
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Van de redactie… april 2011      

                                                                                                                                        
 

 
  
Naar aanleiding van diverse schades aan de 
schuilhut aan de Misterweg t.h.v. de ruïne ‘t 
Hemmink in Miste, heeft er telefonisch een gesprek 
plaatsgevonden tussen de wijkagent, de heer Saris 
en de secretaris van Misters Belang, Evert de Roos 
op dinsdag 12 april 2011. In dit telefoongesprek is 
uitvoerig gesproken over het proberen te 
voorkomen van schades als gevolg van 
vandalisme.   
 
De heer Saris heeft een dringend verzoek aan 
iedereen om verdachte situaties en aanwezigheid 
van jeugd en/of andere personen direct te melden 
aan de politie.  
  
Deze melding kan gedaan worden via 
telefoonnummer: 0900-8844.  
  
Aangezien deze melding altijd op de centrale 
meldkamer in Apeldoorn binnenkomt, dient er 
tijdens de melding gerefereerd te worden aan 
het telefonische gesprek tussen de heer Saris 
en Evert de Roos zoals hierboven vernoemd.  
 
Na melding zal er (indien mogelijk) meteen een 
surveillancewagen gestuurd worden naar de 
schuilhut. Daarnaast wordt er met regelmaat 
gesurveilleerd.   
Op deze wijze hopen we het vandalisme te kunnen 
terugbrengen. 
  
 
Namens Misters Belang wil ik u alvast bedanken 
voor de medewerking. 
  
  
  
Evert de Roos 
Secretaris Misters belang 

 
 
 
 

 

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 
[info@mistecorle.nl] of  
bij de redactie (Reinout.Smilde) 
 
                
De contactpersonen: 
WTM Jan Stemerdink 
OBK Ria de Roos 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kerstfeest Bert Geers 
Misters Belang Frank Glorie 
COM Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt  1 juli  2011 

 
De kopij moet binnen zijn op  22 juni 
          
           
 
 
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang 
Centrale agenda 
OBK 
Nutsprijs 
Krosenbrinkroute 
Beter Bewegen  
Vereeniging Volksfeest 
Affiche ‘Den Schandpaol’ 
….hen en hun…… 
obs  Miste & Corle – Uit de school geklapt… 
Groep 1 & 2 
Groep 3 & 4 
Groep 5 & 6 
Groep 7 & 8 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

april  

22 WVC schoolvoetbaltoernooi ( meisjes- en jongensteam) 

mei  

2 t/m 6 Schoolvakantie 

17 Schoolreis groep 1 & 2 

26 Werkbezoek Den Haag (groep 7 & 8) 

27,28 en 29 110 jaar OBK met ‘Den Schandpaol’  zie poster elders in dit blad 

28 Oud papier 

31 Schoolreis groep 3 & 4 

juni  

1 Kleding- en schoeneninzameling (8.30 uur bij school afleveren) 

3 Groep 8 naar Vlieland 

7 t/m 10 Avondvierdaagse 

15 t/m 17 Schoolkamp 5, 6 & 7 

22 Kopy school-en buurtkrant 

27 Tuin- en pleinonderhoud 

juli  

1 Laatste schooldag ‘Schoolbuffet’ 

augustus  

14 COM - Fietsoriënteringstocht Aanvang 14.00 uur ‘De ‘Twee Bruggen’ 

  

24 sept en  

12 november 

Oud papier 

 

     

 

 

 

 



 

 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste 
Secretariaat: Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk-Miste  - Tel. 0543-564498 - e-mail adres: toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
 

 

“Den Schandpaol” – een kijkje achter de schermen. 

 
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar O.B.K. gaat voor het eerst in haar 110-jarig bestaan 

een openluchtspel opvoeren. Niet zo maar een openluchtspel, nee een speciaal voor hen en zelfs 

deels door hun geschreven stuk dat zich ook nog eens afspeelt op 3 verschillende locaties in Miste. 

