
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
 

Van de redactie… april 2014      

m …  
                                                                                                                                        

  

                           
   
    Miste,11 april 2014 
 
Beste Mistenaren, 
En al weer is het tijd om onze kopij voor de 
buurtkrant in te leveren. 
Wat heeft ons zoal beziggehouden de afgelopen 
tijd. 
 
Onze jaarvergadering heeft weer plaatsgevonden 
met als gastspreker onze wijkagent hr. W. Saris. 
Het meest recent is natuurlijk het zwerfvuil 
opruimen geweest. Met prachtig voorjaarsweer zijn 
we weer door ons mooie Miste geweest. Ook de 
leerlingen van school hebben hun steentje 
bijgedragen en samen met hen is Miste weer keurig 
opgeruimd. Altijd mooi om te doen deze keer is er 
80 kg. Opgehaald door Misters Belang en door de 
school mij op dit moment niet bekend. 
 
Verder is de benodigde deelname voor 
glasvezel,procentueel gezien, niet gehaald. Dat is 
jammer. Er wordt  nu bekeken hoe er toch een 
voorzichtig begin van aanleg mogelijk is. Dit alles is 
te volgen via de plaatselijke media en de website 
van CBBW. In ieder geval kunt u  zich alsnog 
aanmelden, tot eind mei. Wordt hopelijk vervolgd. 
 
Verder wil ik hier toch even noemen het trieste 
ongeval, deze week op de spoorwegovergang van 
de Huttenweg. Wij gaan als Misters Belang er alles 
aan doen ,wat in onze mogelijkheden ligt, om de 
veiligheid van dit punt onder de aandacht van 
Prorail en ook de gemeente te krijgen. 
 
Wanneer u verder op-of aanmerkingen hebt voor 
ons, schroom niet die dan ook aan ons door te 
geven. 
 
Wens ik u namens het bestuur hele fijne 
paasdagen, 
 
hartelijke groeten Annelies Wiggers 

                                            

 

 

 

 

 

 

 
  ( zie volgende pagina ) 

 
 
 

 

 

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 Gerrit Stortelers 
OBK Ria de Roos 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Dinie Stemerdink 
Volksfeest Egbert Bos 
Kerstfeest Karin Berenschot 
Misters Belang Evert de Roos 
COM Ria Kruisselbrink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt op 20 december    

 
De kopij moet binnen zijn op 11 juli                  
                                                                    2014 
                                                                   
          
           
 
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Centrale agenda 
Volksfeest 
Werkgroep buurtschapscholen 
WTM 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
COM 
Concordia 
OBK 
Uit de school geklapt 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

april  

18 Paasschoolvoetbaltoernooi op Jaspers 

21 2e Paasdag 

25 Koningsspelen 

26 Begin meivakantie obs Miste & Corle 

26 Koningsdag 

30 Ledenvergadering C.S.V. ‘de Woord’ 20.00 uur 

mei  

10 Oud papier vv M.E.C. 

11 Einde meivakantie obs Miste & Corle 

16 School Kotten, Woold en Miste & Corle gaan naar Vlieland 

29  Hemelvaart 

juni  

9 2e Pinksterdag 

24 Begin Avond4daagse 

juli  

2 t/m 4 Schoolkamp gr. 5,6,7 

13 COM Fietsoriënteringstocht  14.00 uur ‘De Woord’ – Corle 

18 Laatste schooldag- M&C buffet 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                              Vereeniging Volksfeest Miste   
 
 
In de schoolkrant van december heeft Wim de Roos een oproep gedaan voor de Miste Got 
Talent Show die 11 april zou worden georganiseerd. De jaren ervoor hebben wij diverse 
keren een avondvullende playbackshow gehouden en het leek ons als Bestuur zijnde, een 
leuk idee om er ditmaal een talentenshow van te maken compleet met een jury een vlotte 
presentator en discoshow. 
Helaas bleek ook na een herhaalde oproep de deelname te laag om er een mooie avond van 
te maken, waardoor wij hebben moeten besluiten het geheel te annuleren. 
 
 
Intussen zijn wij al weer druk in de voorbereiding om het programma van het Volksfeest op 
11,12 en 13 september gevuld te krijgen en dat gaat ook dit jaar zeker weer lukken ! 
 
 
Wij zullen waarschijnlijk niet de enigste zijn die alweer bezig zijn met ideeën omtrent het 
volksfeest en de corso. 
Veel deelnemers aan de optocht beginnen al vroegtijdig met het gezellig bij elkaar komen, 
onder het genot van een drankje, om te sparren en te brainstormen over de te maken wagen 
of bloemenwagen. 
Het resultaat is dan ook dat er jaarlijks zeer fraaie creaties ontstaan zowel groot als klein, 
waarop we erg trots zijn. 
Een tendens die wij de afgelopen jaren hebben vernomen is dat er steeds meer jeugdige 
deelname is en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee want de jeugd is de toekomst. 
 
