
Beste lezer, 

 

Dit is de laatste schoolkrant van dit 

schooljaar! Het was een bijzonder jaar; juf 

Riet nam afscheid van De Wierwinde en er 

kwam een nieuwe directeur; meester Erik. 

Ook werd de eerste steen gelegd van De 

Aquamarijn. Groep 8 neemt binnenkort ook 

afscheid van onze school. Wij wensen 

iedereen veel succes en veel plezier op 

hun nieuwe school! Wij zullen jullie missen! 

Ook zijn er een aantal ouders van de 

ouderraad die stoppen met hun werk op 

school. Wij bedanken iedereen hartelijk 

voor hun inzet! Wij zijn jullie heel dankbaar 

omdat jullie altijd voor ons klaar stonden! 

Nu mag iedereen binnenkort gaan uitrusten 

van dit drukke schooljaar. Wij wensen jullie 

een fijne zomervakantie en hopen iedereen 

weer te zien op maandag 29 augustus. 

 

De redactie 

Inhoud 

schooljaar 2015/2016 

2 De Aquamarijn 

4     Wist je dat? 

8     In het nieuws 

13   De pen van…. 

18   De boekenkast 

21   Spelletjes 

22 Aan het woord 

27 Puzzelen 

28   Kunst 

31   Muziek 

32   Nieuws uit de groepen 

De redactie: 

Juf Karin, juf Mirjam en juf Karin 



De eerste steen van de Aquamarijn 

gelegd door juf Riet! 



De entree 

De achterzijde 

Onze nieuwe school 



                                                                                              

Een andere naam voor aquamarijn is zeewatersteen. 

De kleur van aquamarijn kan variëren van heel 

lichtblauw tot donkerblauw met een groene zweem. 

Een enkele keer heeft aquamarijn een spleetvormig 

lichteffect (kattenoog), of een sterachtig lichteffect 

(asterisme). 

 

Aquamarijn is een belangrijke heelsteen in de 

edelsteentherapie. De edelsteen wordt vaak 

toegepast bij allergische klachten, bij irritatie door 

insectenbeten. Aquamarijn helpt zelfs bij het weren 

van insecten 

http://www.semoea.nl 



• aquamarijn gebruikt werd als beschermsteen tegen 

boze geesten en duistere krachten? 

• aquamarijn helderziendheid en je geheugen 

versterkt? 

• aquamarijn je band en communicatie met dieren 

versterkt? 

• aquamarijn water bevat? Als je met een microscoop 

naar een aquamarijn kijkt, kun je langgerekte holtes 

zien, die gevuld zijn met water of gas. 

• aquamarijn zeer tot de verbeelding spreekt door zijn 

verbinding met water en zee? In de Romeinse tijd 

werd de aquamarijn gebruikt als er een zeegod of 

zeegodin gunstig gestemd moest worden. Er 

bestaan verhalen over zeelui die overboord sloegen, 

naar de bodem van de zee zonken en daar gered 

werden door een zeegodin. Deze werd dan verliefd en 

stuurde de zeebonk terug met een mooi 

aquamarijnkristal. 

• bij aften of ontstoken tandvlees spoelen met 

aquamarijnwater heel goed helpt? 

• aquamarijn een uitgesproken werking heeft op de 

ogen? Oogklachten vanwege allergie verminderen 

aanmerkelijk als je zo hoog mogelijk een hangertje van 

aquamarijn draagt. 

• als je de aquamarijn van verschillende kanten 

bekijkt, je óf wit óf blauw ziet? Een dergelijke breking 

van het licht in twee kleuren heet dichroïsme. 

• er veel imitatie-aquamarijn bestaat? Soms wordt 

glas in de kenmerkende zeeblauwe kleur als 

aquamarijn aangeboden.. 

Ron: http://www.semoea.nl 

Dit keer ‘een wist je dat’ over 

de aquamarijn….. 



In de Middeleeuwen werd de 

aquamarijn reeds gebruikt tegen 

oogklachten. Schrijver Jacob van 

Maerlant (1325-1335) beschrijft hoe 

je aquamarijnwater kunt gebruiken 

om ontstoken ogen mee te betten. 

Ook bij keelklachten werd de 

aquamarijn gebruikt. Niet alleen zou 

het kristal keelpijn genezen, maar 

de drager zou ook nog welsprekend 

worden. Klachten aan maag en 

lever zouden eveneens genezen 

worden met aquamarijnwater. 

Paus Julius II (1443-1513) bezat 

een kroon waarin een enorme 

aquamarijn gezet was. De 

aquamarijn werd vanwege zijn 

zeegroene kleur in verband 

gebracht met de Maagd Maria, die 

als bijnaam Stella Maris, 'Sterre der 

Zee', heeft. 



Cavia’s kunnen 

zwemmen? 
Eén van de cavia’s van juf 

Margreet heeft ons doen 

verbazen! Hij kon namelijk 

goed zwemmen!  

