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Door: Jaydon

Schermtijd van Triangelaars
Door: Indy, Mauk, Ymke en Jaydon
Gemiddeld één uur per dag. Zo lang mogen de Triangelaars thuis achter het scherm van
hun tablet, telefoon, televisie of spelcomputer zitten. Daarna moeten ze weer iets zonder
scherm doen. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de zomerkrant redactie
deed onder Triangelaars uit groep 3 tot en met 8.
Lees de conclusies op de volgende pagina.

Groeten van de redactie
Wij, Jaydon, Jorn, Lieuwe, Indy, Mauk, Juul, Maren en Ymke uit groep 7 en 8, hebben de zomer Triangelkrant gemaakt. Wij vonden het super leuk om de schoolkrant voor
jullie te maken. Op deze voorkant begint onze enquête over
schermtijd. Verder in deze Triangelkrant:


Vegetarische en flexitarische Triangelaars



Schoolreisjes



Beugelbekkies



Gekke huisdieren



De uitslag van de boekenjury

En nog veel meer
Veel leesplezier en fijne zomervakantie!
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Welk scherm
Op welk apparaat kijken Triangelaars het
liefst? Bij de keuze voor het favoriete scherm
zie je duidelijk verschil tussen de onder- en de
bovenbouw. De leerlingen van groep 3, 4 en 5
zitten het meest op een tablet, in groep 6, 7 en
8 zitten de leerlingen het vaakste op hun
smartphone. In groep 8 is dat zelfs bij 9 op de
10 ondervraagden het geval. Opvallend was
dat in groep 6 het aantal telefoongebruikers
(32 %) even veel was als spelcomputer gebruikers (32%). Bij navraag blijkt dat er in die
klas zeer veel Fortnite spelers zitten. In groep
3, 4 en 5 wordt ook nog veel televisie gekeken
(24%, 32% en 32%). In de groepen 6 tot 8 is
dat maximaal 13%.

Gemiddelde schermtijd
Hoe lang mogen Triangelaars per dag achter
een schermpje zitten? We vroegen het de
leerlingen van groep 3 tot en met 8. 164 leerlingen vulden de enquête in. Het dagelijks
schermgebruik blijkt nogal te verschillen. Gemiddeld genomen is de maximale schermtijd
voor groep 3 tot en met 8 één uur per dag.
Een enkeling mag niet dagelijks kijken, maar
alleen in het weekend. Een ander heeft helemaal geen limiet. Het lijkt erop dat hoe jonger
de leerling is, hoe meer afspraken er thuis zijn
over de tijd dat je mag gamen of vlogs mag
kijken. Ook gelezen: ‘Soms mag ik maar 1 minuut als ik vervelend ben, soms de hele tijd.’

Filmpjes kijken favoriet
Wat doen Triangelaars op hun tablet of telefoon? Bijna de helft gebruikt hun apparaat om
YouTube te kijken. Ze kijken hele verschillende
dingen, vloggers Enzo Knol en Dylan Haegens
worden vaak genoemd. Bijna 30 % speelt spelletjes. Populair zijn Mario, Subway surf,
Pokemon Go en Minecraft. Vanaf groep 7 zie je
een verschuiving van YouTube als populair kanaal naar social media. Niet raar, leerlingen in
de hoogste groepen hebben ook vaker een telefoon. Whatsapp (bijvoorbeeld door de
groepsapp van de klas) en Instagram zijn veruit
favoriet. 40% Whatsappt veel, 25 % is druk op
Insta.

25%
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40%

Juf Braaksel krijgt de meeste stemmen

Door: Maren
De Liefde voor lezenclub kwam in de groepen 4 tot en met 8 in de klas vertellen over de
boekenjury. De 50 boeken waar je op kon stemmen, stonden in de aula op een tafel. Stemmen deed je door een formulier in te vullen en in de stembus te doen die Liv en Maartje
gemaakt hebben. Naast het beste kinderboek, werd er ook per klas een winnaar gekozen
voor beste beoordeling van een boek.
Juf braaksel en de Magische Ring van schrijfster Carry Slee is als beste boek met 11 van de 47
stemmen. Op een goede tweede plek staat het boek De Griezels van Roald Dahl. Triangelaars
zijn het eens met de rest van de Nederlandse scholieren: Juf braaksel is vorige maand gekozen
tot beste kinderboek van 2019 door de Nederlandse Kinderjury.