Om het allemaal nog unieker te maken, worden de bezoekers ook nog eens door O.B.K., onder 

begeleiding van gidsen die bij het verhaal horen, naar de verschillende locaties gebracht. U kunt 

zich voorstellen dat er heel wat werk verzet moet worden door de leden om alles goed geregeld te 

krijgen. Oh ja en dan moet er tussen de bedrijven door ook nog “even” het stuk ingestudeerd 

worden. Om u enig idee te geven hoe dat alles tot nu toe is verlopen, volgen er hier een behoorlijk 

aantal “wist u datjes”. 

 
Wist u dat: 

• Onze voorzitter, Freddy Bomers, tijdens een vergadering, tussen neus en lippen 

door zei dat het zijn grootste wens was om nog eens een keer een openluchtspel op 

te voeren 
• Er meer leden waren die dit een leuk idee vonden (weet niet of ze er nu nog zo 

over denken) 
• Daarom in het kader van het 110-jarig jubileum “O.B.K. doet gek” is opgericht. 
• Die groep heel veel werk verzet heeft en we daarom eind mei “Den Schandpaol” 

gaan opvoeren. 
• Het stuk is geschreven door Henk Krosenbrink en met name het eerste bedrijf 

is herschreven door Winanda Ros. 
• Het eerste bedrijf zich zal afspelen bij ’t Kreil en voor het grootste gedeelte 

door de jeugd, in het Nederlands, zal worden opgevoerd. 
• Vooral Lilian Dibbets moeite heeft met het opzetten van een tent en 

tentstokken. 



• Zij nu aan den lijve de uitdrukking “zo rood als een biet” ondervonden 

heeft. 
• De jeugd bijzonder goed is in tekst onthouden. (stukken beter dan de 

“ouderen”) 
• Ze de tekst op dit moment nog zo vlug afraffelen dat de duur van het 

eerste bedrijf met de helft ingekort kan worden. 
• Ze onder “strenge” leiding van Lucie Wopereis moeten leren héééél 

langzaam te praten. 
• Dit zeker zal lukken! 
• De “oudere” spelers het tweede en derde bedrijf voor hun rekening 

nemen. 
• Zij u mee terug nemen naar het jaar 1750. 
• Deze bedrijven in het dialect gesproken worden. 
• De spelers wat minder snel tekstvast zijn, omdat ze denken dat ze “nog 

tied zat hebt”. 
• Ze daarom al tijdens de 2e of 3e repetitie door regisseur Wim de Roos 

verbaal behoorlijk op hun nummer zijn gezet. 
• Ze nu geen moment van verslapping meer durven te vertonen. 
• Het niet altijd makkelijk is om zowel in het dagelijks leven een paar te 

zijn, als ook op toneel. 
• Je daardoor een irritatie, thuis opgelopen, er tijdens het oefenen min of 

meer uitgooit, wat de regisseur dan weer een opmerking ontlokt als “ie könt 

wal zee’n da’ij thuus e’oefent hebt! 
• We na een aantal weken oefenen bij Den Tappen, nu met goed weer 

oefenen op locatie! 
• Op deze locaties nog wel het één en ander opgeknapt/verandert moet 

worden. 
• Robert Woordes het niet nodig vond zijn fiets van het “buitendecor” te 

halen en dit aan Ria de Roos overliet. 
• Hij zijn fiets dus later ergens in de wei weer op kon halen. 
• Willy Schreurs tijdens het oefenen op locatie zo overdonderd werd door 

een enthousiaste Rianne te Kortschot, hij spontaan door een tuinstoel zakte. 
• Dit heel toevallig door Anke de Roos werd gefilmd. 
• Alle aanwezigen bij het terugzien van dit stukje opnieuw in een deuk lagen. 
• De familie de Roos op deze manier heel snel door de voorraad 

zomerstoelen is. 
• We ook gebruik maken van een aantal figuranten. 
• Deze zo goed zijn, dat we hopen hier nog een paar leden aan over te 

houden. 
• Willy Oonk bijna nachtmerries krijgt van zijn “stuk” tekst. 