In het bijzijn van de 

kleuters liet juf Margreet 

hem zwemmen in een 

badje. Na het zwemmen 

mocht hij lekker in een 

handdoekje bijkomen. Wat 

was het leuk om op deze 

manier iets te leren over 

cavia’s! 
 

Groep 1-2a 





Eerste steen gelegd voor nieuwe basisschool  

De Aquamarijn 
DE LAREN – Directeur van basisschool De Wierwinde, Riet Leguit-Takes, 

heeft vorige week vrijdag de eerste steen gelegd voor het gebouw van 

nieuwe basisschool De Aquamarijn in De Laren in Almere Haven. Alle 

kinderen van de school, ouders en bewoners liepen in een lange optocht 

door De Wierden, muzikaal begeleid door een swingende brassband van 

middelbare school De Meergronden 
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Eind dit jaar is het gebouw van multifunctioneel centrum De Aquamarijn in de 

Laren klaar. (Foto: aangeleverd) 

  

Bij aankomst op het bouwterrein in De Laren stond er een mooie plaquette 

klaar. Mevrouw Leguit-Takes heeft zich vanaf het eerste begin met grote 

betrokkenheid en passie ingezet voor de ontwikkeling van De Aquamarijn. Op 

3 mei gaat zij officieel met pensioen. 

  

De Aquamarijn wordt een multifunctioneel centrum toegankelijk voor iedereen 

tussen 0 en 88 jaar. Een uniek gebouw en voor Almere een nieuw concept; 

met een basisschool, kinderopvang en een activiteitencentrum in één gebouw. 

De participanten kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten, kennis en 

ervaring. Multifunctioneel centrum De Aquamarijn is een samenwerking tussen 

de gemeente, de Almeerse Scholen Groep, De Schoor en kinderopvang La 

Luna. 

 In het centrum worden basisschool De Aquamarijn (de huidige basisschool De 

Wierwinde), de peuterspeelzaal, kinderopvang La Luna en het buurtcentrum 

gehuisvest. De verwachting is dat het gebouw eind 2016 gereed zal zijn. 

Artikel geplaatst op: 26 april 2016 - 13:54 Bron: Almere Deze Week 

http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/331/957/medium/Foto_eerste_steenlegging_de_Aquamarijn.jpg
http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/331/957/medium/Foto_eerste_steenlegging_de_Aquamarijn.jpg




Koninklijke Onderscheiding voor directeur Wierwinde 
 

E WIERDEN – Burgemeester Franc Weerwind heeft vrijdag 22 april namens 

Zijne Majesteit de Koning, Riet Leguit-Takes benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Riet Leguit-Takes is directeur van brede basisschool De 

Wierwinde en gaat op 3 mei officieel met pensioen.  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Riet Leguit-Takes kreeg de Koninklijke Onderscheiding uit handen van 

burgemeester Franc Weerwind, afgelopen vrijdag in Het Wierdendok. (Foto: Fred 

Rotgans) 

 

Leguit-Takes krijgt de onderscheiding voor haar werk als directeur waarin zij vol 

gedrevenheid betrokken is de opbouw en ontwikkeling van de wijk De Wierden. 

Ver voordat er sprake was van Brede Scholen, bracht zij functies als onderwijs, 

zorg, een buurtcentrum, peuterwerk en kinderopvang bij elkaar om gezamenlijk 

een sterk maatschappelijk bindmiddel te vormen in de wijk. Dat vanuit de 

overtuiging dat een breed, goed gefaciliteerd opvoedingsmilieu, met noodzakelijke 

vangnetten, maximale kansen biedt aan kinderen.  

Het tastbare resultaat is dat mensen elkaar weten te vinden, dat er arrangementen 

zijn waarbij leerlingen aandacht en zorg krijgen en dus betere kansen op een 

succesvolle schoolloopbaan. Maar ook de ouderen in de wijk hebben een 

ontmoetingsplek. 

 

De Wierwinde wordt De Aquamarijn 

Basisschool De Wierwinde verhuist naar de nieuwe wijk De Laren. Het wordt een 

multifunctioneel centrum met een basisschool, een kinderopvang en een 

buurtcentrum en krijgt de naam De Aquamarijn. Het wordt een centraal punt in de 

wijk, toegankelijk voor iedereen tussen 0 en 88 jaar.  

De basisschool verhuist aan het eind van het schooljaar 2015/2016, zodat in het 

schooljaar 2016/2017 gestart kan worden in het nieuwe gebouw. 

Artikel geplaatst op: 25 april 2016 - 12:00 

http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/331/669/medium/3741921.JPG
http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/331/669/medium/3741921.JPG


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING DIRECTRICE BASISSCHOOL 

DE WIERWINDE 

22 april 2016 

                                                                                                                     

                  

Riet Leguit-Takes neemt, in verband met haar pensioen, 

binnenkort officieel afscheid als directeur van de school de 

Wierwinde. Vandaag ontving de directrice, uit handen van 

burgemeester Franc Weerwind, een koninklijke 

onderscheiding voor haar bijdrage aan het ontwikkelen van 

de Brede school en de wijk De Wierden. Na een korte 

toespraak is Riet Leguit-Takes benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau. Haar officiële afscheid is op 3 mei. 