 
Wij merken in de voorbereiding en ook met het rondgaan dat wij te maken hebben met veel 
enthousiaste jongeren. Bijvoorbeeld een broer en zus, klasgenootjes of buurkinderen die 
veel plezier beleven aan het bedenken van een onderwerp en zich kunnen laten gaan bij het 
in elkaar timmeren van het project, waarbij dan de helpende handen van de ouders vaak 
welkom zijn. 
En als laatste natuurlijk altijd spannend, krijgen zij de bloemen er op tijd opgeplakt. 
 
 
De mensen die deel willen nemen aan de corso wensen wij succes met de voorbereidingen 
en wij hopen weer op veel enthousiaste deelnemers voor de verschillende categorieën. 
 
 
 
Namens Vereeniging Volksfeest Miste 
Wensen wij u prettige paasdagen toe 
 
Groeten 



Robert van Eerden en Monique Pampiermole 
 
 
Werkgroep buurtschapsscholen  
 
 
In deze werkgroep zitten mensen uit de diverse buurtschappen met scholen. Samen 
brainstormen we over wat we kunnen doen om zoveel mogelijk buurtschapsscholen open te 
houden.  
Het belang van een school in de buurtschap is naar ons inzien erg groot, niet alleen voor de 
leerlingen die op deze school zitten, maar ook voor de leefbaarheid van de gehele 
buurtschap. Voor kinderen is het belangrijk dat de school in de nabije leefomgeving is, zodat 
ze in hun veilige en vertrouwde omgeving langzaam voorbereid kunnen worden op het 
zelfstandig functioneren in de maatschappij.  
 
Daarnaast kan het voor jonge gezinnen die overwegen om naar een buurtschap te verhuizen  
een belangrijk afweging zijn om al dan niet voor een bepaalde buurtschap te kiezen.  
Ook het verenigingsleven heeft een groot belang bij de aanwezigheid van een school. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd starten vaak met een hobby en zullen sneller geneigd zijn 
om zich bij een vereniging uit de buurtschap aan te sluiten wanneer een aantal klasgenoten 
dit ook doet. Hier start voor veel kinderen het meedoen bij een vereniging en deze jonge 
aanwas is voor het voortbestaan erg belangrijk.  
 
Naast brainstormen en het formuleren van de belangen van een school in de buurtschap 
volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van het kleine scholen beleid op de voet. Zoals U 
in de media heeft kunnen vernemen is er op dit moment veel gaande. Veranderingen vanuit 
de regering zullen komen, al is nog niet helemaal duidelijk in welke vorm.  
 
Wij hebben contact met schoolbesturen en de gemeente en proberen mee te denken over de 
toekomst van de buurschapsscholen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Schietvereniging Willem Tell Miste 

De competities seizoen 2013/2014 van de Winterswijkse SchietBond (op zondagmorgen) en 

de Aaltense Schietbond (dinsdagavond) zijn inmiddels alweer afgelopen.Dit jaar zijn er weer 

een aantal vijftallen kampioen geworden. 

In  de Aaltense Schietbond zijn dit: 

 WTM 1 in de Hoofdklasse 

schutters: Ruben Geers, Wim Voskuil, Rob Boeijink, Guido Buizert en Frank 

Reessink. 

 WTM 3 in de B-klasse 

schutters: René te Lintum, Ab ter Heurne, Jochem Holdampf, Hans Stemerdink en 

Hans Beijers 

 WTM 6 in de D-Klasse 

schutters: Arie ten Hoopen, Robert van Eerden, Bennie ten Bokkel, Jan Prinsen en 

Sander de Vries 

In de Winterswijkse Schietbond is kampioen geworden: 

 WTM 3 in de B-klasse 

schutters: Henk ten Dolle, Henk Blekkink, Ingrid Oonk, Johan Slotboom en Harrie 

Rosman. 

 

Voor de vijftallen die kampioenen geworden zijn, wordt er op vrijdagavond 25 april 2014 een 

receptie gehouden bij café den Tappen van 20:00-22:00. Mocht u hen willen feliciteren met 

het behaalde kampioenschap dan bent u van harte welkom. 

Ook was er dit jaar een NK Winterswijkse kaart, deze keer georganiseerd door 

Schietvereniging SVK uit Kotten. Op dit NK dient door iedere schutter 10 kaarten open vizier 

geschoten te worden. 

binnen een tijdslimiet van 60 minuten. De maximale score is 600 punten. 

Een aantal schutters van WTM heeft hieraan deelgenomen. 

In de Hoofdklasse heeft Frank Reessink de 1
e
  plaats behaald met 598 geschoten punten. 

Henk Vruwink heeft in de Klasse “Opgelegd”een 1
e
 plaats behaald met 586 punten. 

Verder hebben een aantal schutters van WTM deelgenomen aan het Aaltens Kampioenschap. 