• Hij bang is dat tijdens de uitvoeringen juist dat gedeelte wordt 

overgeslagen. 
• Hij dan dus eigenlijk voor “Jan met de korte achternaam” meedoet. 
• Wij dachten nog heel veel tijd te hebben, maar dat eind mei nu wel heel 

snel dichterbij komt… 
• De voorstelling van zaterdag 28 mei al uitverkocht is. 
• De voorstelling van zondag 29 mei ook heel goed loopt. 
• We daarom een extra voorstelling hebben op vrijdag 27 mei! 
• Het eeuwig zonde is om niet bij zo’n uniek spektakel aanwezig te zijn. 
• Wij ons niet voor kunnen stellen dat je dit als echte Misternaar op je 

geweten wilt hebben. 
• Wij u daarom allemaal hopen te zien op 27, 28 of 29 mei! 
 

PR-groep 

Toneelvereniging O.B.K. 

Miste 

April 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUTSPRIJS  2010 
 

Uit de plaatselijke media heeft u kunnen vernemen dat eind vorig jaar de 

Nutsprijs 2010 is toegekend en uitgereikt voor de Krosenbrinkroute. 

 

Het blijkt dat velen zich hebben afgevraagd: Wie of wat is het Nut? 

Daarom dit artikel met enige achtergrondinformatie hierover. 

 

In 1784 werd de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. De oprichters 

zagen volksontwikkeling als de oplossing voor de sociale problemen in de 

samenleving. 

De initiatieven bestonden uit het: 

• geven van volksonderwijs, de Nuts scholen 

• opleiden van leerkrachten 

• stichten van Volksbibliotheken 

• oprichten van spaarbanken, de Nuts spaarbank (nu SNS bank) 

 

Ook in Winterswijk werd een spaarbank opgericht, een bibliotheek en scholen. 

Nu, na ruim 200 jaar, zijn dit vooral overheidstaken.  

Heden ten dage is ’t Nut in Winterswijk een culturele vereniging. 

 

Toch blijven er gebieden waar ook ’t Nut een bijdrage kan leveren. 
In 1995 heeft het toenmalige bestuur van het departement Winterswijk van de Mij. Tot Nut 

van “t Algemeen een 2-jarige Nutsprijs ingesteld. 

 

Voor de toekenning zijn een aantal criteria opgesteld: 

Zo moet de organisatie in Winterswijk gevestigd, danwel aan Winterswijk 

gelieerd zijn. 

De organisatie moet zich bezig houden op cultureel gebied en gericht zijn op een 

breed maatschappelijk belang. 

Ook moet er sprake zijn van continuïteit in de werkzaamheden. 

 

Tot nu toe is de prijs 7x toegekend, voor het laatst in 2005. Sindsdien kwamen 

er geen geschikte kandidaten in beeld en werd de prijs dus niet toegekend. 

 

Dit jaar kwam er gelukkig weer een geschikte projecten in beeld. Het bestuur 

heeft unaniem besloten de Nutsprijs 2010 toe te kennen aan de Werkgroep 

Krosenbrinkroute van de Stichting Misters Belang. 

Zij krijgen de prijs voor het initiëren, uitbrengen en in stand houden van de 

Krosenbrinkroute met bijbehorende beschrijving en bebording. 

 



Deze fiets- en wandelroute combineert op unieke wijze de door de schrijver 

H.Krosenbrink beschreven cultuurhistorische aspecten in het lokale 

coulisselandschap. Met recht een leerzame route, of zoals dat vroeger werd 

gezegd: een route ter lering en vermaak. 

Het was de voorzitter van het NUT, om haar te citeren, dan ook een genoegen de 

prijs te mogen overhandigen aan de werkgroepleden binnen de stichting Misters 

Belang. 

 

Als u dit leest zal de Krosenbrinkroute inmiddels officieel aan de schrijver en 

naamgever zijn aangeboden en zijn voorzien van de bebording, zodat ook zelf 

kunt kennismaken met de route  en de historische plekjes. 

 

Namens bestuur van ‘t Nut 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Vereeniging Volksfeest Miste 

 

 

3 april 2011, het is een mooie zondagmiddag. Het regent een beetje maar de temperaturen zijn 

goed; een fijne voorjaarsdag. 

 

MEC I heeft net gelijk gespeeld tegen Bredevoort en dat is niet gunstig voor de race naar het 

kampioenschap waar ze momenteel nog kans op hebben. 