De directrice heeft zich, naast haar inzet voor de Brede school en 

De Wierden, ook ingezet voor de bouw van het nieuwe 

multifunctionele centrum De Aquamarijn. Om haar bijdrage nog 

eens extra te benadrukken is er een speciale steen voor haar 

ontworpen die vandaag op het gebouw werd geplaatst. Hierop is 

te lezen dat Riet Leguit-Takes de eerste steen heeft gelegd.  

 

 

Bron:Omroep Almere 

Foto’s: Bob Friedlander 
 

 



Avondvierdaagse 2016 
Voor ons was het de eerste x dat wij 

meeliepen met de groep Aquamarijn 

van de BC de Wierden. Maandag 6 juli 

moesten we verzamelen om 17:30 bij 

FC Almere om gezamenlijk met de 

hele groep om 18:00 uur te 

vertrekken. Alle kinderen waren 

helemaal blij dat de avond vierdaagse 

begon, de kinderen werden nog blijer 

met de mooie armbandjes en de 

flessen water van Albert Heijn met hun 

naam erop. Ook werden aan de 

ouders de routes uitgedeeld en het 

aquamarijnlied om lekker luidkeels 

mee te kunnen zingen. 

Precies om 18:00 uur werd er luid 

geroepen Wierwinde/Aquamarijn we 

gaan lopen!!!!. Meteen gingen alle 

ouders/kinderen van start, de sfeer zat 

er meteen goed in, er werd volop 

gezongen en gelachen en natuurlijk 

liep iedereen supergoed mee. 

Halverwege kregen wij een stop. We 

zagen een tafel vol heerlijke dingen, 

allemaal pakjes drinken voor de 

kinderen, lekker fruit en groenten en 

natuurlijk ook een koekje en een 

snoepje.  

Ook aan de ouders werd gedacht, 

een heerlijk kopje koffie en thee 

stond er voor ons klaar, wauw 

wat was dat heerlijk. Al gauw 

hoorde ik dat dit helemaal is 

opgezet door vrijwilligers. 

Tegenwoordig is het niet meer 

vanzelf sprekend dat je bij dit 

soort evenementen op 

vrijwilligers kan rekenen, maar op 

deze lieve groep mensen kon de 

school rekenen, alles was tot in 

de puntjes verzorgd, er werd 

rekening gehouden met kinderen 

die een allergie hebben 

(waaronder mijn dochter): daar 

werden andere snoepjes en 

drinken voor gekocht zodat zij 

ook konden genieten van de stop, 

In één woord: geweldig!. Na de 

stop werden we weer bij elkaar 

geroepen en hoorde wij weer 

luidkeels Wierwinde/Aquamarijn 

we gaan weer lopen!!!. Er werd 

super goed opgelet of iedereen er 

was en daar gingen we richting 

het einde van dag 



Op dag 2 stonden we weer op 

dezelfde tijd klaar en iedereen was 

vrolijk en had er weer superveel zin 

in. Er werd ook weer super opgelet of 

iedereen aanwezig was, en zodra dat 

het geval was gingen we met zijn 

allen er weer vandoor. Ik hoorde de 

kinderen al roepen krijgen we straks 

weer een stop. Ja hoor werd er 

gezegd, en inderdaad halverwege 

stonden dezelfde vrijwilligers weer op 

ons te wachten, de tafel alweer super 

leuk gedekt en weer allemaal lekkere 

gezonde dingen en ook weer een 

heerlijk snoepje, het blijven kinderen, 

dus zodra de mevrouw kwam die 

gisteren ook met de grote snoep pot 

liep om alle kinderen een snoepje te 

geven, hoorde we de kinderen al 

jaaaaa daar zijn de snoepjes, en 

nogmaals er werd zo goed opgelet 

dat geen enkel kindje werd 

overgeslagen. 

De heerlijke komkommers en tomaten 

en sinaasappelpartjes gingen er ook 

goed in. Zodra alle kinderen en 

ouders weer waren opgeladen gingen 

we weer op weg, zingend kwamen we 

over de finish van dag 2. 

Dag 3 begon zoals alle andere 

dagen: heerlijk gingen we weer 

van start, ik heb een potje met vet, 

al op de tafel gezet etc… Heerlijk 

om de kinderen zo te zien 

genieten. Wederom kwamen 

we bij de stop halverwege, en tot 

de verbazing van kinderen en 

ouders hadden de vrijwilligers 

voor alle kinderen een halve 

sinaasappel met pepermuntjes 

erop gedaan en een mooie 

zakdoek erom heen, voor alle 

jongens blauw en voor de meisje 

roze, wat waren de kinderen 

gelukkig. En de ouders genoten 

weer van het heerlijke warme 

bakkie. Ook deze dag kwamen we 

weer zingend over de finish, op 

naar de laatste dag!!!!!!!! 

http://www.bcdewierden.nl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7966.jpg


Dag 4 begon een half uur later, we 

waren er allemaal klaar voor en waren 

ook allemaal lekker op tijd zodat we 

lekker op tijd konden gaan lopen. Er 

werd nog meer gezongen dan normaal. 