In september 2018 was Carry Slee op de Triangel
in groep 6 om haar nieuwe boek Juf Braaksel en
de magische ring te presenteren. Carry heeft voorgelezen en alle kinderen kregen een exemplaar
van het boek, dat Carry in de klas signeerde.

Volgens de Liefde voor lezenclub schreven deze vijf leerlingen het mooiste stukje over
hoe ze een boek vonden:
Groep 4: Isa
Groep 5: Roslin
Groep 6: Reijn
Groep 7: Keano
Groep 8: Jaydon
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Beugelbekkies

Door: Jorn en Ymke
Beugels zijn er in allerlei soorten en maten. Voor allerlei tand– en kaakproblemen. Drie Triangelaars vertellen over hun verschillende beugels

BLOKBEUGEL
‘Stom klinkt als som en
strand klinkt als shand.’

Maren uit groep 7
‘Ik heb een overbeet en daarom heb ik een blokbeugel. Hij zorgt ervoor dat
mijn onderkaak naar voren komt. Ik moet hem een jaar in. Per dag moet ik hem
eigenlijk 24 uur in maar niet bij buiten spelen en gymmen. Om de 6 weken wordt
hij versteld door de ortho en dan doet het wel echt heel veel pijn. Ik kan en
mag alles eten want ik kan mijn blokbeugel gewoon uit doen bij het eten.’
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SPINBEUGEL
‘Rabarber klinkt alsof
ik praat met een ander
accent.’

Jonas uit groep 6
‘Ik heb mijn beugel nu 9 maanden. Hij zet mijn kaken uit elkaar omdat mijn
voortanden op mijn hoektanden stonden. Eerst deed het pijn maar nu niet meer.
Als het verzet wordt doet het wel weer pijn. Ik mag alles eten, maar eerst
mocht ik geen harde dingen, zoals een appel. Nu kan ik alles, maar draadjesvlees
blijft teveel hangen, dus dat doenwe maar niet. Ik heb mijn beugel altijd in,
want hij kan niet uit. Mijn beugel is er een keer uit geweest, omdat ie los zat en
toen heeft de ortho hem met lijm weer vast gezet.’
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SLOTJESBEUGEL
‘Ik kan prima praten met
mijn beugel .’

Iman uit groep 8
‘Als je niet genoeg ruimte hebt voor alle tanden in je mond dan heb je een beugel nodig. Ik heb niet genoeg ruimte. Ik heb hem 24 uur per dag in, want hij kan
er niet uit. Aan het begin doet een beugel pijn, maar daar wen je aan. Als de ortho hem verzet doet het ook pijn. Ik mag geen harde dingen eten, zoals lollys of
harde snoepjes. Een appel mag wel als ie in stukjes is. Ik moet 2 jaar deze beugel en hoef nog maar een half jaar.’
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Laatste schoolkrant voor Lisa
Door Indy en Ymke
Dit is de allerlaatste schoolkrant van Lisa uit de redactie. Haar jongste dochter Tessel zit in
groep 8 en gaat na dit jaar van school. Dat vinden wij jammer en daarom vroegen we haar
een paar vragen over de schoolkrant.
Hoe lang ben je er mee bezig geweest per week?
‘We maken twee schoolkranten: een in de winter en
een in de zomer. In die periodes zitten we elke week
een uurtje met de redactie
bij elkaar. En het maken van
de uiteindelijke krant kost
ook tijd. Maar het is erg leuk
om de redactie te begeleiden.’

Hoeveel schoolkranten heb je gemaakt?
‘Ik ben begonnen toen mijn oudste dochter Lara in groep 7 zat, in 2013. We maken twee
kranten per jaar, dus denk ik dat ik zo’n 14
schoolkranten heb begeleid. De laatste 2 jaar
samen met Annette van der Goes, de moeder
van Olaf uit groep 6.’