Om de gedachten echter niet te lang bij het voetballen te hebben begin ik met dit stukje voor 

het Volksfeest te schrijven. 

 

Op 20 januari 2011 hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd. 

Zoals gewoonlijk was de opkomst overweldigend, waarbij moet worden vermeld dat er zelfs 

wel 5 a 6 personen meer waren dan andere jaren. 

 

Lid van verdienste 

Naast de normale agendapunten die behandeld werden, waren er enkele bijzondere punten. 

Als eerste werd nog even teruggekeken op het “Hazenmaol” van afgelopen november, waarin 

we Gerrit Kortschot “Lid van Verdienste” van het Volksfeest Miste hebben gemaakt. 

Dit om zijn jarenlange grote inzet en zijn jarenlange voortrekkersrol voor het Misters Feest. 

Hij is bij alle facetten van het feest betrokken; maar met name het corso, muziek en de spelen. 

Ook maakt hij de koningsvogel en alle houten vogels voor het vogelschieten. 

Tevens mogen alle volksfeestattributen het gehele jaar bij hem in de schuren worden 

opgeslagen. Dat deze attributen op allerlei verschillende plaatsen in verschillende schuren 

liggen en voor de meeste mensen bijna niet terug te vinden zijn is maar bijzaak. 

Het volksfeestbestuur wil Gerrit en natuurlijk ook Annie van harte bedanken voor de 

jarenlange inzet en hopen dat de oorkonde en het glazen klokje met inscriptie een mooie 

plaats hebben gekregen. 

 

Deelname Koningschieten 

Tijdens de vergadering ontstond er een discussie over het “Koningschieten”, of we het 

prijzengeld moeten verhogen om zeker te zijn van genoeg deelname. Reden is dat er bij 

verschillende mensen het idee bestaat dat de deelname afneemt (hoewel dit het afgelopen jaar 

nog niet het geval was). Afgesproken is dat we dit punt meenemen in de gezamenlijke 

vergadering van alle volksfeestbesturen, om te overleggen hoe het in andere buurtschappen 

gaat. Dit is inmiddels gebeurt en de uitkomst was dat we qua prijzengeld ongeveer in het 

midden zaten. Het volksfeestbestuur vindt dat het prijzengeld bij het “Koningschieten” wel 

wat verhoogd mag worden maar zeker niet te extreem. Reden is dat wij ervan overtuigd zijn 

dat geld niet de motivatie is om “Koning van Miste” te willen worden.  

Voor de meeste deelnemers gaat het om de eer om “Koning” te worden en niet om het 

prijzengeld.  

 



Optochtcommissie 

In de rondvraag gaf Jonnie Oonk aan te willen stoppen met de optochtcommissie. Dit vinden 

wij uiteraard erg jammer want Jonnie is altijd een kracht waar je van op aan kunt en iemand 

die de boel goed regelt. Dit is altijd goed te zien in onze mooie optocht die vrijwel elk jaar 

probleemloos verloopt. In september is hij nog bereid om ons te helpen maar voor 2012 zal er 

een andere gegadigde gezocht worden. 

 

Bestuurswisseling 

Het afscheid van Harrie en Ria was ook een belangrijk punt voor het volksfeestbestuur. Harrie 

en Ria hebben 15 jaar geleden het bestuurswerk overgenomen van Hans en Annie Geers. 

Na een korte toespraak van ondergetekende, werden ze bedankt voor hun 15-jarige inzet, 

waarin ze zeer veel werk hebben verricht, wat vaak door Harrie op zijn geheel eigen wijze 

werd uitgevoerd. Als dank voor deze 15 jaar werd hen door het bestuur een mooi cadeau 

overhandigd. Ze kregen  een grote spiegel met inscriptie en het volksfeestembleem erin 

aangeboden.  

Tevens werd een flesje jonge jenever aangeboden in een glazen schaaltje met borrelglaasjes 

erbij omdat Harrie het “borreldrinken” na een goede vergadering of goed feestje heeft 

geïntroduceerd en dit een leuke traditie is geworden. 