Het hondje van de bakker, heeft gek 

gedaan etc. Op een gegeven moment 

werden er alle leuke variaties bedacht 

zodat we allemaal in een deuk lagen. En 

daar was onze laatste stop van de 

vierdaagse. Ik vond het zo geweldig hoe 

de school en de vrijwilligers het gedaan 

hebben, dat ik een klein presentje had 

meegenomen, want dat hadden ze zeker 

verdiend. Alle ouders en kinderen gingen 

klappen en hebben de vrijwilligers 

bedankt voor hun lieve hulp. Daarna 

gingen we weer verder, na 5 minuten 

lopen kregen alle kinderen een ijsje bij 

Mariola, mijn gedachte was eigenlijk 

meteen van zo dat gaat lang duren maar 

tot mijn verbazing had Mariola dit zo 

goed georganiseerd. Ze hadden de 

achterdeur open gedaan, daar konden 

de kinderen naar binnen in een rij, dan 

kregen ze hun ijsje en konden er via de 

voorkant weer uit, en jaaaa de ouders 

kregen ook een ijsje jam jam.  

En de kinderen met een allergie 

mochten ook het ijsje eten, want onze 

lieve vrijwilligers hadden gebeld naar 

Mariola wat de ingrediënten waren. Na 

het ijsje moesten we even wachten tot 

we allemaal weer bij elkaar waren en 

daar gingen we op naar het laatste 

stukje. We waren er bijna tot dat we 

afsloegen richting de Albert Heijn de 

Marken, daar hoorde we al een brass 

band spelen. Van de Albert Heijn 

kregen we allemaal heerlijk gekoelde 

bananen wat ons nog even een boost 

gaf om het laatste stukje te lopen. En 

ja hoor daar gingen de laatste meters 

in, luid werd er gezongen, we zijn er 

bijna, we zijn er bijna maar nog niet 

helemaal. En wat een mooi moment 

om met de hele school langs alle 

mensen over de finish te lopen. 

Daarna gebeurde iets wat ik niet was 

gewend, ook daar stonden op een 

grasveld de vrijwilligers klaar met voor 

alle kinderen een roos. Alle kinderen 

werden 1 voor 1 omgeroepen om hun 

diploma en medaille in ontvangst te 

nemen en als klap op de vuurpijl een 

heerlijke grote chocolade medaille.  



Na alle uitreikingen, nam de directeur 

van de Wierwinde/Aquamarijn het woord. 

Hij bedankte de vrijwilligers want zoals 

de directeur zei, zonder hun was het niet 

mogelijk geweest deze vierdaagse te 

doen. Alle vrijwilligers kregen een 

presentje van de directeur onder luid 

applaus van alle ouders en kinderen. 

Dit was het einde van 4 mooie en leuke 

dagen. 

 

Iedereen super bedankt voor alle 

gezelligheid en verzorging, op naar 

volgend jaar! 

Met dank aan 

Marieke van 

Meurs. De redactie 

was onder de 

indruk van dit 

verslag en besloot 

daarom dit in de 

schoolkrant te 

plaatsen.  Hartelijk 
bedankt Marieke! 

http://www.bcdewierden.nl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7869.jpg
http://www.bcdewierden.nl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7883.jpg
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Iedere vrijdagmorgen gaan de leerlingen van groep  8 

voorlezen aan de leerlingen van groep 1-2. De oudste 

leerlingen kiezen een prentenboek en lezen deze in 

kleine groepjes  voor aan de jongste leerlingen.  

Waarom voorlezen? 

- Het is plezier voor twee of meer 

- Het vergroot de woordenschat 

- Het kind leert goed luisteren 

- Het vergroot de kennis van de wereld 

- Het stimuleert de fantasie 

- Het kind leert vragen te stellen 



De kleuters worden 

voorgelezen door groep 8 

Dit is een coöperatieve werkvorm; 

samenwerken en samen leren! 



Om het lezen te 

stimuleren gaan wij af 

en toe in de ‘dubbele 

kring’ zitten om elkaar te 

vertellen over het boek 

dat wij gelezen hebben. 

Dit is ook één van de 

coöperatieve werk-

vormen; samenwerken 

is samen leren! 

Juf Wilma  

en  

groep 1-2a 



Waterflessen omgooien 

Vul voor elk kind een fles water. Draai 

de dop er niet op. Zet alle flessen in een 

kring. Elk kind moet voor een fles gaan 

staan. Om de beurt mogen ze met een 

bal proberen om een fles om te gooien. 