Waarom moet je als ouder in de redactie
gaan?
‘Als je nieuwsgierig bent naar wat er gebeurt
op school en je het leuk vindt om dingen uit
te zoeken. Ik vind het belangrijk dat er een
middel is waar iedereen van de Triangel kan
lezen wat er allemaal gebeurt op school, verteld door de leerlingen in plaats van door de
school.’

Wat vond je het leukste?
‘Het geeft energie om met nieuwsgierige kinderen een serieuze schoolkrant te maken. Om
te zien hoe kinderen allemaal op hun eigen
manier aan de slag gaan met verhalen maken.
Sommige kinderen hebben ontzettend grappige ideeën, anderen kunnen heel goed een pagina ontwerpen met beeld erbij. Ik vond de grote onderzoeken, zoals wat is het favoriete Nelisijsje van de Triangelaars, ook heel erg leuk
om te doen.’

Op de schaal van 100 hoeveel lol heb je
gehad?
‘Ik denk wel 90. Annette en ik hadden bedacht dat kinderen die in de schoolkrant willen een sollicitatiebrief moeten sturen, daar
zaten hele grappige brieven tussen. We hebben erg gelachen.’
Welk artikel heb je niet gemaakt maar had
je toch wel graag willen maken?
‘Oh dat is een hele goede vraag. Ik had nog
de wijkagent willen interviewen over het verkeer bij school. Overigens niet omdat het niet
veilig is maar omdat ik me soms kan ergeren
aan alle auto’s rond school waar je dan omheen moet fietsen.’

Wat vind je de leukste pagina die ooit is gemaakt?
‘De rubriek van de schoolpleinhonden. Elke
keer als er een nieuwe hond op het schoolplein
is, mag die ook een plekje in de krant.’
Waarom ging je in de redactie?
‘Omdat ik werk als journalist, vind ik het leuk
om kinderen over mijn vak te leren. Hoe je een
krant in elkaar zet. Die maak je voor de lezer
dus je moet stukjes maken niet omdat jij het
leuk vindt, maar omdat de lezer het wil lezen.
Vertellen over nieuwe mensen of dingen die
gebeurd zijn.’

Heb je nog tips voor nieuwe redactieleden?
‘Denk in beelden, want een pagina vol met
tekst nodigt niet uit om te lezen. Vertel je verhaal in plaatjes, maar vooral: laat zien wie er
hier op school zitten en samen zorgen dat de
OBS De Triangel een top school is.’
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Bijzondere huisdieren
Door: Jorn en Lieuwe
Heel veel kinderen hebben een huisdier. De meest voorkomende huisdieren zijn katten en
honden, maar een paar Triangelaars hebben bijzondere huisdieren.

Suze, groep 7

Bobby, groep 4
‘Mijn kip heet
Roos. De kip
van mijn zusje
Loet heet Stip
stap voetje Ik
heb hem al
1jaar. Hij eet
kippenvoer en
groente. Hij
woont in een
hok dat papa
zelf in elkaar
heeft gezet. Ik
geef hem eten
en ik verschoon
het hok en ik
raap haar eieren. Ik vind haar slim en grappig. Je moet haar niet opjagen.’

‘Ik heb een vijfling ratjes. Die van mij heten
Mokko en Monkie en ik heb ze al anderhalf
jaar. De ratten van mijn zusje heten Lieve en
Lotte. En we hebben een rat met het gezin die
heet Shiva. Ze eten mais, zonnebloempitten,
knaagbrokjes, rattenvoer en zoutsteen fruit. ik
vind het schattig als ze naast elkaar liggen.
We hebben een kartonnen doos in de kooi
gelegd en de ratjes hebben daar een hokje
van gemaakt. Kaat Mama en ik verzorgen
haar omstebeurd 1 keer in de 3 maanden. Je
moet niet te hard op muren kloppen anders
denken ze dat er een arend is en je moet ze
ook niet vastpakken als een arend.’

