

groot binnen speelplek.  En ik gingen met Johan in de trekkers en in de slaken en in de glijbaan en 

met  de auto’s racen. En we gingen ook tikkertje doen.  En toen kreken we een ijsje en toen gingen 

we weer naar huis. Van Henkie  

Groep 8 musical Torenhoog 
IK vind dat we een leuke musical hebben. Het gaat over Renzo Ros, (Enzo Knol) en de Dreamtower. Ik 
vind het grappig dat er allemaal woordgrapjes in zitten. Zelf ben ik aanvoerder van de hockeyclub 
sladrop, weer zo’n woordgrap . Julee en ik zijn samen een hockeyteam. We zijn de jongeren in de 
musical samen met rockey  (Thijs) en de nerd (Yvette) We zijn helemaal fan van Renzo Ros en we 
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kunnen niet zonder internet. Ook de liedjes vind ik leuk, mooi en vrolijk. Ik hoop dat de mensen die 

de musical kijken er net zo enthousiast over zijn als wij! Liset 
 

Schoolreisje 

We gingen op schoolreisje naar Megapret. Er waren allemaal leuke dingen om te doen. 

We deden een speurtocht. Er was ook een kabelbaan, ik ben daar heel vaak vanaf geweest. Het ging 

best wel hard. Buiten waren ook nog heel veel speeltoestellen, er was een karretje waar je moest 

trappen en dan reed je een rondje. Er was ook een waterpark maar die was jammer genoeg niet 

open omdat het niet warm genoeg was. We hebben ook  een lekker patatje gegeten. Het was super 

leuk, op de terug weg inde bus zat ik achterin samen met de andere kinderen uit groep 7. We deden 

grappige spelletjes, op het einde gingen we ons nog verstoppen in de bus. Het was een geslaagd 

schoolreisje. Maud 

Musical 

We zijn na de meivakantie echt begonnen met spelen, maar toen mocht je je boekje soms nog wel 

gebruiken. Onze musical gaat over een hele hoge toren waar allemaal beroemde mensen komen. De 

toren heet de Dreamtower, de eigenaar van de Dreamtower en van Dreambook heet Mark 

Suikerberg. Wij spelen de musical met 15 personen de juffen hebben aan het begin rollen 

weggelaten. Ik zelf speel hockeymeisje 2, mijn voorkeuren waren: Maartje, Sofie en Stella jammer 

genoeg ben ik geen van die 3 geworden. Met hockeymeisje 2 ben ik ook heel erg blij. We zitten 

uiteindelijk vast op de toren en Stella wil al naar beneden, en dan begint de lift te praten en zegt zoek 

een code en dan kom je weer vrij. Ik zelf ben heel blij met de musical keuze en mijn rol. Julee 

Schoolreisje 

We gingen naar megapret een heel groot speelparadijs we deden eerst een speurtocht. We kregen 

bij een computer een cijfer en toen moest je dat cijfer zoeken het was best moeilijk. Maar we 

werkten goed samen. Daarna mocht je spelen waar je maar wou. We konden ook naar buiten daar 

waren allemaal speeltoestellen. Binnen vond ik het, het leukst het was een heel klimparadijs. En we 

kregen ook een ijsje en een appel lekker! Daarna moesten we gaan veel kinderen sliepen in de bus  

en toen waren we er bijna we gingen bukken in de bus . toen sprongen we overeind. Het was een 

leuk schoolreisje! Emily  

 

Musical 

Groep 7/8 deden de musical: Torenhoog! Groep 8 had te weinig kinderen dus deed groep 7 mee. Ik 

vond het een hele toffe, coole en leuke musical. Ook vond ik mijn rol echt superleuk! Ik waas 

namelijk de populaire vlogger Renzo Ros! Ik had veel fans. Torenhoog gaat over een toren genaamd: 

De Dreamtower die werd feestelijk geopend en er mochten een heleboel beroemde gasten bij zijn, ik 

dus ook! Maar er was ook een lift die kon praten en we moesten een opdracht vinden en de code 

kraken anders zaten we voor altijd vast! Uiteindelijk gaf Renzo Ros toe (ik) toe dat hij het was en 

bood zijn excuses aan maar we hadden de code nog niet toen snapte ze het er moest vriend staan! 

Iedereen vierde feest en was blij de lift ging open en iedereen kon weer gaan! Wat was dat een 

avontuur, poeh poeh…. Dione 
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Het was een leuk schooljaar,  

Alle juffen stonden voor je klaar. 

Juf Franka geeft taal, 

En luisteren doen we allemaal. 