Na de toespraak bedankte Harrie (ook namens Ria) iedereen en gaf aan dat de afgelopen 15 

jaar ook zo om waren. Ze hadden het werk altijd graag gedaan en kijken er met veel plezier op 

terug. Harrie vertelde nog enige anekdotes waar iedereen smakelijk om moest lachen.  

Verder wenste hij hun opvolgers Robert van Eerden en Monique Pampiermole heel veel 

succes en een plezierige periode toe in het volksfeestbestuur. 

 

Uiteraard sluiten wij ons als bestuur hierbij aan  en willen nog wel vermelden dat we heel blij 

zijn met hun als opvolgers. Het zijn jonge, enthousiaste mensen die nieuwe ideeën hebben en 

die samen met hun kinderen en resterende familie vol in de Misterse samenleving staan. Wij 

wensen hun heel veel succes en plezier in hun nieuwe taak. 

 

Beatrixfeest 

Op het moment dat u dit leest is ons Beatrixfeest reeds geweest. De laatste jaren viel de 

belangstelling voor dit feest enigszins tegen, maar wij hopen door het onderwerp van dit jaar 

“Stijldansen” toch weer meer belangstelling te krijgen. Dit onderwerp is mede op advies van 

intekenaars gekozen, dus we hopen dat deze mensen dan ook aanwezig zullen zijn en dat de 

avond ook heeft gebracht wat wij ervan hoopten. 

 

Mistersfeest  

Verder valt er momenteel voor het feest in september nog niet veel te melden. 

We zijn druk bezig om het programma  rond te krijgen. 

Zoals iedereen weet loopt het feest op vrijdag en zaterdag goed, maar valt de opkomst op de 

vrijdagavond wat tegen. We doen ons best om hier een oplossing voor te vinden. Misschien 

moeten we wel van het traditionele programma afwijken. Het heeft in ieder geval de aandacht. 

 

Uitstapje Rotterdam 

Wat ik ook nog even wil vermelden is dat we half februari een telefoontje kregen van Anet 

Vruwink dat het schip van Egbert binnen enkele dagen in Rotterdam aankwam. In Rotterdam 

zou zijn schip wat reparatiewerk ondergaan, en wij kregen de gelegenheid om vooraf het 

schip te bezichtigen. Dit wilden we uiteraard graag en daarom gingen we zondag 20 februari 

met het huidige en één oud bestuurslid naar Rotterdam. 



Na een autorit van ca. 1,5 uur kwamen we in Rotterdam aan waar we werden ontvangen door 

Egbert en Anet met koffie en gebak. 

Egberts familie was er en vanuit Winterswijk waren Henk en Rinie Vruwink en Ellis en Niek 

Wiggemans met kinderen aanwezig. Hierdoor kwamen de gesprekken zo op gang en ontstond 

er een gezellige sfeer op ”de brug”. 

Nadat de koffie en gebak waren genuttigd en er al hele gesprekken waren gevoerd, werd het 

tijd om het schip te bezichtigen. Egbert heeft ons het hele schip laten zien, wat voor de 

meesten van ons toch wel een indrukwekkende ervaring was. Van machinekamer tot 

slaapruimte en van laadruimen tot hijskranen; het was zeer mooi dit allemaal te zien.  

Na deze rondleiding en nog wat drinken met broodjes was het tijd weer huiswaarts te gaan.  

Al met al een mooie dag waar iedereen ook van vond dat het zeker de moeite waard was. 

Egbert en Anet nogmaals bedankt voor deze uitnodiging. 

Om een idee te hebben van deze dag heb ik enkele foto’s bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder wil ik afsluiten met iedereen fijne paasdagen toe te wensen  

 

Vereeniging Volksfeest Miste 

 

Wim de Roos 

 

 





 
 

 

 

 

 



 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

 

Er is op school weer hard gewerkt in de eerste maanden van dit jaar; weinig feestactiviteiten en 

andere bijzonderheden. Heerlijk om te werken in zo’n betrekkelijke rustige periode met de 

kinderen.  

In maart was er voor groep 8 de eindcito-toets. Prima gedaan; 5 punten boven het landelijk 

gemiddelde. De inspectie bezocht de school in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Het 

rapport is inmiddels binnen; op alle onderdelen een voldoende. Kortom: we staan er prima voor en 

daar zijn we trots op. 