Ook op het Aaltens Kampioenschap dienen er per schutter 10 kaarten geschoten te worden. 

Ook hier is de maximale score 600 punten. 

Wim Voskuil is in de A-klasse 1
e
 geworden met 595 geschoten punten.Zondag 6 april 2014 is 

de clubmiddag voor leden en donateurs gehouden bij den Tappen. 

Dit jaar georganiseerd door het 1
e
 vijftal ASB. Het was een gezellig samenzijn met de 

mogelijkheid om tussendoor je te vermaken met een aantal (Oud Hollandse) spelen die in de 

zaal opgesteld waren. Aan het eind van de middag kon een ieder zich te goed doen aan de 

barbecue. 

Op vrijdagavond 2 mei 2014 houden wij wederom ons welbekende gezellige “Gastentoernooi”. 

Aan dit toernooi kan iedereen meedoen in teamverband (5 personen). 

Verdere informatie over opgave etc. wordt nog kenbaar gemaakt. 

 

Namens Schietvereniging Willem Tell Miste  

Gerrit Stortelers 

www.WillemTellMiste.nl  

 

http://www.willemtellmiste.nl/


 
Commissie Ontspanning Miste 
 
 
Afgelopen winter heeft de C.O.M. wederom kaartavonden georganiseerd. De 
opkomst bij deze 8 avonden waren goed en er werd flink gestreden om als winnaar 
uit de bus te komen. Tijdens een extra kaartavond werd de uiteindelijke winnaar 
bekend gemaakt: de seizoenwinnaars werden Harry Uwland en Jeanette te Lindert 
met 7427 punten. 
Kotten/Brinkheurne wint 2e buurtschappen kaartinterland 
Vrijdag 14 februari jl. werd voor de tweede keer een buurtschappen kaartinterland 
twintigen gehouden bij café Den Tappen. Aan deze interland namen de 
buurtschappen Corle, Dorpbuurt, Huppel/Henxel/Ratum, Kotten/Brinkheurne, Miste, 
Vosseveld en Woold deel. In totaal hebben 88 kaarters gestreden om te zien wie zich 
de beste buurtschap kaarten van Winterswijk mag noemen. Het team 
Kotten/Brinkheurne werd kampioen met een gemiddelde van 1007 punten en zij 
mochten de beker mee naar huis nemen. Tweede werd team Corle met 1004 punten 
en als derde eindigde team Miste met 991 punten. 
De beste individuele kaarter van deelnemende buurtschappen werd Bennie Höfkes 
van Kotten/Brinkheurne met 1174 punten; de beste kaarter voor Miste was Wim 
Rikkers en eindigde als vijfde met 1106 punten. 
Miste wint kaartinterland Corle/Miste 
14 Maart werd de kaartinterland Corle / Miste gehouden in Corle. Het team van Miste 
won deze interland met een gemiddelde van 997 punten; Corle had een gemiddelde 
van 962 punten. De stand tussen alle onderlinge wedstrijden is nu 5 – 3 voor Miste. 
Anja Bomers van Miste won deze wedstrijd met 1116 punten; 2e werd Jan Oonk van 
Corle met 1083 punten. 
Fietsoriënteringsrit 
Op zondag 13 juli a.s. wordt er een fiets oriënteringstocht georganiseerd samen met 
Corle. Deze keer geen moeilijke tocht dus iedereen kan hier aan meedoen. Start en 
finish bij "De Woord" in Corle. Aanvang: 14.00 uur en de kosten zijn € 4,00 voor 
volwassenen en € 2,00 voor kinderen. Wij hopen op een grote opkomst, dus noteer 
deze datum alvast in uw agenda. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ria Kruisselbrink namens C.O.M. 
 
 

 



 

 
 
Het voorjaar heeft zich op alle fronten aangediend en ook bij de geledingen van Concordia 
zit er veel moois in de knoppen. Maar eerst blikken we even terug op de afgelopen twee 
maanden. 
 
Als eerste hadden we op 22 februari ons themaconcert ‘Ik hou van Holland’. Het waren louter 
muziekwerken en bekende hits van Nederlandse componisten en artiesten die op het 
repertoire stonden. De uitdossing van zowel de muzikanten als de aankleding van de 
concertzaal was naadloos aangepast aan het vaderlandse thema. Kortom, een avondje 
Helemaal Hollands en dat werd zeer gewaardeerd door het publiek. Rodien Schutte loodste 
de toeschouwers soepeltjes door het gevarieerde programma, waarbij de drie leerling-
zangeressen van de muziekschool - Elles Tetelepta, Eva Sijbring en Hanneke Boland -  de 
show stalen met hun vertolking van Het Dorp (Wim Sonneveld), A Night Like This (Caro 
Emerald) en De Zee (Trijntje Oostherhuis).  
 