Juf Maeike geeft rekenen, 

En ze zegt rekenen is tekenen. 

Met begrijpend lezen, 

Moet je bij juf Joëlle wezen. 

Juf Jaschenka geeft spelling,  

Dat ze weg gaat is een teleurstelling. 

Yvette 

      

Het leukste kindermuseum 
CODA Junior is een echt kindermuseum waar kinderen spelen, lezen, leren en creëren. 
Tijdens bijzondere tentoonstellingen in CODA Museum worden in CODA Junior en het 
kinderatelier superleuke kindertentoonstellingen georganiseerd. In CODA Junior zijn 
kinderen zelf ook kunstenaar en werken ze mee aan het leukste kindermuseum van 
Apeldoorn! 
 

 
05.03 t/m 14.08 | Kinderatelier CODA Museum | Entree CODA Museum 
Ik zie, ik zie 
 

 
CODA Junior | 12.03 t/m 28.08.2016 | gratis toegang 
Spiegelkastelen 

  

http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/
http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/
http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/plan-je-bezoek/
http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/plan-je-bezoek/
http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/kindertentoonstellingen/ik-zie-ik-zie/
http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/kindertentoonstellingen/spiegelkastelen/
http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/kindertentoonstellingen/ik-zie-ik-zie/
http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/kindertentoonstellingen/spiegelkastelen/


36 
 

  

Mijn basisschooltijd/mijn volgende school. 

Ik zit al 9 jaar op de prinses Beatrix school! Ik 

vind deze school heel leuk en gezellig. We 

doen vaak leuke dingen. Ik heb het bijna in 

elke klas wel leuk gevonden! Ik zit nu in groep 

7/8 met 16 kinderen! ik denk dat ik groep 7/8 

wel de leukste klas vind waar ik in heb 

gezeten! Want hij is heel leuk en gezellig!  

Na deze school ga ik naar Sprengeloo! Ik heb 

die school gekozen omdat het gewoon een 

hele goeie en leuke school is! En het gebouw 

ziet er van binnen ook leuk en gezellig uit! En 

mijn nieuwe klas op sprengeloo is ook heel 

leuk en gezellig! 

Sanne 

Mijn basisschooltijd/ mijn volgende school 

Ik heb een leuke schooltijd gehad op de 

prinses Beatrix, leuke juffen gezellige tijden. 

Maar nu zit ik in groep 8 en ik ga hier nu 

vandaan, maar een paar dingen ga ik niet 

vergeten en dat zijn: alle klasgenoten, alle 

juffen, schooltijd, kamp en musical. De leukste 

klas waar ik in heb gezeten is groep 7/8, ik heb 

veel geleerd en veel lol gehad. Maar dit ga ik 

nooit vergeten!  

Na deze school ga ik naar de RSG n.o.v. in Epe, 

ik heb die gekozen omdat het mij een hele 

leuke en gezellige school lijkt. Ik zit in klas 

mavo kader 1 het is een leuke groep, en we zit 

met 19 kinderen in de klas. Ik heb al een 

vriendinnetje ze woont in Vaassen. Ik heb er 

veel zin in! 

Rachèl 

Kamp was leuk  

Kinderen zijn aardig 

Middelbaare (VO de Vallei) school:  ook leuke 

kinderen 

iedereen doet gezellig en niks is verplicht je 

moet er zelf op komen 

Tije 

 

Mijn basisschooltijd 

Ik heb een hele leuke basisschooltijd gehad op 

de Prinses Beatrix. Ik heb 8 jaar op deze school 

gezeten en dan ga ik hier vandaan, maar ik ga 

de juffen erg missen maar ook alle leuke 

dingen die ik heb gedaan maar vooral kamp 

dat was echt leuk en de musical vond ik echt 

heel cool!  

Mijn toekomst 

Het is dus bijna vakantie en na de vakantie ga 

ik naar de KSG! Ik  ga  havo doen en ik heb er 

heel veel zin in, ik heb al een klas en een 

mentor en ze lijken me wel aardig. Ik ga deze 

school missen, en het is ook wel even wennen 

omdat dit best wel een kleine school is en op 

de KSG zitten 1200 kinderen maar ik heb er 

wel heel erg zin in! 

Dione 

Ik zit al 8 jaar op de Prinses Beatrix school. Ik 

heb het er leuk en ik vind het heeel jammer 

dat ik hier weg ga. Ik heb een hele leuke klas 

en leuke juffen. Ik ga na de zomer naar het 

Mheenpark. Ik ga havo/vwo doen. Ik heb daar 

een gezellige klas. Ik zit bij Liset in de klas. 