Eveneens in maart was de aanmelding voor kinderen, die in het nieuwe schooljaar vier jaar 

worden. Er zijn zes nieuwe leerlingen ingeschreven. Per saldo betekent dit, dat we ten opzichte 

van vorig jaar, één leerling minder hebben. Voor de formatie ( het aantal leerkrachten ) 

verandert er voor het nieuwe schooljaar niets. Het aantal uren om leerkrachten in te zetten 

blijft gelijk. De prognoses geven echter wel aan, dat de komende jaren het aantal leerlingen zal 

dalen. Dit is nu ook al goed merkbaar op de andere scholen in Winterswijk (ook landelijk). Het is 

daarom dan ook van groot belang dat de kinderen uit Miste naar onze school komen. Jammer 

genoeg richt Corle zich niet meer op Miste. Dit is echter wel de bedoeling. Kijk alleen maar naar 

de naam van de school. Daarnaast is ons aanbod van goede kwaliteit.   

Schoolactiviteiten waar de kinderen buiten de school aan deelnemen hebben dikwijls vervoer 

nodig. Soms is dit wel eens lastig te organiseren. Veel moeders werken buiten de deur en kunnen 

lang niet altijd als chauffeur opdraven. Dit is heel begrijpelijk. Of moeten we gezamenlijk eens 

onderzoeken of opa’s of oma’s voor vervoer eventueel ingezet kunnen worden ? 

Anderhalve week geleden organiseerde MEC weer een voetbaltoernooi voor scholen uit de 

omgeving. Een mooie ‘opwarmer’ voor het Paasschoolvoetbaltoernooi. Dit jaar voor het eerst ook 

voor de groepen 5 & 6. Het was een zeer geslaagde en goed georganiseerde middag. Voor elk 

team was er naast de prijs nog een bal, zodat we in ieder geval kunnen blijven voetballen. 

Op vrijdag 22 april doen we met een meisjes- en een jongensteam (gr.7 & 8) mee aan het Paas- 

schoolvoetbaltoernooi in Winterswijk op de velden van WVC. U kunt alle informatie vinden op 

www.wvcpaasvoetbal.nl  We rekenen op supporters. 

Voor de komende periode, mei en juni, staan onder meer de schoolreizen (groep 1 t/m 4), het 

schoolkamp (groep 5 t/m 7), een werkbezoek aan Den Haag (groep 7 & 8) en Vlieland op het 

programma. 

De moeders van groep 8 hebben inmiddels de naaimachines opgezocht, want ze gaan met de 

Vlielandgangers tassen maken op de vrijdagmiddag. 

Afgelopen donderdag had de Oudervereniging weer voor alle groepen een heerlijk paasontbijt 

gezorgd. Daarna was het eieren zoeken rondom de school. De ‘paasvakantie’ is begonnen.  

 

Mede namens het team wens ik iedereen fijne Paasdagen.  

 

Reinout Smilde  



 



 

 



 
Spookhuis 

 
Er was eens een spookhuis en niemand durfde er in. 

En op de muren zag je een hele grote knuppel.  

En de farao liep heen en weer. 

Maar een kind dacht dat het een speelplaats was. 

En hij ging er in en toen werd hij gepakt door de farao. 

Een straal van een laser straalde naar het jongetje    

En toen werd hij een spook en hij werd vaak gepest door andere spoken. Maar 

1 spook werd zijn vriendje. Het spookhuis stortte in en iedereen vluchtte 

uit het spookhuis en het was geen spookhuis meer.  Het jongetje was gered.  

 
The end.  Geschreven door Iris, Joey en Joost. 

 

DE DIEREN IN DE NATUUR 
Dieren zijn erg bijzonder. 

Ze zijn belangrijk voor de natuur.  

Maar ze zijn ook eten voor mensen.  

Dat is wel zielig voor ze. 

Want ze zijn erg lief. 

En je eet je eigen kip op. 

Als die naar de slachterij is gebracht. 

dat is super zielig!!!  

Je hebt zeedieren en huisdieren en dierentuindieren, 

wilde dieren. 

Alle soorten dieren. 