Afscheid 
Speciale aandacht was er aan het slot van het concert voor Wim Meinen, die afscheid nam 
als voorzitter. Hij werd als dank voor vele en intensieve bestuursjaren benoemd tot 
erevoorzitter van Concordia en dat ging vergezeld van een  passend cadeau. Ook  
voorafgaand aan de jaarvergadering op 25 februari wachtte Wim een speciaal cadeau. Hij 
werd door de trompetsectie onder de douche vandaan geplukt en in een oude GTW bus met 
Gerhard Nijenhuis als chauffeur naar het gebouw vervoerd. Daar stond hem een muzikaal 
onthaal te wachten van alle Concordia-geledingen. Dit als dank voor zijn tomeloze inzet 
tijdens 21 bestuursjaren, waarvan 19 jaar als voorzitter. Wim was compleet verrast en 
genoot hier zichtbaar van. Tijdens de vergadering werd Agnes Hengeveld met algemene 
stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter. Wim blijft, ondanks zijn drukke werkzaamheden 
als ‘eigen baas’, gewoon lid en doet ook nog het instrumentenbeheer. Het rietenbeheer is 
naar Cristo Scharenborg gegaan. Cristo had aan de hand van het jaarverslag een 
beeldcompilatie gemaakt op de beamer, dat zeer in de smaak viel. We zijn blij dat Nicole 
Frielink bereid is gevonden het bestuur te komen versterken. 
 
Zondagmiddag 2 maart hebben de jeugdafdelingen van muziekvereniging Excelsior en 
Concordia een gezamenlijk concert gegeven voor een volle zaal in Theater de Storm. Een 
leuke en gevarieerde middag, waar beide verenigingen hun jeugdgroepen optimaal aan bod 
lieten komen in het thema Disney. De jeugdleden lieten zich van hun beste kant zien. Hulde 
ook aan de leiding en de jeugdcommissie voor de prefecte organisatie! 
 
Een groot compliment verdienen de jeugdleden die zaterdagavond 16 en zondagmiddag 17 
maart de longen uit hun lijf bliezen tijdens het concert ‘Soul with a Capital S’ in cultureel 
centrum De Bron in Groenlo. Deze derde editie van het OGJO (Oost Gelders Jeugd Orkest), 
met  jongeren tussen 16 en 25 jaar uit de hele regio) leverde een spetterende, drukbezochte 
show op. Ook de leerlingen van Concordia zijn op initiatief van de jeugdcommissie wezen 
kijken en luisteren. En dat was genieten geblazen!   
Zo’n 25 jeugdleden van Concordia hebben  zondag 30 maart genoten van een bosspel, 
getiteld ‘Bord voor de kop’. Deze middag, georganiseerd door de jeugdcommissie, viel zeer 
in de smaak. 
 



Genoeg over wat achter ons ligt; tijd nu om vooruit te blikken. Op 4 mei zal het orkest samen 
met drie mannenkoren de muzikale omlijsting verzorgen tijdens de Dodenherdenking op 4 
mei bij het raadhuis. Wessel ten Dolle zal ook nog de Last Post spelen op de begraafplaats.  
 
Verder zijn we momenteel bezig met repeteren voor het concert dat we geven tijdens ons 
weekendje weg op 21 en 22 juni. De Reis- en Ontspanningscommissie doet zeer 
geheimzinnig over de bestemming en het programma, maar we leggen ons lot in hun 
vertrouwde handen… Willem Mees en de zijnen hebben onder het motto ‘met drank meer 
klank’ vast weer iets leuks bedacht. En daar hoort uiteraard een sfeervol en informeel 
concertje bij. 
 
Jubileumconcert 
Ook zijn we bezig met het instuderen van enkele werken voor ons jubileumconcert op 10 
oktober, de dag waarop Concordia 95 jaar bestaat! Gea Hijink kon namens de 
Concertcommissie onlangs al een tipje van de sluiter oplichten over ons jubileumoptreden  in 
Theater de Storm. Jos Taken heeft alweer zitten broeden op een leuk ‘format’. Het concert 
krijgt het thema ‘Link’, een term die hanteerbaar is  in de breedste zin van het woord. Alle 
geledingen van de vereniging doen mee, maar wel in verrassende formaties. Geen 
traditioneel concert dus, maar een avondje ‘out of the box’ waarmee we ook naar de 
toekomst kijken. Afijn, laat je verrassen. Komen we nog uitgebreid op terug na de zomer. 
 
Concordia is uitgenodigd om met orkest en malletband  om zich aan te melden voor 
deelname aan de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse op vrijdag 18 juli. Er wordt van ons 
verwacht dat we ”fysiek in staat zijn een goed muzikaal product te brengen en zonder 
problemen de te lopen afstand gedurende een uur te verzorgen.” Als doorgewinterde 
optochtdeelnemers is dat voor ons een fluitje van een cent. Wel hartstikke gaaf uiteraard om 
op te treden voor ruim 40.000 wandelaars en heel veel publiek langs de kant. Zo’n kans 
krijgen we niet snel weer! Gelukkig hebben we voldoende bezetting om daarbij present te 
zijn en de wandelaars muzikaal op te peppen tijdens hun laatste kilometers. We hebben ons 
aangemeld; hopelijk horen we bij de uitverkorenen. 
 