Hedde, groep 4

Tristan, groep 7
‘Ik heb
mijn baardagaam al
mijn hele
leven. Het
is een hagedis en
hij eet sla
sprinkhanen en
wormen
die komen
uit de dierenwinkel. Hij leeft in een terrarium.
Ik geef hem zelf eten. Je moet niet aan zijn
staart trekken wand dan laat de staart los. Ik
vind het leuk dat bijna niemand dit dier heeft.’

‘lk heb een paard en hij heet Okke. Mijn oma
had ook een een paard. Hij eet hooi en gras
en een soort paarden snoepjes. Hij staat in
een wei. Ik borstel mijn paard. En je moet
niet aan de achterkant staan. Want anders
kan hij je trappen.’

8

Groep 8 in de 8 baan
Door: Jaydon
Groep 8 heeft het jaar weer afgesloten met
een musical. De musical heette ‘8 Baan’ nee
niet ‘Achtbaan’, maar ‘8 baan’. Groep 8 mocht
democratisch (meeste stemmen gelden)
stemmen over welke musical ze wilden doen
en daar is de ‘8 baan’ uitgekomen. De musical gaat over de tijd op school: van groep 1
t/m groep 8. Het is een soort terugblik op een
fantastische basisschool tijd. Het meest bijzondere aan de musical is het afscheidslied.
Dat is Bohemian Rhapsody van de band
Queen.

Geen beker, wel lol op
schoolhockeytoernooi
Door: Ymke
Iedereen kent schoolvoetbal wel toch? Schoolhockey is
hetzelfde alleen dan met een stick en bal. Dit jaar deden
er 340 kinderen mee. Na de warming-up (foto) begonnen
de wedstrijden. Groep 4 speelde 3 tegen 3 op een heel
klein veld, groep 5 en 6 speelde 6 tegen 6 op een kwartveld en groep 7 en 8 speelde 8 tegen 8 op een half hockeyveld. Dit jaar is het De Triangel niet gelukt om te winnen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben lol gehad.

Welkom Tatum!
Door: Jaydon

Juf Meta heeft een nieuwe dochter: Tatum. Op
21 april 2019 om 05:06 is ze in Blaricum op de
wereld beland. Ze was 53 centimeter lang en
woog 4340 gram bij geboorte. Haar volledige
naam is Tatum Rosa Benschop. Hoe kwamen
ze op Tatum? Heeft het iets te maken met fuJ
ateM? ‘Nee’, zegt juf Meta, ‘We vonden Tatum
een stoere naam. Onze eerste dochter heet
Charlie Nova en dat vonden we samen met
elkaar wel goed klinken.’
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Hoe gaat het met de brugpiepers?

We vroegen drie ex-Triangelaars hoe het is om op de middelbare school te zitten.
Door: Ymke
Vragen
Hoe is het op de middelbare school?

Marten
Het is wel leuk. Soms
vind ik het niet leuk om
de 11 km naar school te
fietsen.

Noa
Ik moest heel erg wennen. Op de middelbare
school heb je meer vrijheid, maar op de basisschool is het gezelliger
en heb je minder toetsen
en huiswerk.

Binck
Leuk!

Wat mis je het meest
aan de basisschool?

Mijn oude klas. De sfeer
nu is gewoon minder fijn.

De juffen en meesters.
En het weinige huiswerk!

Buitenspelen omdat we
met de hele klas gingen
voetballen.

Welke school zit je?

Vitus College (Bussum)

Vechtstede College

Casparus college

Welk niveau doe je ?

VWO

TVWO (tweetalig vwo)

VMBO kader basis

Hoeveel huiswerk heb
je?

Niet veel. Ik maak het
vaak al in de klas en
soms stiekem niet.

Soms heb ik heel veel
huiswerk, dan kan ik wel
een paar uur per dag
aan mijn huiswerk zitten

Best veel…., ja gewoon
best veel.

Heb je al veel nieuwe
vrienden?

Ja genoeg, maar vooral
uit Weesp en Nigtevecht.

Ja, maar ik zie ook nog
veel kinderen van De
Triangel

Ja, ik heb heel veel nieuwe vrienden.

Is het lastig?

Het leren is anders. Je
krijgt nu een hoofdstuk
op en dan moet je zelf de
samenvatting maken.

In het begin vond ik vooral het Engels lastig.