Degene die aan het einde van het 

spelletje het meeste water over heeft in 

zijn fles, is de winnaar 

Appelhappen op je rug  

Doe een paar appels in een grote emmer vol 

water. Om de beurt moeten de kinderen met 

hun tanden proberen er een drijvende appel 

uit te vissen, met hun handen  

Waterdragen 

Nodig: plastic/kartonnen bekers of bakjes, twee 

emmers per team en een grasveld! De kinderen 

verdelen in een aantal gelijke rijen. Aan het 

begin van de rij een volle emmer water zetten 

en aan het eind van de rij een lege. Alle 

kinderen moeten gaan zitten en een beker 

tussen hun voeten klemmen. Het eerste kind 

vult de beker met water uit de emmer en 

probeert het water met de voeten in de beker 

van het tweede kind te gieten. Zo ga je verder 

tot de laatste van de rij het water in de emmer 

kan gieten. De rij die binnen de afgesproken 

tijd, het meeste water overbrengt heeft 
gewonnen. 

 



 

Verslaggevers: Felicia, Jieni en Amine 
 

Wat zijn uw hobby's? 

Werken en sporten met name squash. 

 

Hoe oud bent u? 

42 jaar. 

 

Waarom heeft u voor deze school gekozen? 

Ik heb voor deze school gekozen omdat:  

1. Het is een hele uitdaging om naar de Aquamarijn te 

gaan. 

 

2. Almere Haven vind ik interessant en juist in dit soort 

gebieden wordt heel vaak gekeken waar ons talent zit              

en ik vind dat we deze talenten moeten            

benutten.  

 

Wat vindt u het leukste aan  directeur zijn? 

Voor alle kinderen wat te kunnen betekenen. 



Wilde u vroeger ook al directeur worden? 

Nee ik wilde vroeger directeur van een winkel zijn of 

in winkels werken en dat heb ik ook gedaan. 

 

Wat wil u bereiken met deze school? 

Heel veel!  

1. De talenten van de kinderen benutten. 

2. Dat het een moderne school wordt waar goed 

onderwijs en ICT en kunst en cultuur elkaar vinden 

en dat dat ook in activiteiten terug komt maar, 

schrijven blijft belangrijk. 

 

Hoe lang wilt u directeur zijn van deze school? 

Ik vind dat ik maximaal 10 jaar directeur blijven. 

 

Wat denkt u dat er gaat veranderen? 

Ik denk dat er een breder aanbod komt en het een 

grotere school wordt maar, het blijft altijd die leuke en 

veilige school. 

 

Wat is het verschil tussen u en juf Riet? 

Juf riet kwam echt uit het onderwijs en is ook 

leerkracht geweest en ik niet en juf riet wist meer met 

detail en hij in het managen.  



Op hoeveel scholen heeft u gewerkt? 

2 andere scholen. Ik was interim directeur dat is een 

soort invaldirecteur. Ik heb gewerkt op de deltaschool 

en Het Dok. 

 

Waarom komt u niet in Almere wonen? 

Omdat mijn kinderen in Zaandam op school zitten en 

dat ik gescheiden ben en mijn kinderen zijn dan 

evenveel dagen bij hun moeder als bij mij dat heet 

Co ouderschap. 

 

Waarom komen uw kinderen niet op deze school? 

Mijn vrouw wil niet in Almere wonen. 

 

Hoe heten uw kinderen? 

Jens 12 jaar en Brent 7 jaar. 

 

Welk niveau heeft u gedaan? 

Ik heb het niveau Mavo/TL gedaan. 

 

Woonde u altijd al in Zaandam? 

Nee, ik ben opgegroeid in Grave in Brabant. 

 
 



Heeft u huisdieren? 

Ik heb nu geen huisdieren omdat mijn kinderen 

allergisch zijn voor de meeste huisdieren maar 

heb vroeger vissen gehad. 

 

Vindt u het niet vervelend om zo lang te 

reizen? 

Nee, ik vind het niet vervelend het is maar 25 

minuten reizen. 

 

Bent u tevreden over de Aquamarijn? 

Ja ik ben tevreden over de Aquamarijn alleen had 

ik het wel iets groter gewild. 

 

Wat vindt u het mooiste aan de Aquamarijn? 

Dat alles onder 1 dak zit. 

 



Oumaima:  

Ik mag 

logeren bij 

wie ik wil! 

 

Mohamed;  

Ik ga naar 

Marokko. 

Daar ga ik 

voetballen. 

 

Fenne: Ik ga 

misschien 

met mijn 

papa en met 

mijn zusje 

naar Italië 

 

Jahraino: Ik 

ga naar het 

strand met 

mijn 

waterpistool. 

 

Juf Mirjam: 

Ik ga naar 

Sicilië en 

naar 

Friesland en 

daar ga ik 

kamperen. 

Dit zijn 

onze 

vakantie-

plannen! 
 

 

Dilysha: Ik ga 

verhuizen. Ik krijg 

een nieuwe 

kamer met een 

stapelbed. 

 

Isabella: Ik ga 

naar de boot. We 

gaan dan naar 

een strandje 

varen. 

 

Roza: Ik ga 

misschien naar 

Mariola en 

zwemmen. 

 

Chiara: Ik ga veel 

zwemmen want ik 

zit op zwemles! 

 

Dina: Ik ga 

naar Marokko. 

Daar heb ik 

veel bruiloften. 

 

Pascal: Ik ga 

naar Duitsland 

op familie- 

bezoek. 