Verder is de jeugd al druk aan het oefenen voor de jeugduitvoering op zaterdag 10 mei. Het 
thema voor deze avond is ‘De wereld rond’. Bovendien is dit het jaar van de jeugd bij 
Concordia, wat betekent dat er extra veel aandacht is voor de activiteiten van de jeugd. 
 
Malletband  
De jeugdleden Naomi Wormskamp, Wessel Kruisselbrink, Sanne Roerdinkholder en Timo 
Scharenborg  hebben inmiddels allemaal hun diploma op zak en komen de malletband nu op 
ongestemd slagwerk versterken. We wensen hen heel veel plezier! 
Het straatseizoen komt er weer aan, dus heeft de malletband alweer haar eerste 
looprepetitie - hoewel nog zonder muziek -  er op zitten. Naast nieuwe showtjes, die Jos 
weer bedacht heeft, wordt ook het repertoire onder handen genomen. Op 25 mei namelijk 
staat het eerste buitenoptreden op de planning. Het beste beentje moet weer voorgezet 
worden, aangezien het hier om een Kringconcours voor schuttersgilden gaat waar gejureerd 
wordt op het onderdeel marcheren. Ook zullen ze die dag samen met de drumfanfare van St. 
Switbertus aan de muziekwedstrijd deelnemen. 
 
Majorettes 
Voor de mini-, midi- en majorettes is het een bewogen jaar. Eerst stopte Yvonne Ros met het 
lesgeven, waardoor Manon Bonnink sinds september 2013 de ‘baton’ van haar heeft 
overgenomen. Al snel volgde er een workshop twirlen in Gaanderen, onder leiding van 
Michelle Baggerman. Hier hebben de majorettes veel nieuwe technieken en danspassen 
geleerd. 
Dan was er het eerste optreden onder leiding van Manon tijdens het jeugdconcert in Theater 
de Storm. Het thema van deze dag was Disney. De minirettes hebben een dans laten zien, 
diep in de zee, van de Kleine Zeemeermin. Vervolgens hebben de midirettes een dans laten 
zien op On My Way van Disney's Brother Bear. Bij de majorettes was er een echt gevecht te 
zien op het podium. Zij dansten namelijk op Pirates of the Caribbean. Alle meiden vonden 



het super spannend. Want wat is dat podium toch groot en wat zaten er veel mensen in de 
zaal... Maar het ging allemaal goed en Manon was dan ook een trotse juf!  
Omdat de majorettes graag meer nieuwe technieken willen leren is er contact geweest met 
een twirlgroep uit Eibergen. Helaas is hier niets uit voortgekomen en zijn ze nog steeds op 
zoek naar iemand die hun techniek wil bijspijkeren. Ondertussen zijn alle groepen bezig met 
het instuderen van nieuwe dansen voor het jeugdconcert  op zaterdag 10 mei. Hierin staat 
de wereld centraal. De meiden gaan dan ook de wereld rond en proberen de boel op ‘stelten’ 
te zetten. Gelooft u het niet? Kom dan maar kijken! 
Na dit concert volgt er nog een zomerconcert waarvoor de jongedames al flink aan het 
brainstormen zijn.  En als de zomervakantie achter de rug is lopen ze ook weer mee tijdens 
de volksfeesten. Ben je nieuwsgierig geworden wat een majorette bij Concordia doet en wat 
het inhoudt? Kom gerust een keer kijken op vrijdagavond vanaf 18 uur. 
 
Blijf op de hoogte van de talrijke  activiteiten die  Concordia Kotten in petto heeft en like ons 
op Facebook! Wil je het filmpje van onze deelname aan het defilé op Paleis Soestdijk ter 
gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana (1980) nog eens terugzien? Kijk dan op 

www.concordiakotten.nl 
 
Tot de volgende keer, 
 Jan Heijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concordiakotten.nl/


 
 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst -Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 – e-mailadres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