Acky en Isa, Nathalie  

 

De rare spoken  
Er waren eens spoken met een kop van een 

dinosauriër. 

En die eten mensen. 

En die slokken de mensen in een keer op. 

Want ze zijn zo groot. 

Groter dan een wolkenkrabber . 

Een dinosauriër is zo sterk dat hij in tien stappen de wereld plat kan stampen. 

En zijn vriend is zo snel dat hem je niet eens kan zien. 

Hij heet Dino Speer. 

Als hij je een tik geeft word je van steen.  

 En hij heeft nog een vriend en die heet 

Max Holdamf. 

Hij is heel erg sterk.  

Want als hij je een tik geeft ben 

je plat. 

Einde. Bedacht door Lars Nijmeijer, Ruben Maas en Dylan Holdampf 

 

AjAx. 
Ajax is 29 keer kampioen geworden . 

Ze waren blij en  ze wonen  in Nederland.       Tom en Rafael 



De voetbal  club van oranje het wk 
Het was een spannende wedstrijd voor oranje 
in zuid afrika. 
Ze stonden in de finale. 
En ze  hadden net  veloren. 
En ze kregen zilver. Oranje was teleurgesteld. 
Maar ook blij want ze kwamen in de finale. 
Ze hadden veel geluk want ze waren de beste club van Nederland. 
Oranje heeft met 1-0 verloren van Spanje. 
 Het was een heel spannende maar moeilijke wedstrijd, maar wel de belangrijkste van Europa.                                         

The end  Juju Tom  en Jorik  
 

Het spannende avontuur van Nick 
Er was eens een jongetje.Hij heette Nick. 
Hij was nooit bang.Op een dag waren er spoken in de stad. 
De spoken ontvoerden alle ouders. 
Nick moest van de zieke fee de ouders redden. 
De fee zei :Je moet allemaal opdrachten uitvoeren. 
De fee toverde Nick naar een ander land. 
Hij kwam een meisje tegen . 
Toen vroeg Nick hoe het meisje heette. 
Het meisje antwoordde: Ik heet Nicky.  
En hoe  heet jij ? vroeg Nicky.    
Ik heet Nick zei Nick. 
Kun je me helpen? vroeg Nick. 
Ja zij Nicky. 
Wat moet je dan doen? vroeg Nicky. 
Ik moet heel veel ouders redden. 
Waarom dan ?vroeg Nicky. 
Omdat er laatst spoken waren in de stad. 
En die ontvoerden alle ouders. 
Ik moet nog één ding doen. 
Ik moet nog bij de spoken komen. 
En dan jongleren. 
En zo kwam alles weer goed. 
En de zieke fee werd weer beter!.  Zoë en Afra 



   

 

 

  

 

  

  

  

 Woensdagmiddag 13 april gaat groep 5/6 voetballen bij M.E.C. 

 Wij spelen het met een mixedteam. 

 Wij moeten tegen t Möllenveld en Julianaschool. 

 Wij hebben 1 team. 

 t Möllenveld heeft 2 teams. 

 De Julianaschool heeft 3 teams. 

 Het begint om 14.00 en het is afgelopen om 16.40. 

 Dus iedereen mag komen. 

 En we hopen dat we gaan winnen! 

  

 Groetjes Carmen & Manou 

 

  

   

 

Voetbaltoernooi 5&6 

 
5&6 doen dit jaar mee met het voetbaltoernooi. 

We moeten tegen 3 keer tegen julianaschool 

2 keer tegen t mollenveld. 

En het is om 2 uur bij mec 13april. 

Wie er voetballen zijn Jimmy, Tom, Bart 

Ruben, Nick, manou, Lisanne,Carmen 

En Ellis. En de leider is Wilma. 

Ik denk dat wij derde geworden zijn. 

 

Groetjes Nick 

 

 

 



 
 

De lente is begonnen. 

Er komen weer jonge dieren zoals:  

Veulens, kalfjes, vogeltjes,biggetjes,kuikentjes, 

puppies,kittens en konijntjes,lammetjes. 

 

 

 

 

 

 

En er komen bloemen zoals: 

Tulpen, boterbloemen, narcissen en zonnebloemen. 

Maar er is ook slecht nieuws. 