 

Ryan: Ik ga 

naar Marokko 

en naar Weesp, 

met de auto. 

 

Luca: Ik ga 

naar mijn oma 

en naar het 

strand om te 

zwemmen, 

tussen de 

roofvissen. 

 

Juf Tina: Ik ga 

naar mijn huisje 

op de camping. 

Nidal: Ik ga 

met de auto 

naar Marokko 

naar mijn oma 

en opa. Daar 

ga ik naar het 

drakenstrand. 

 

Issam: Ik ga 

naar de 

Eemhof. Daar 

ga ik door de 

tunnel 

zwemmen. 

 

Riahnna: Ik ga 

naar mijn oma 

en mijn zusje. 

Zij woont in 

Steden-wijk 

Zuid. 

 

Imran/Jaan: 

Wij gaan naar 

het grote 

zwembad! 

 

Juf Dursune: 

Ik ga lekker 

uitrusten na 

mijn 

tentamens. 



Cijfers 

In het vierkant 

staan 15 cijfers 

tussen 11 en 75 

Begin bij 11 en 

verhoog het cijfer 

met 4 

Zoek de 2 

ontbrekende 

cijfers! 

Letters 

In de cirkel missen 

5 letters van het 

alfabet, zoek ze! 



 







TORENHOOG! 

DE AFSCHEIDSMUSICAL VAN 2016 

 

Torenhoog! speelt zich af op het dak van de 

hoogste toren van de wereld: de 

splinternieuwe Dreamtower.  

 

Bij de opening zijn veel beroemde gasten 

aanwezig, waaronder de populaire 

vlogger Renzo Ros. Hij plaatst filmpjes van 

zichzelf op internet waar duizenden jongeren 

dagelijks naar kijken. 

 

Bovenop een toren kan het echter onstuimig 

zijn, het kan er flink stormen. Als het officiële 

moment daar is, doen de camera’s het niet 

meer. Ook de wifi weigert en ook de lift 

doet het niet meer! 

 

Wat nu?! 



We wensen iedereen  

een fijne vakantie! 

Team Windekind 

Nationaal voorleesontbijt 

peuters/ kleuters 

Van klein naar groot 



In het kader van het thema 

‘lente’ waren er een aantal 

dieren bij ons op bezoek. Er 

waren konijnen, een cavia en 

een kip in onze groep te zien. 

Iedereen mocht vragen stellen 

over de dieren en hun 

verzorging. Ook mochten wij de 

dieren zelf even aaien. In ons 

lokaal was er een dierenopvang 

gemaakt zodat de wij zelf ook 

voor een aantal dieren konden 

zorgen. 

 



De leerlingen uit groep 1-2 hebben met veel 

plezier gewerkt over ‘bouwen’.  

 

Deze leerlingen; Nidal, Mohamed, Dounia en 

Jaan hadden in de bouwhoek een bed voor 

zichzelf gebouwd!  

 

Van slapen kwam natuurlijk niets! 



Bij het bouwen leerden 

wij ook ‘meten’ . (Luca) 

Het valt nog niet mee om 

een rechte toren te 

bouwen! (Fenne en Luca) 

Zijn wij net groot als onze toren? 
(Oumaima en Dina) 



Dit dierenhotel hebben 

 wij zelf gebouwd! 
(Luca, Mubin en Nidal) 

Deze toren van papieren 

bekertjes heb ik zelf 

gebouwd! (Dilysha) 







Groep 3 heeft versjes 

geleerd uit het boek “ZieZo” van 

de schrijfster Annie M.G. 

Schmidt. In dit boek staan 347 

leuke versjes voor kinderen! 

Ben je benieuwd?  

 

Kopieer dan onderstaande link in 

jouw browser en kijk en luister 

naar dit leuke filmpje! 

https://youtu.be/eK1hUkKjkfI 



 

Opdracht in groep 4 van juf Karin S: we hebben een 

e-mail van meester Frank…Schrijf er één terug! 

 
Van: meester@onzeschool.nl 

Aan: groep4@onzeschool.nl 

Onderwerp: bijna vakantie 

 

Hallo groep 4, 

 

Het is bijna vakantie. Wat hebben jullie hard gewerkt dit jaar! 

Natuurlijk moeten we nog dingen afmaken en opruimen. Maar 

we gaan ook leuke dingen doen in de laatste week van het 

schooljaar. Wat? Dat mogen jullie zelf bedenken. Wat zou jij 

leuk vinden? 

Mail me terug! 

 

Groetjes meester Frank 

mailto:groep4@onzeschool.nl
mailto:groep4@onzeschool.nl


 
Van: Nour.wierwinde.nl 
Halo meester Frank. 
Ik wil een springkuse festifal en 
een speelgoed midag en in onse 
pijamas naar school 
Liefs Nour 
 
Van: Vonnoyah.email 
Goeie midag meester. 
Ik heb u email gezien. Het gaat 
over bijna vakantie. Mijn idee 
was dat we kunnen ook lekkere 
dingen maken. 
Groete van Vonnoyah en nog een 
fijne dag verder! 
 