   
Beste lezers, 
 
 
Traditiegetrouw zijn we op de eerste woensdag van januari weer begonnen met de repetities 
voor de voorjaars uitvoerding. Volgens een “strak” schema werd er geoefend want over 
twaalf weken zou de uitvoering zijn. Het was niet altijd even makkelijk om de rol zo snel in 
het hoofd, op de harde schijf, te krijgen. Iedereen heeft zich voor de volle honderd procent 
ingezet en we mogen met z’n allen terug kijken op een zeer geslaagde uitvoering! 
Een week voor de uitvoering werd bij Den Tappen begonnen met een verbouwing. De 
voorzaaltjes bleven hermetisch afgesloten en menig bezoeker vroeg zich af wat er bij Den 
Tappen aan de hand was. 
De bezoekers voor de uitvoering werden buiten opgewacht door enkele leden van O.B.K. en 
ze kregen te horen dat ze door de achterdeur naar binnen moesten. Wat is er aan de hand? 
Binnengekomen zagen ze dat de garderobe, de kassa en de muntverkoop ook verplaatst 
was naar de achterzijde van de zaal. Verder leek er niets geks te zijn. De stoelen stonden 
zoals altijd keurig opgesteld richting toneel. 
De voorzitter doet het openingswoord en de toneelmiddag/avond kan beginnen. Komt de 
eerste speler op…….naast het toneel en loopt dwars door de zaal en begint achter in de zaal 
te praten………..wat is dit nu??????  Vertelt hij ons even dat we allemaal 180 graden 
moeten draaien……………En jawel hoor. De vergaderzalen zijn omgebouwd tot twee 
gevangeniscellen en daar speelt zich het eerste bedrijf van het toneelstuk “Bewaar me!” af. 
Nadat het eerste bedrijf afgelopen was moesten de bezoekers zich wederom 180 graden 
draaien en konden ze op het vertrouwde toneel het tweede en derde bedrijf volgen.  
Onder het motto “O.B.K. doet gek” hadden de decorbouwers een knap stukje werk verricht 
en voor deze uitvoering twee decors opgebouwd. Een hele klus maar het was de moeite 
waard. We hebben veel leuke, positieve reactie gekregen en daar doen we het allemaal 
voor! 
Na afloop van de middagvoorstelling was er voor onze voorzitter, Susan te Lintum, nog een 
leuk klusje te doen. Er waren vier jubilarissen! Samen waren zij 170 jaar lid van O.B.K. en 
dat is natuurlijk een reden om ze in het zonnetje te zetten. Nanny ten Haken was 50 jaar lid. 
Lucie Wopereis, Ini Oonk en Gonnie Wopereis waren alle drie 40 jaar lid. Ze kregen allemaal 
een speldje en oorkonde van de vereniging. 
Een bos bloemen en een persoonlijk cadeau hoort er natuurlijk ook bij. Alle vier nogmaals 
van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Gonnie, Ini en Lucie zijn veertig jaar geleden 
begonnen bij het jeugdtoneel en daarna altijd betrokken gebleven bij de vereniging. We zijn 
een aantal jaren geleden ook met een jongeren groep begonnen en ook van die jeugd zijn er 
nog altijd enkelen actief bij O.B.K. 
Ook dit jaar willen wij met een jeugdgroep starten en hopen in november een geweldige 
uitvoering aan ons publiek te laten zien. Er hebben zich al spelers aangemeld maar er 
kunnen er altijd nog meer bij! Ben je tussen de 12 en 16 jaar en lijkt het je leuk om toneel te 
spelen. Meld je aan. (telefoonnummer en mailadres staat bovenaan) De leescommissie is 
druk aan het lezen om een mooi stuk te vinden. 
Voor de vereniging breekt nu een rustige periode aan. Een toneelseizoen bij O.B.K. loopt 
van het najaar tot het voorjaar. Wij hebben de seizoen afsluiting gehad. Dit houdt in: een 
gezellige avond met alle leden. Voor dit jaar hadden Ini Oonk en Willy Schreurs de 
organisatie op zich genomen. Het was een perfect georganiseerde verrassingstocht. Eind 
locatie was top en we hebben heerlijk gegeten, gedronken, gekletst, gelachen en geproost. 
Dit alles onder de mom van “verenigings-team-building”. 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst -Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 

 

We hebben over enkele weken de jaarvergadering en dan gaan we achter de schermen druk 
aan het werk om het volgende seizoen goed te beginnen. We hopen dat jullie allemaal in 
november weer naar Den Tappen komen om te kijken hoe de jeugd het allemaal gaat doen. 
De oudste toneelvereniging van Winterswijk blijft jong van geest en hoopt nog lang gek te 
doen! 
Iedereen fijne paasdagen gewenst en geniet van het voorjaar! 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Lucie Wopereis 
OBK Miste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    Uit de school geklapt……………… 
 

groot in aandacht voor verschillen  

 

 

Geachte ouders, 
 
 
 
Van januari tot en met april waren weer weken vol activiteiten. De toetsweken en met name de 
eindcito in groep 8. De score was dit keer 540; ruim 5 punten boven het gemiddelde. 
Daarnaast hebben alle deelnemers uit groep 7 & 8 typelessen op school gevolgd en met goed gevolg 
afgesloten met een examen; iedereen geslaagd ! Goed gedaan. 
 