Je krijgt andere vakken,
maar het is wel makkelijk.

Is het heel anders dan
de bassischool ?

Het grootste verschil vind
ik het lopen naar de lokalen. Elke les weer naar
een ander lokaal.

Ja! Voor elk vak een andere docent in ander lokaal. Je hebt lessen van
drie kwartier en kunt op
verschillende tijden uit
zijn.

Ja, je gaat steeds naar
andere lokalen en hebt
een lesrooster. Je hebt
langere pauzes en je
hebt vakken die je niet
op de basisschool had.
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Drie juffen die niet voor de klas staan
Door: Maren en Juul
Naam: Nynke Anema
Leeftijd: 74
Hoe lang bij de Triangel: ik ben al veertien jaar vrijwilliger (dat betekent dat ze er geen geld mee verdient)
Wat doe je: ik begeleid kinderen met achterstand, ook
neem ik toetsen af
Wat is het leukste: alle opmerkingen van kinderen. Ze
kunnen leuk uit de hoek komen.
Wat weten we niet: ik lees veel en vroeger danste ik
veel, maar mijn benen willen niet meer

Naam: Cora van Beek
Leeftijd: 49 oeps…. 59
Hoe lang bij De Triangel: 14 jaar
Wat doe je: ik doe van alles: conciërge, administratief medewerkster, bedrijfshulpverleners, bestellingen voor school, invallen bij de kleuters, af en toe invallen voor de overblijf
Wat weten we niet:
•
Ik heb drie nieren. Mijn nieren doen het niet meer, dus
heb ik een extra nier in mijn buik gekregen. De kleuters
denken soms dat er een baby in mijn buik zit.
•
Ik heb twee katten, ze zitten altijd op schoot.
•
Ik vind het fijn om het hele huis op zijn kop te zetten en
het dan weer goed terug te zetten. Daar word ik blij van.
•
Elk jaar als groep 8 weg gaat, mis ik ze heel erg.
Naam: Jitske van Elk
Leeftijd: 40
Hoelang bij de Triangel: sinds het begin van dit schooljaar
Wat doe je: ik ben onderwijsassistent. Ik ondersteun de
juffen. Ik help kinderen met lezen en met rekenen door
bijvoorbeeld rekenspelletjes te doen met kleuters. Het is
heel leuk werk, zowel bij de kleuters, als in de bovenbouw.
Wat is het leukst: het contact met de kinderen
Wat weten we niet:
•
Ik ben heel erg creatief .
•
Ik speel piano en heb opgetreden in theater ’t
Spant in Bussum.
•
Ik weet heel veel van dieren. Ik heb stage gelopen
bij een schapenboerderij en heb daar zeker dertig
schapen ter wereld gebracht.
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“Ik eet alleen op woensdag vlees”
Door Juul en Mauk
Nederlanders eten minder vaak vlees. Wij vroegen ons af hoe dat op de Triangel zit en we
gingen op onderzoek uit. Op onze school zit in elke klas wel een flexitariër of vegetariër.
Wij vroegen aan Quirien uit groep 4, Vivienne uit groep 5, Evie uit groep 6 en Tjibbe uit
groep 8 waar ze minder vlees eten.
De belangrijkste reden
waarom Triangelaars
stoppen met vlees
eten, is omdat ze het
zielig vinden voor de
dieren. ‘Ik heb ooit een
filmpje gezien hoe ze
dieren slachten en dat
was geen fijn gezicht
toen ben ik gestopt met
het eten van vlees.’ zei
Tjibbe. Vivienne, ‘ik
vind alle dieren schattig
Evie en Quirien (flexitariërs), Tjibbe en Vivienne (vegetariërs)
en het is zielig voor de
dieren. Daarom ben ik al mijn hele leven vegetariër. Ik
ben bang dat als ik vlees eet, dat ik het dan zo lekker
vind dat ik het wil blijven eten.’ Alle vier hebben ze zelf
Woordenboek
ervoor gekozen om minder of geen vlees te eten. Bij
Flexitariër: je eet soms vlees
een paar doen de ouders ook mee. Evie, ‘Ik eet op
Vegetariër: je eet geen vlees
woensdag vlees en op de rest van de dagen soms.’
Veganist: je eet en draagt niks
Tjibbe is op zijn zevende vegetariër geworden. Bij Quidat van dieren gemaakt is
rien is het heel anders. Ze heeft het helemaal zelf en
verzonnen en is de enige in huis. Ze moet van haar vader soms vis eten, omdat het gezond is. Evie moet ook
af en toe vis eten.