Thijs gaat ook naar het Mheenpark. Ik ga het 

hier missen op de Prinses Beatrix school. 

Elise 

Ik heb alle 8 jaren op deze school gezeten. Alle 

juffen die ik had waren echt leuk, sommige 

juffen zijn of gaan dit jaar weg. Alle jaren vond 

ik leuk maar groep 8 het leukst door de 

musical en kamp, maar toch is groep 8 niet 

leuk want je gaat weg en neemt afscheid van 

je juffen en je school je klas en je gaat iets 

anders beleven. Volgend jaar ga ik naar het 

Walterbosch  havo/atheneum, als ik klaar ben 

met de middelbare school ga ik een opleiding 

doen voor logopediste. Ik hoop dat ik een 

mooie, gezonde, leuke, gezellige toekomst 

mag hebben en dat mijn klasgenoten dat ook 

mogen hebben. 

Julee 
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Ik heb een hele leuke schooltijd met mijn 

vrienden en mijn gezellige klas. Ik ga volgend 

jaar naar het walterbosch, en ik ga havo/vwo 

doen ik hoop dat ik een gezellige klas krijg. 

yoren 

Mijn basisschooltijd 

Ik heb 7 jaar op deze school gezeten. En in 

groep 4 zat ik op de KJS. En van groep 1,2,3,4 

en 5. Ik weet nog dat ik in groep in de plusklas 

kwam en veel speelde met kinderen van groep 

5. Groep 7 was een leuk en spannend jaar 

waar in we veel leerde. Ook hebben  we de 

entree toets gedaan. Groep 8 was meer een 

herhaling van groep 7. We deden veel leuke 

dingen zoals: Veel gastlessen, kamp, musical, 

fietsexamen en Afrikaanse middag. Kamp was 

echt een super leuk en héééééééééééél 

gezellig gewoon super super super leuk. 

Mijn toekomst. 

Volgend school jaar ga ik naar Veluws College 

Walterbosch. En daar ga ik vwo+ doen en de 

tweede schoolweek ga ik al op kamp! Vwo+ 

houdt in dat ik het eerste jaar 2 plusvakken 

heb namelijk technasium en kunst en media. 

En het tweede jaar moet ik kiezen tussen 

technasium en kunst en media en het vierde 

jaar moet ik dan gewoon Atheneum doen. En 

later wil ik dierenarts worden. Maar ik heb 

veel zin in volgend school jaar maar ik g deze 

school ook missen.  

Marjolein.  

 

Ik ben begonnen in groep 1. Toen was juf Ilona 

mijn juf. In groep 3 gingen wij al rekenen en 

taal doen nu zit ik in groep acht aangekomen. 

Volgend jaar ga ik naar Mheenpark. Mijn 

mentor heet meneer span. De introductiedag 

was al erg leuk toen hadden wij spelletjes 

gedaan en foto’s gemaakt. Ik heb er zin in. 

Thijs 

 

 

Basisschool tijd:  

Ik heb deze jaren op de basisschool erg 

genoten. Ik heb veel leuke dingen beleefd en 

we hebben veel lol gemaakt, we zijn op kamp 

geweest, we hebben de musical gespeeld, we 

zijn op de kar geweest, we hebben elk jaar de 

playbackshow/ wenumsgottalent gehouden 

en nog veel meer leuke dingen. 

er werd ook veel gewerkt zoals bij de eindcito 

die dit jaar best wel moeilijk was maar toch 

had ik ee goede score gehaald (540 van de 

550). We  moesten vorig jaar ook de 

entreetoets maken, ook dat lukte heel erg 

goed, wat ik vooral leuk vond is dat we 

tussendoor snoep kregen, en dat je kauwgom 

mocht kauwen. Dat maakt het wel wat leuker! 

Ik vind de juffen op deze school heel erg 

aardig, en ik zal ze gaan missen. Maar toch ga 

ik naar de middelbare school, en daar heb ik 

ook heel veel zin in, bedank voor alles!  

Mijn nieuwe school: 

Ik ga naar het Christelijk Lyceum, ik ga het 

gymnasium doen, en heb er echt heel veel zin 

in. De maandag na de zomervakantie ben ik  

nog vrij, en daarna gaan we allemaal leuke 

dingen doen, zoals: sporten en zwemmen bij 

de koek, we gaan een disco houden en nog 

veel meer. Je kon ook uit een extra klas 

kiezen, en ik heb gekozen voor de kunstklas. 