De projecten draaiden op volle toeren en het project Afrika kreeg natuurlijk extra aandacht door het 
werkbezoek met de hele school aan Burgers Zoo. Dit was een zeer geslaagde actie. 
Onlangs heeft groep 7 & 8 het praktisch verkeers-examen afgelegd op de fiets in het dorp. De uitslag 
is nog niet bekend en het theoretische deel volgt nog. 
Daarnaast hebben de groepen 1 & 2 vanaf januari op maandag een zestiental beweegdiplomalessen, 
is er een bezoek gebracht aan de Boogie Woogie voor kennismaking met instrumenten en zijn er 
gastlessen geweest. 
 
Nu er een lijst is opgesteld voor het schoonmaken en tuinonderhoud, zijn er nu voldoende ouders 
aanwezig voor deze activiteiten en is de klus gauw geklaard. 
Voor de ouderpleindiensten tussen de middag: indien u bent verhinderd, laat het even weten, dan 
kunnen we dit intern oplossen. 
 
Dan hebben we onze reguliere inloopochtenden. Deze worden zelfs bezocht door opa’s en oma’s. 
Zo even een greep in allerlei activiteiten die ook zoal in en buiten de school spelen. 
 
In maart was de aanmeldingsdag. Kinderen die het komend schooljaar vier worden, konden worden 
aangemeld. De teller bleef dit keer steken ( tot nu toe) op vijf. Aan het eind van dit schooljaar gaan er 
tien kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat is dus  een terugloop. Het is het probleem van de 
kleine scholen. Wij hebben daar ook zeker mee te maken. We houden u hiervan op de hoogte.  
 
Groep 8 heeft inmiddels twee middagen o.l.v. een aantal moeders gewerkt aan hun Vlielandtassen. 
Op 16 mei vertrekken ze samen met school Kotten en school Woold naar Vlieland. 
 
Onlangs heeft Wim Lobeek een gastles verzorgd over de Winterswijkse molens voor groep 5 t/m 8. 
De kinderen gaan een zeil voor één van de wieken beschilderen. Op de Nationale Molendag zal dit 
zeil op één van de wieken van de Meenkmolen worden gespannen. Uiteraard brengen we ook een 
bezoek aan deze molen. ‘De molen’ is het volgende project op school. 
 
We sluiten de maand af met de Koningsspelen. Er zal een Koningslunch op school zijn en de dag zal 
staan in het teken van sport en spel. 
 
Dit jaar sluiten we de school voor een ‘meiweek’ van veertien dagen van 26 april t/m 11 mei. 
     

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
reinout  smilde 
 
 

 



 

Hallo lezers,                         Medezeggenschapsraad obs Miste & Corle 

Het is alweer even geleden….27 mei 2013 om precies te zijn, kwamen bijna alle ouders 
bijeen op een avond die door de MR werd georganiseerd. Op deze avond stonden de 
mogelijkheden van een kleine school centraal. Naar aanleiding van alle punten die toen naar 
voren kwamen, zijn er drie speerpunten geformuleerd. 

1 - Profilering van de school. 

2 - Starten van een promotieteam. 

3 - Buurtschapsscholen in de programma's van de politieke partijen krijgen.  

De school heeft met ingang van het schooljaar 2013-2014 de krimp omgezet in een uitdaging 
door voor een nieuw format te kiezen. Deze nieuwe werkwijze resulteert in complimenten 
van verschillende partijen; ouders, leerlingen, andere scholen en van de bovenschoolse 
directie.  
De MR is voortdurend in gesprek met de SOPOW. De MR heeft in het oude gemeentehuis 
aan tafel gezeten met een aantal politieke partijen en er is een promotieteam actief. 
Het promotieteam, bestaande uit Daniëlle Klanderman, Monique van Eerden, Susan van den 
Bree en Karin Berenschot heeft inmiddels een aantal acties ondernomen (zie volgende 
pagina's): 
 
a. De ingezonden brief van Daniëlle Klanderman is geplaatst in het Achterhoeks Nieuws. 
b. Er zijn circa 150 flyers verspreid in een aantal 'randgebieden’; Miste, de Haart, Bredevoort  
    en in Winterswijk aan deze kant van de rondweg. 
c. Begin maart stond er een advertentie in twee edities van het Achterhoek Nieuws. 
d. In deze schoolkrant wordt aandacht besteed aan dat wat de school in Miste  aantrekkelijk  
    maakt. 
e. Er is onderzocht of er gesponsorde shirts voor de coaches/ begeleiders/onderwijzend  
    personeel van de leerlingen van de school Miste en Corle kunnen komen die de  
    herkenbaarheid van de school bij verschillende (sport) activiteiten vergroot. Dit onderzoek 
    verloopt positief. 
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het Misters Belang. Dankzij een eenmalige 
financiële bijdrage hebben zij het plaatsen van de advertentie mogelijk gemaakt!  

We hopen dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd! Maar… alle ideeën zijn welkom, 
zowel richting promotieteam als richting MR. Vertel het ons en zeg het voort! Oftewel deel 
deze informatie en jullie informatie, met vrienden en bekenden! 