Totaal aantal kinderen 77
in de klas:

27

26
12

30

31

28

29

GEZOCHT: nieuwe hoofdredacteuren
Wie zoeken we?
Enthousiaste ouder of verzorger met veel gevoel
voor en een beetje ervaring met tekstschrijven
en/of journalistiek en/of vormgeven.
Wat doe je
De redactie bestaat uit acht kinderen, vier uit
groep 7 en 8. De hoofdredactie begeleidt de redactie bij afnemen van interviews, schrijven van
artikelen en verzorgen van beeldmateriaal. De
hoofdredactie verzorgt ook de vormgeving van de
krant
Hoeveel tijd kost het
Tweemaal per jaar (winterkrant en zomerkrant)
werken we ongeveer tien weken samen aan de
Triangelkrant. In die weken zit de redactie één uur
per week bij elkaar, meestal van 8.30 tot 9.30 uur
(dag varieert).
Vragen of interesse?
Mail naar: avandergoes@hotmail.com
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Cryptogram
Door: Indy
Als je de cryptogram hebt ingevuld, lees je bij de pijl een afscheidsgroet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ze maken de schoolkrant
Tropische boom op het strand
De maaier maait het ….
Een ander woord voor dag
Engelse woord voor madelief
Thema schoolreisje kleuters
Het feest van 28 juni
Een na laatste letter alfabet

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Daar zwemmen de Weespers in
Zand bij de zee
Cola en Fanta
Haal je bij Nelis
Zo heet onze school
Helpt tegen verbranden
Heb je nu uit

Groep 8 bij jeugdjournaal
Door: Indy

Vrijdag 10 mei kwam Milou de presentatrice
van het Jeugdjournaal naar Weesp. Zij ging
zes kinderen interviewen uit groep 8 over het
Eurovisiesongfestival. De kinderen (Juul, Boris, Eva, Ferron, Fiene en Simon) mochten
hun reactie geven op een paar videoclips
van de artiesten. De aflevering van het
Jeugdjournaal was dinsdag 14 mei op televisie. Het filmpje is nog te zien op de website
van het Jeugdjournaal en op youtube.

Passapas tijdens
Koningsspelen
Door: Indy
We gingen natuurlijk niet zomaar spelletjes
doen op school nee we vierden op 12 april koningsspelen. We gingen die dag met een groepje kinderen van groep 3 t/m 8 allemaal spelletjes doen, zoals basketbal, touwtje trekken en
een leuke puzzel estafette. In de ochtend begonnen we natuurlijk met het liedje Passapas
van Kinderen voor kinderen.
Er was ook pauze en er stond groente en heerlijke limonade voor ons klaar. Verder gingen we
in de middag film kijken en we kregen ijsjes. Het
was erg leuk!

Sudoku
Door: Mauk
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Waar gingen we heen op schoolreisje?
Door: Ymke en Maren

Don Ugh Bosco

Het thema van het schoolreisjes van groepen 1
en 2 was indianen. Alle kinderen, maar ook volwassenen waren verkleed als indiaan. Eén indiaan was vooral heel grappig, want zijn broek
scheurde. De kinderen hebben heel veel leuke
spelletjes gedaan, zoals pony rijden en stenen
zoeken in de zandbak. Halverwege de ochtend
moesten ze heel hard naar binnen rennen, want
het ging onweren. Dat was natuurlijk niet zo
leuk. Gelukkig duurde het niet lang. Ze hebben
lekkere patatjes gegeten en een kregen een perenijsje. Kortom het was een leuk en stoer
schoolreisje.