Omdat we dan gaan zingen, Dansen, toneel 

spelen en we gaan een vlog opnemen! Ik heb 

op mijn kennismakings dag heel veel leuke 

kinderen ontmoet en denk dat het volgend 

jaar heel erg gaat worden. 

Salomé
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Spelletjes om onderweg te spelen… 
Bingo met nummerborden 

Voor dit spelletje heb je een speciale bingokaart nodig die je 

kunt maken zoals hiernaast staat afgebeeld. 

Op de bingokaart staan de getallen t/m 99. Voor de getallen 

t/m 9 staat een 0. Nu kan het spel beginnen! Je krijgt allemaal 

een bingokaart en je gaat nu op zoek naar de getallen die op 

de kaart staan in de nummerborden van de auto's die voorbij 

komen. Zie je bijvoorbeeld de cijfercombinatie '09' dan streep 

je deze weg op je bingokaart. 

De speler die het eerste alle getallen heeft weggestreept roept: 'BINGO' en heeft gewonnen. De 

bestuurder van de auto kan met dit spelletje uiteraard niet meedoen! 

Helaas – Gelukkig  

Kinderen kunnen positief denken met het spel 'helaas-gelukkig' en het kan tot hilarische 

voorstellingen leiden. Speler 1 begint een zin met 'Helaas' en bedenkt dan iets. Bijvoorbeeld: 

'Helaas…worden we aangevallen door een krokodil'. Speler 2 antwoordt daarop bijvoorbeeld: 

'Gelukkig….heb ik les gehad in het temmen van krokodillen.' De kinderen mogen van alles bedenken, 

het kan niet gek genoeg! 

Papier, steen, schaar 

Een klassieker! Elke speler zegt hardop: 'papier, steen, schaar' en maakt de bijbehorende 

handbeweging. 'Papier' is een vlakke hand, 'steen' is een vuist en 'schaar' is twee vingers uit elkaar 

zoals een schaarbeweging. Het is belangrijk dat je dit tegelijk doet zodat een ander niet al ziet wat je 

gaat doen. Je kiest dus voor één van de drie bij elke ronde en dan geldt het volgende: 

 steen verslaat schaar 

 schaar verslaat papier 

 papier verslaat steen 

Als je allebei hetzelfde hebt (bijvoorbeeld allebei 'steen') dan is het gelijkspel. 

Wie ben ik? 

Dit spel kennen sommige kinderen al van het spel waarbij je een bepaalde kaart met een persoon, 

dier of voorwerp trekt die je op je hoofd zet zodat je deze kaart zelf niet kunt zien. Bij dit spelletje 

draaien we de rollen om! De eerste speler neemt een persoon, dier of voorwerp in gedachten. Nu 

moeten de andere spelers vragen stellen zoals 'kun je het eten?' of 'is het bruin?'. De eerste speler 

mag de vragen alleen met 'ja' of 'nee' beantwoorden. De speler die de persoon, het dier of het 

voorwerp als eerste raadt, heeft gewonnen en mag nu een persoon, dier of voorwerp in gedachten 

nemen. 
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Spellingspel 

De spelers spellen om de beurt een woord. Als je het woord goed spelt, blijf je in het spel. Als je een 

fout maakt, ben je 'af'. Kies wel woorden die goed passen bij de groep van je kind. De speler die als 

laatste in het spel zit, heeft gewonnen. 

Fantasia 

Dit is een leuk spelletje voor fantasierijke kinderen! Speler 1 begint een verhaal met bijvoorbeeld de 

zin: 'Er was eens …..'. Speler 2 voegt vervolgens een zin toe en speler 3 maakt daar weer een zin bij. 

Zo maak je samen een verhaal. Dit kan enige minuten tot veel langer duren. Je kunt eventueel ook 

bepaalde regels afspreken, bijvoorbeeld dat het moet rijmen of dat je steeds iemand mag aanwijzen 

die de regel na jou moet maken. Je kunt de kinderen ook nog tekeningen bij het verhaal laten maken  

Plusspelplussommen 

Speler 1 begint met een plussom, bijvoorbeeld 2 + 4=. De tweede speler moet nu antwoord geven op 

de som en er meteen een nieuwe som van maken voor de volgende speler. Speler 2 zegt dan 

bijvoorbeeld 6 + 3 =. Speler 3 kan dan zeggen 9 + 5 =, enzovoorts. Je kunt de sommen aanpassen aan 

het rekenniveau van de kinderen en je kunt bijvoorbeeld afspreken 'we gaan tot 100'. Als de uitkomst 

verkeerd is, mag alleen de speler erna dat zeggen. 

 

 

 

 

 

 