Want met het milieu gaat het SLECHT! 

Daarom hebben we laatst zwerfafval opgeruimd. 

GOED HE?! 

DANK U!!! 
DIT WAS ONS VERHAAL VOOR DE 

SCHOOLKRANT. 

 

XXX CARLY & Zoë. 
   

 

 

  



 

 
 

De bloemetjes komen weer tevoorschijn. 

Zoals leliebloem bosanemoontjes paardenbloemen. 

En jonge diertjes springen weer in de wei. 

Zoals veulentjes,lammetjes,kalfje en paarse komt er ook weer aan 

lekker eitje zoeken. 

  

    Gr. 

Mika & Dunja  

 

  Eenden zijn schattig en lief en ze hebben oranje 

zwemvliezen en oranje bekjes 

Er zijn veel kleuren eenden: groen,wit en bruin en soms gemixt 

Ze wonen in europa. Ze eten brood en drinken water. 

En ik ben een eenden fan. 

Een lijst met voordelen 

 

1. ze kunnen goed zwemmen 

2. ze zijn mooi 

en nu een lijst met nadelen 

1. ze kunnen bijten 

 
Van Maikel Geers 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

Woensdag 13 april hebben we voetbaltoernooi van school. 

En het is bij M.E.C. 

We zitten in een team van groep 5 en 6 gemixt. 

We zitten zelf ook op voetbal bij M.E.C. 

We moeten tegen deze scholen… 

Julianaschool die hebben 3 teams en  

Möllenveld die hebben 2 teams. 

Wij hebben zelf maar 1 team. 

Maar bijna iedereen in ons team zit op voetbal. 

Dus we hopen dat we hoog scoren. 

De moeder van Ellis wordt onze lijder, en die heet Wilma. 

Ze heeft verstand van voetbal.  

En daarom zijn we blij dat zij de leider is! 

Als jullie allemaal komen aanmoedigen hebben we een kans 

om te winnen. 

We moeten 5 toernooitjes, en elk toernooi 

duurt 10 min. 

Wij hopen dat het niet gaat regenen, 

maar dat het mooi weer is! 

 

Groetjes  

Ellis en Lisanne   

Lente 
De lente is weer begonnen. En dat vinden wij fijn. 

Want dan komen er weer jonkies en mooie bloemen . 

Bijvoorbeeld narcissen en tulpen en nog veel meer. 

En……dan kunnen wij lekker buiten spelen in de 

Zon. Over 3,4 maanden kunnen wij weer in het 



Zwembad  plonsen.                  Groetjes merel en demi 

                                 
Het is bijna weer Pasen. Dan komt de paashaas weer terug. Dan 

mogen we op school eieren schilderen. En eieren zoeken.  

we blijven op school om eieren te eten. elke klas moet zoveel eieren 

vinden. En wie de meeste eieren heeft gevonden is de winnaar en 

krijgt een prijs. Na de prijs gaan we eten en een film kijken. Bij elke 

klas komt een film. je mag zelf kiezen welke film. Bijvoorbeeld: 

mr.bean en home alone en nanny Mac phee.  

Daarna gaan we altijd chocolade melk drinken. S`avonds komt er een 

korf van vuur. 

 

Einde Tom en Jimmy 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

dinsdag 12 april gingen 

 we naar de voorstelling Fabian in de Storm. 

En Fabian hat een  tik. Hij is anders, maar niet gek. 

 

Ruben en Bart 



 

 

De winter is voorbij. Het is nu lente. 
En de bloemetjes zijn weer in bloei. Er zijn ook weer vogels met jonkies.  

En ook andere dieren met jonkies erbij. 
Toch was de winter ook erg leuk vind ik. Omdat je dan ook kan schaatsen. 

Maar de lente is ook erg leuk. En ook de zomer is erg leuk. 
Omdat je dan lekker kan zwemmen. 

En er is weer zon.  
Wand dan is het lekker warm. En bij de winter niet wand dan is het kauwt. 

En op school kan je dan lekker buiten spelen in de pauze. 
En bij je thuis kan je ook leuk spelen met je vriend of vriendin. 

En bij ons komt een puppy. 
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