Van: Mohamed.nl 
Goedemorgen meester Frank. 
Mijn idee is om verstoppertje 
door de hele school te doen. Op 
een zaterdag want dan zijn de 
andere klassen er niet. Of op een 
zondag kan ook. 
Groetjes van mij en een hele 
fijne dag! 

Van: Tamar.nl 
Hooi meester. 
U spreekt met Tamar. Moge we 
een slaapfeesie houden op 
school en mag ik een cd mee? 
Als het mag dan ben ik super 
blei! 
Groetjes van Tamar.  
 
Van: Klasse.com 
Hoi meester. 
Ik zou graag op de computer. 
Groetjes van Giomar. 
 
Van: zohra.com 
Hallo lieve juf Karin en lieve 
meester Frank. 
Ik wil heel graag taart bakke en 
stoeledans doen en ik heb nog 
een idee we kunnen met de hele 
klas op school slaapen. Deze 
email is ook voor de hele klas en 
ik wil heel graag op de aqamarijn 
en dan heel veel plezier hebben. 
Groetjes Zohra 
 

Een aantal reacties…. 



Van: Lyana.nl 
Hoi meester Frank. 

Ik zou graag stoellendans doen 

of de hele school schoon 

maken omdat meester Erik de 

school gaat afsluiten. Als u het 

een leuk idee vind laat me dat 

hooren. 

Groetjes van Lyana. 

 

Van: janaica.nl 

Hallo meester. 

Leuken dingen doen! We 

kunnen koekjes bakken. We 

kunnen pepernoten bakken met 

de hele klas. We kunnen 

stoelendans doen. We kunnen 

buiten spellen. We kunnen met 

de hele klas naar de 

springkussen. We kunnen 

zwemmen met de klas. 

Groetjes van Janaica 

Van: onzeschoolinvoo.nl 

He wat voor meubols krijgt 

onze nieuwen school?  De 

stoelen en de taafols is wel 

hard werken. Zal ik helpen om 

de school te leeg haalen? Zal ik 

mijn neefen haalen om te 

helpen als u het goet find. 

Groeten van Anass 

 

Van: Anouar.nl 

Hallo meester Frank. 

Gaan we verstoppertje spelen 

door de school dan bent uu 

hem! En dan nog een uur 

buiten spelen. 

Groetjes van Anouar. 

  
  

Groep 4  



Gekozen door groep 5 







Deze strip is gemaakt door Soufiane 



Deze strip is gemaakt door Ryan 



zomergedichten  

Ik heb een plan ik ga naar Afghanistan. dat ligt boven Pakistan          

Het is daar zo warm vooral op je arm.  
Daar zijn ze zo vrij maar niet voor mij. 
Kom je mee daar heb je geen idee. 
Nadat we bellen gaan we zwemmen. 
Shohra Hamidi 10 jaar 
 

Ik reis naar een land hier ver vandaan het is daar zo 
mooi 
 En ik heb alles al gedaan.  
We gaan ook zwemmen in de 
grote oceaan,  
daar zijn zoveel visjes, maar 
straks is het tijd om te gaan.  
We vliegen nu weer terug met 
het zelfde vliegtuig,  
het was daar zo fijn het was daar 
zo leuk om daar te zijn. 
Rajna Beganovic 
   

 

Ik ging met 

de trein naar Frankrijk toe. 

Ik zat in de trein en ik zag  koe. 

Dus wij zwommen in het koude water. 

En heel veel uren later  .           

Zat ik in het warme water . 

Later gingen wij praten 

Emma Ding 



 

Ik ga niet naar Marokko maar naar 

Sirocco  

Dat ligt niet boven Marokko 

36 uur in de bus dan krijg je toch geen 

rust 

Ik weet niet wat ik dan moet doen 

Poepen in een ouwe schoen  

Dat ga ik toch zeker niet doen 

Het is daar super warm ook op je arm  

Gelukkig ga ik zwemmen maar wel na het bellen.  

Monique 10 jaar 

 

We gaan op vakantie met een 

groene boot 

We komen aan op rood we gaan 

zwemmen in de zee 

Met tante Lee we duiken naar de 

bodem van de goden 

Daar liggen visjes in mini kistjes  

Opeens komt er een haai super 

fraai hij doet een dansje voor Ansje 

We zwemmen naar boven op naar de oven!!!       Julia Vleugels 



  
Er was eens één banaan die rapte naar de 

maan die zij nee toen brak zijn spleet toen viel 

hij naar bene op het groene gras zij hij hee ….want hij brak zijn been die 

deed zeer toen at hij een peer die peer was te zacht…Maar wat was dat 

het was zijn moeder met natte poeder die stonk naar kaas maar hij was 

de baas toen gaf hij een peen  ze moeder vond het vies toen dacht ze 

aan niets .Ze ging op vakantie met een grote tas  
DAT IS NOG NIET ALLES WANT HET VERHAALTJE IS NOG NIET 

AF!!! We zijn weer bij het zoontje hij mist zijn 

moeder want ze is schoenpoetser zijn vader is 

niet zo lief want hij zag een dief. Hij dacht dat het 

zijn vader was dat was een misverstand hij kreeg 

5jaar cel dat leert hem wel dat leren was niet zo 

gelukt toen vond hij in een put.    

