
 



Inleiding      
       april 2019 

 
 
Kopij 

Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze persoon houdt contact met de 

achterban van de vereniging. De kopij kan op school worden afgegeven 

[brievenbus], per e-mail: johan.wilterdink@sopow.nl 

 

  

De contactpersonen: 
 

WTM Gerrit Stortelers 

OBK Rianne Geurkink 

MEC Wim Ongena 

Meer bewegen ouderen Dinie Stemerdink 

Kerstfeest Nancy Dibbets 

Misters Belang Evert de Roos 

COM Ria Kruisselbrink 

Corles Belang Janny Legters 

Volksfeest Egbert Bos 

OBS Miste & Corle Johan Wilterdink 

  

De volgende buurtkrant verschijnt op: 

dinsdag 16 juli. 

 

De kopij moet binnen zijn op dinsdag 9 juli. 

 

  
------------------------------------------------------------------  
 
 
In deze krant:  

 

Vereeniging Volksfeest Miste 

Obs Miste Corle 

OBK  

Leerlingen obs Miste Corle 



  

                                            Miste, april 2019 

 
Vereeniging Volksfeest Miste 

 

Inmiddels is het april, en zitten we vlak voor de paasdagen. Op dit moment lijkt het feest nog 
ver weg, maar toch zitten we niet stil. Het programma voor aankomende september is 
grotendeels gevuld. Daarbij kan ik wel alvast vertellen dat we dit jaar wederom geen pauze 
hebben op de vrijdag, maar gewoon doorfeesten tot rond tienen. Zo kan iedereen daarna 
zijn rust pakken om zaterdags uitgerust en wel te vertrekken naar koning Hansie. 

 

Over Hans en Rianne gesproken. Enkele weken geleden was onze jaarlijkse 
ledenvergadering, alwaar de opkomst helaas gering was. We hebben afscheid genomen van 
Hans en Rianne als bestuursleden, een rol die zij 15 jaar met volle inzet en toewijding 
hebben vervuld. Zij waren de motor achter de spelletjes, en daarnaast de vele andere taken 
die ze vervulden. Nadat ze een mooi geschenk hadden gekregen, ontvingen wij ook nog een 
kleine attentie. En hoe kan het ook anders: een pot ‘zoer’n. Ook via deze weg willen we 
Hans en Rianne nogmaals bedanken voor hun inzet! 

Er zal een flink gat achter gelaten worden, maar we denken dat we met Jelmer en Judith de 
Vries waardige opvolgers hebben gevonden. We hopen dat zij ook veel plezier zullen 
beleven aan het organiseren van ons mooie feest. 

 

Verder was u wellicht gewend dat we rond deze tijd ook meededen met de Hart voor de 
Achterhoek-actie van de Rabobank. De opzet is iets gewijzigd dit jaar, maar het komt erop 
neer dat er in september gestemd kan worden, waarbij we uiteraard hopen dat er ook aan 
ons gedacht wordt, en zo onze kas gespekt kan worden. 

Tot slot wens ik iedereen fijne Pasen! 

Namens Vereeniging Volksfeest Miste, 

Wiljan Kruisselbrink. 



 

Winterswijk-Miste, 10 april 2019 

Beste lezers van de buurtkrant, 

Het openhouden van de kleine scholen wordt langzaam maar zeker ook een onderwerp in de 
politiek, en niet alleen in Den Haag, maar ook in Arnhem, bij de Provinciale Staten. Ook in 
Winterswijk wil de nieuwe coalitie zich sterk maken voor het behoud van de kleine scholen. Dat is 
fantastisch en geeft ons vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te gaan. Maar het is en blijft 
spannend of het gaat lukken om de buurtschap scholen duurzaam open te houden! 

Tweederde van het schooljaar zit er al weer op. Het gaat allemaal vreselijk snel. 19 april begint de 
meivakantie en deze duurt tot maandag 6 mei. In deze twee weken zitten Goede Vrijdag en Pasen, 
Koningsdag, 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. Voor de continuïteit en de regelmaat 
voor de kinderen is dit erg fijn. Het aantal “snipperdagen” is op deze manier beperkt.  Eind mei 
hebben we dan nog twee dagen vrij ivm Hemelvaart en 9 en 10 juni ivm Pinksteren. Daarna stomen 
we door richting de zomervakantie, die op 19 juli begint. We sluiten het jaar af met het schoolbuffet. 
Dit doen we dit jaar voor de 20ste keer.  

Om naar uit te zien…….. 