Water en modder
Door: Noud — groep 6
Groep 5 en 6 ging eerst met de bus naar
zwembad de Sijsjesberg in Huizen. In de
bus was het al gaaf, iedereen maakt lol. We
gingen eerst zwemmen. Het regende, maar
gelukkig stopte het snel. Er was een duikplank en een grote glijbaan. We speelden
met een paar kinderen Weerwolven en
sommige gingen voetballen. Daarna kregen
we frietjes te eten. Met de bus gingen we
toen naar SEC Survival in Almere. Er was
een parcours met glijbanen, touwen en veel
modder en water. Voor we weer de bus in
moesten terug naar school, konden we nog
even douchen.
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Schoolkamp in tenten in Huizen
Dit jaar ging groep 7 en 8 met schoolkamp
naar camping De Woensberg in Huizen. Normaal duurt de fietstocht heen één uur. Wij
deden er anderhalf uur over, omdat we slome fietsers in de groep hadden. We hebben
19 km gefietst, dus kwamen zeer moe aan.
Er stonden grote safaritent waar we in gingen overnachten, maar daar zaten wel heel
veel rupsen en spinnen in. De eerste avond
hebben we een spooktocht gedaan. Dat was
heel leuk, dus de kinderen die volgend jaar
op kamp gaan, moeten dat onderdeel niet
overslaan.
De volgende ochtend kregen we eerst ochtendgymnastiek. Daarna zijn we bij het
zwembad De Sijsjesberg gaan zwemmen.
Meester Jim had veel complimenten over
ons; dat we gezellige klassen zijn. De laatste avond hadden we ook nog de bonte
avond. Dat was heel erg grappig. Daarna
hebben bij het kampvuur gezeten en kregen
we van juf Marjolein koekjes met een
marshmallow.

Dolle boel bij Dolfinarium
Groep 3 en 4 gingen naar het Dolfinarium met de bus.
Ze hebben heel veel vissen gezien. Er werd verteld
dat er ook een dolfijn was die plastic uit het water
haalt en ze hebben roggen geaaid. Ze kregen patat
als middageten met een ijsje als toetje. Op het einde
van de middag gingen ze weer met de bus terig naar
school. Toen ze aankwamen, ging iedereen zich verstoppen onder de stoelen. De ouders dachten dat de
kinderen er niet waren. Maar gelukkig was dat maar
een grap en kwamen ze met veel gejuich onder de
stoelen vandaan.
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Moppen en raadsels
Door: Jaydon
Hoeveel druppels gaan er in een leeg glas
water?
Eén daarna is het glas
niet meer leeg

Hoe krijg je een dombo nieuwsgierig?
Dat vertel ik je morgen
Hoe noem je vechtende bejaarden?
De tachtigjarige
oorlog

Waarom neemt een
Belg een liniaal mee
naar bed?
Dan kan hij meten hoe
lang hij geslapen
heeft
Wat is wit en staat in
de hoek?
Een koelkast met
straf
Wat eet een vegetarische kannibaal?
De groenteboer
Wat is het toppunt van dieet?
Geen vetgedrukte letters meer lezen
Aan welke kant van een eend zitten de
meeste veren?
Aan de buitenkant
Wat is rood en kan ontploffen?
Knalrood

Het loopt, maar het loopt niet. Wat is het?
Een antilope
Welk fruit kan op één been staan?
Een flamango

Een vrouw komt bij
de pizzeria en
vraagt ‘doe mij
maar een pizza
margarita om mee
te nemen´. De pizzabakker zegt ´wil
je die in 4 of 6
stukken?´ De
vrouw antwoord,
´euh, doe maar
vier, want zes
krijg ik niet op´.
Een vader en een zoon lopen door het bos. Er komt
een paard langs. Eén minuut
later roept de zoon, ‘papa,
papa, kijk uit! Ja, je bent
erin getrapt.’ Vader kijkt
onder zijn schoenen en
zegt verschrikt, ‘waarin?´
Zoon, ‘in mijn grap’. Hahaha

Hoe ver kan je een
tunnel inlopen?
Tot de helft want
daarna loop je er weer
uit.

Hoe wordt er in België behangen ?
De ene Belg houd het behang vast en de
andere metselt er gauw een muurtje achter.
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