De put was te groot toen knapte zijn boot.  

  Mellisenda, Venny & Destiny 



De geur is onverdraaglijk maar je hebt 

slechts twee kurken ter beschikking om 

ervoor te zorgen dat de geurhinder 

stopt. Hoe krijg je het voor elkaar door 

enkel gebruik te maken van de twee 

kurken en niets anders?  

top de twee kurken in je 
neusgaten en je ruikt niets 
meer... 

Wat krijg je als je een egel 
en een slang met elkaar 
kruist? 

Prikkeldraad. 

Kan je drie opeenvolgende dagen 
opnoemen zonder de volgende 
woorden te gebruiken:  
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag, 
zondag? 

Natuurlijk kan je dat: gisteren, 
vandaag en morgen! 

Welk van de 
onderstaande fruitsoorten 
hoort niet thuis in het 
rijtje?  
Appel, druif, banaan, 
kers, peer 

Banaan, want het is de enige 
waar de schil van af moet 
vooraleer op te eten. 

Welke letter wordt 
de volgende in de 
onderstaande 
reeks? 
B, C, D, E, G, ... 

De volgende letter is 
'J'. 
De letters rijmen 
allemaal op elkaar 
als je ze uitspreekt: 
'bee', 'cee', 'dee',... 
 
De reeks kan zelfs 
nog verder 
vervolledigd worden 
met de letters: T, V, 
W. 



Bezoek Anne Frankhuis 
 

Dinsdag 14 juni is groep 8 op bezoek geweest bij het Anne Frankhuis.  

De reis ernaartoe 

was een gezellige 

onderneming. We 

gingen vanwege het 

slechte weer met de 

bus naar het station. 

Daar aangekomen 

moesten de kaartjes 

nog gekocht 

worden. 

Eenmaal in de trein 

bleken de kinderen 

al flink wat trek 

gekregen te hebben.  

Om 9.48 uur kwam 

de zak chips al uit 

de rugzak! 

 
We waren lekker op tijd vertrokken, zodat we nog tijd genoeg hadden om een extra 

rondje te lopen. De kinderen konden op deze manier meer van Amsterdam zien. 

Bij het Anne Frankhuis aangekomen, kregen we eerst een uur informatie. Hoewel ik 

hier al vele malen geweest ben, was deze presentatie van het programma veruit de 

leukste! Wij hadden gekozen voor het programma Anne en het achterhuis. Een 

aanrader dus! Veel informatie afgewisseld met ruimte voor het stellen van vragen. We 

gingen uiteindelijk in 3 groepen door het museum. Het dagboek is altijd de grote 

trekpleister. 

Na het museumbezoek zijn we snel richting het station gegaan omdat het erg regende. 

We konden de intercity nemen en waren daardoor precies op tijd weer terug op school! 

De kinderen hebben genoten! En ik ook! 

https://2.bp.blogspot.com/-yaBp-Oyiidg/V2BVTqlY6YI/AAAAAAAAAMY/bRENlWcdBXg5rgx8LtNMkRued0rzno-2QCLcB/s1600/Schermafbeelding+2016-06-14+om+21.04.04.png
https://2.bp.blogspot.com/-x3Eqi6OC8fI/V2BVU0jZ2UI/AAAAAAAAAMg/D6ndVmuLmNQr6EHAJelRhOegY3CM7FPIgCKgB/s1600/Schermafbeelding+2016-06-14+om+21.04.18.png
http://www.annefrank.org/nl/
http://www.annefrank.org/nl/Museum/Groepsbezoek-met-de-klas/Basisschool-bezoek/Een-Duits-meisje-in-Nederland/


Korte reacties van kinderen op deze dag: 
 

'Het was gezellig' - Persephone 

'Het Anne Frankhuis was heel leuk en leerzaam!'- Reha 

'Het was heel bijzonder om te zien!'- Shreya 

'Het achterhuis was het coolst om te zien'. - Felicia 

'Het dagboek was heel mooi'. - Esmee 

'Het Anne Frankhuis was heel interessant!'- Jieni 

'Het was leuk om in het dagboek te lezen'. - Nada 

'Het was heel leerzaam wat die vrouw vertelde'. - Ghizlan 

'Het was leuk'. - Venicia 

'Het was heel interessant en spannend dat we in dat huis waren'. - Samia 

'De informatie was leerzaam'. - Sharmani 

'Ik heb veel meer geleerd'. - Wouter 

'We moesten veel lopen'. - Amir 

'Er was wel weinig te zien'. - Imad 

'Je voelde echt dat het een oud huis was'. - Amine 

'Boven was het huis helemaal scheef'. - Jomairo 

'Er waren weinig spullen in het huis'. - Mustafa 

'De smalle en scheve trap was echt het leukst!'- Laiba 

 



Wij wensen iedereen 
 een fijne 

 zomervakantie! 