Van 4 t/m 7 juni hebben we op school het project Cultuur met Kwaliteit, een samenwerking met 
Boogie Woogie in Winterswijk, met dans, muziek en toneel. Van 7 juni t/m 14 juni gaan de leerlingen 
van groep 8 nog samen met de kinderen van de Stegeman en Woold naar Vlieland. Een hoogtepunt 
voor deze leerlingen. Ze zien er nu al naar uit. Deze kinderen zitten met Pinksteren op Vlieland, maar 
dat vinden ze niet erg. Op 3, 4 en 5 juli is het schoolkamp van groep 5, 6 en 7. Groep 1 t/m 4 gaat ook 
nog een dag op schoolreis, maar deze datum staat nog niet vast. Het culturele bezoek naar Den Haag 
voor groep 7 & 8 staat gepland op 11 juli. Oh ja, tussendoor zijn er ook nog de Avondvierdaagse en 3 
voetbaltoernooien! Genoeg dingen om als kind naar uit te zien dus! 

Op dit moment zijn de kinderen van Unit 58 druk in de weer met toekomstgericht onderwijs en dan 
met name het onderdeel SAMENWERKEN via de moderne media…. Bloggen, livestreams, onderwijs 
op afstand en video-interactie.  Op dinsdag 14 mei gaan een aantal kinderen van groep 5 t/m 8 naar 
de “coding-challenge” in het bestuurskantoor van SOPOW. Hier zullen meerdere scholen aanwezig 
zijn voor deze “challenge”. De achterblijvers op school kijken en doen mee via een livestream. Lang 
leve de techniek.  

Met vriendelijke groet, 

Johan Wilterdink, dir 

 

 



OBK zag spoken! 
 
  
Om 14.30 en om 20.00 startte de voorstelling ‘’t Kon hier wel spoken’ die werd 
opgevoerd bij Den Tappen in Miste op 23 februari jl.. Het was een blijspel van Henk 
Roede. 
 
De spelersgroep stond onder leiding van Willy Woordes en souffleuse is Gonnie 
Wopereis. De  groep zou dit stuk eigenlijk al spelen op 24 november 2018, maar 
helaas kon de voorstelling toen geen doorgang vinden. Ook moest de spelersgroep 
nog op zoek naar een nieuwe barones, omdat de ‘oude’ barones niet kon spelen. 
Anja Bomers heeft deze rol op zich genomen en zij heeft zich in een krappe zes 
weken de rol eigen gemaakt.  
 
Op 23 februari was het dan eindelijk zover. Het mocht gaan spoken bij Den Tappen. 
Zowel s’ middags als ’s avonds zat de zaal vol. Het donderde en het bliksemde die 
middag en die avond op het familiekasteel van baron van Freutenbeum dat 
gesitueerd was bij Den Tappen.  
  
Baron van Freutenbeum werd gespeeld door René te Lintum. Hij was in het kasteel 
een hotel begonnen om alles te kunnen bekostigen. De baron had samen met de 
butler James, in de persoon van Freddy Bomers, een plan bedacht om meer 
bezoekers te trekken… Er zou een spook ronddwalen in het kasteel.  
 

 
De gelukkige bezoekers van het kasteel, gespeeld door Jolanda Meinen, Gé Fonhof, 
Anja Bomers,  Sanne Freriks, Jeroen Lensink en Karin Berenschot, hadden ieder 
hun eigen reden om het kasteel te bezoeken. Sommigen wilden graag het spook 
ontmoeten, maar spookte het er wel echt?  



Daar leek het wel op. Er bewogen planten en er bewoog een schilderij en het 
schilderij had indringende ogen. Ook werd het soms donker en dan weer licht en 
klonk er een angstaanjagend gedonder dankzij Milan Geurkink. Jannie ten Haken 
vervulde ook een bijzondere rol, de stem van de geest uit het schilderij die nog 
rondwaarde in het kasteel. 
 
Al met al kunnen wij weer terugkijken op twee mooie voorstellingen in een 
goedgevulde zaal! 
 

 
 
Tot de volgende keer in november 2019!  
Mocht u trouwens een keertje mee willen spelen, u bent van harte welkom! 
 
 
 
Namens het bestuur van OBK, 
 
 
Rianne Geurkink, Robert Woordes, Gé Fonhof, Saskia Nijhof en Karin Berenschot 
 
 



Fotocollage aftrap Educatieproject Jacobstoren groep 7 & 8  

            

 

De officiële opening is een feit!   



 

 



 
 



 
 

 



Verkeer examen 
Dinsdag 2 april hadden groep 7&8 een verkeers examen in winterswijk. 
We moesten een route fietsen van 3 km.Er stonden op sommige punten 
mensen die je controleert of je het goed doet.Er stonden ook bordjes dus 
je kon niet verdwalen.Je begon bij de storm en je eindigt bij de storm.2 
dagen daarna op 4 april hadden we een schriftelijk examen voor het 
verkeer.Er waren 25 vragen en je moest er 16 goed hebben.Van de 9 
kinderen hadden er 7 hebben het schriftelijk examen behaald.Het 
examen van de route hebben we nog niet binnen. 

  
Van:Abel,Tijmen en Tim  
 
 
 
 
 
 
 

 
Energie 

we zijn de komende weken bezig geweest 
met een vlog over vulkanen.maar je 
hoeft niet perse over vulkanen te 
vloggen want je mag ook over golven 
tsunami's of onweer.We hebben   
veel geleerd over vulkanen, tsunami’s, 
golven. 
Jason en Nick. 
 

  



Schoolkrant ozobot 
Groep 6,7 en 8 werken aan een opdracht 
genaamd the coding challenge.Wij zijn groep 
muziek.Onze taak is om een passende 
muziek toe te voegen.Er zijn drie groepen: 
coderen, creatief en muziek. Bij het groepje 
coderen moeten ze de ozobot(als je niet weet wat een ozobot is het 
plaatje hierboven is een ozobot) programmeren om de ozobot te laten 
bewegen.Team creatief moet knippen en knutselen om het zo eruit ziet 
als 2039(eigenlijk is de opdracht om het zo te laten zijn om het te laten 
uit te zien hoe het is in 2039)met  billboards en die dingen. 
Even dat je het weet team muziek zijn: 
Tijl,Tijmen, Luc,Ayla,Abel en Rasmus. 

 
   

Energie  
De laatste tijd zijn we bezig geweest om tekst 
voor een vlog te zoeken. We hebben het over onweer. 
 
 We zijn  veel over onweer te weten gekomen. En nu laten we zien hoe onweer er uit 
kan zien . 

Zo gevaarlijk kan onweer zijn.Omdat 
 het stroom is.en stroom kan dodelijk zijn. En we konden kiezen uit vulkanen, 
tsunami's, aardbevingen, orkanen, tornado’s en onweer dat waren de onderwerpen 
van energie.En dit was de schoolkrant. 
van Marwin en Liam. 

https://www.publicdomainpictures.net/nl/view-image.php?image=162132&picture=multiple-lightning-bolts


Energie 
 
We moeten een vlog maken. in de vlog moeten groep 5, 6, 7 en 8 een onderwerp 
kiezen. Dit zijn de onderwerpen Tsunami, Bliksem, Tornado, 
Aardbeving,Onweer en Vulkanen.  
Maar groep 5 mag ook een muurkrant maken, in plaats van een vlog ,maar 
wel met dezelfde onderwerpen. 
 
Ons thema is tsunami. Een tsunami is een hele hoge golven op de zee zodra de 
tsunami aan kant is verwoest die alles op zijn pad hij trekt bomen mee of zelfs 
huizen.  
Een tsunami is een van de ergste natuurverschijnselen wie er is. 

 
 
Dit is een tsunami 
 
Wist je dat….... De hoogste 
tsunami ooit in Ishigaki was en 
dat die 85 meter hoog was. 
 
 

 
Indische oceaan 
Op 26 december 2004 ontstond een zeebeving in de Indische Oceaan. De 
beving had een kracht van 9 op de schaal van de afstand. De kusten van 
Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand overstroomt door de tsunami. Bijna 
300.000 mensen kwamen om het leven. 
 
Van Esther en Lieve. 

 
 



energie 
ik moest met 2 maatjes en vlog maken. 

een vlog is een filmpje. 
met de 2 maatjes moest ik een vlog van minimaal 2 minuten 

duren.  
en maximaal 5 minuten duren. 
onze vlog gaat over onweer. 

 
ik mocht ook een muurkrant maken. 

we hadden al 6 weetjes en ik laat er een zien.  
met een bliksemschigt kun je 4000 tv’s opladen. 

dit kan bliksem anrichten.  

blik is stroom dus dodelijk. 
van Bas 

  

https://pixabay.com/nl/photos/toekomen-hemel-onweer-flash-3107226/


Opdracht 
Voor energie, ons nieuwe kernconcept moeten we 
een vlog maken over orkanen. dat doen we met 
groep 6,7 en 8 
We begonnen eerst met heel unit 58 
natuurrampen gekeken daarna ging iedereen een 
onderwerp kiezen daarover moesten we een vlog maken. Wij hebben 
orkanen gekozen daar zijn we nog steeds mee bezig. de vlog mag minimaal 2 
min en niet langer dan 5 min duren. 

 

Samenwerken  
Toen we de groepjes hadden gemaakt 

begonnen we met informatie te verzamelen 
over orkanen we  begonnen de taken te 

verdelen 
Daarna begonnen we het script te maken 

Daarna waar en hoe? 
van Robyn Casper Luc en Amely 

 
 
 

challenge ozobot 
een geel doosje moet naar het gele postkantoor.we moeten ook mooie versieringen            
zo dat het er mooier uitziet en team coördineren moet zorgen dat bijvoorbeeld             
doosjes naar een een postkantoor worden gebragt.door       
signaaltjes via een laptop.  

teem 
muziek krijgt  
de opdracht  
muziek aan  
het einde  
leuke 
muziek af te   
spelen maar tussendoor wordt er     
ook achtergrondmuziek voor de    
sfeer. 
Jesse H., Niels en Wesley. 

 