 Fijne Pasen, 

namens de MR, 
Karin Berenschot, Jeroen Lensink en Annemieke Wouters  

 

 



Kleine Scholen, Grote Kansen (artikel) 

De kleinschaligheid, het romantische beeld van een kleine school en het tegenhouden van krimp door het 

openhouden van een kleine school zegt niets over de kwaliteit van onderwijs. 

Opnieuw komt de inspectie met cijfers naar buiten over kleine scholen, scholen met minder dan 50 leerlingen. 

Net als voorgaande jaren wordt de indruk gewekt dat kleine scholen op het platteland zwak tot zeer zwak 

onderwijs aanbieden omdat ze zo klein zijn. Gelukkig heeft minister Bijsterveldt besloten om kleine scholen met 

23 leerlingen of minder voorlopig open te houden, mits de kwaliteit voldoende is. Het beeld wat in veel media 

geschetst wordt, willen we graag nuanceren. Want om alle kleine scholen op een (verdachte) hoop te gooien 

omdat 15,5% van die scholen met een onvoldoende beoordeeld wordt, gaat wat ver. 

Dat leerkrachten hun onderwijs moeten afstemmen op veel verschillende soorten leerlingen geldt niet alleen voor 

een kleine school. Ook leerkrachten op een grote school moeten dit doen, wat in de praktijk ook voor grote 

scholen niet altijd eenvoudig blijkt. Wanneer er didactisch uitgegaan wordt van een lineaire of concentrische 

ontwikkeling bij de leerling kan de leerkracht juist op een kleine school zijn/haar aandacht richten op de leerling 

als uitgangspunt. Op grotere scholen is vaak (nog steeds) de leerstofjaarklas het uitgangspunt. Hier liggen heel 

goede kansen voor de kleine scholen! Het stellen van een minimumleerlingaantal van 23 of 45 per school heeft 

ook dan nog weinig te maken met kwalitatief goed onderwijs. Op een klein school kan het onderwijs op de 

specifieke behoeften van de leerling worden afgestemd. Dat het lesgeven andere vaardigheden van leerkrachten 

vraagt dan op een grote school mag duidelijk zijn. Het vraagt van zowel het management als van de leerkrachten 

op kleine scholen dat men creatief is en onderwijsconcept en onderwijsvernieuwingen toesnijdt op de grootte en 

de mogelijkheden van de eigen school. Juist voor excellente leerkrachten en managers zou 

de uitdaging op een kleine school kunnen liggen… 

Kwaliteit van onderwijs heeft alles te maken met de afstemming van het aangeboden onderwijs op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Hier is voor veel, ook kleine, scholen nog winst te behalen. Een voordeel 

voor de kleine school kan hierbij echter zijn dat men de kinderen goed kent. En, zoals bekend, veranderingen 

zijn gemakkelijker door te voeren met een kleinere club mensen dan in grote organisaties. Ook de betrokkenheid 

op en bij kleine scholen is vaak groot. Dit geldt echter vaak ook voor de werkdruk. Het is dus zinvol om te 

kijken hoe hier slimme oplossingen voor te vinden zijn. Het nadeel van een kleine school is dat problemen eerder 

in beeld verschijnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de problematiek, zoals ziekteverzuim, die zich op een 

kleine school voordoet ook niet op een grote school voorkomt. Het beeld op een grote school kan meer 

vertroebeld zijn door haar grootschaligheid. 

De zwakte op een kleine school ontstaat niet door de ‘romantisch beelden’ die haar omgeving (zoals de 

inspectie) haar toebedeelt, door stereotiepe beelden (onder andere dat op het platteland lager opgeleide mensen 

wonen) of door verwachtingen dat de school krimp in een kleine kern zou tegenhouden. En de oplossing om de 

kwaliteit van onderwijs te verhogen door fusies tussen kleine scholen of tussen een kleine en grote school lijkt 

niet de meest voor de hand liggende oplossing. Samenwerking tussen leerkrachten van verschillende kleine 

scholen is wel van groot belang, want kennis en vaardigheden kunnen dan gedeeld worden. De uiteindelijke 

winst is een leerling die in zijn mens-zijn als sociaal wezen, juist ook in een kleine kern met een grote mate van 

sociale cohesie, volledig tot zijn recht mag komen. 

 

J. Buijserd en J.E. Knol-Urbach MSc 

Onderwijsadviseurs werkzaam bij Onderwijsadviesdienst Centraal Nederland 

 



 



 

 

Welke school ? 
 
 
 
 
Toen wij een keuze moesten maken naar welke school onze kinderen zouden gaan 
was het niet zo makkelijk. Bij ons in de buurt zitten er verschillende.  
Naar welke school gaan de kinderen uit de buurt, en is het een school die bij ons en 
onze kinderen past. Dat zijn vragen die wij ons hebben gesteld.  
Wat willen we precies? 
We wilden een niet al te grote school, maar wel een waar wij en onze kinderen zich 
welkom voelen.  
Waar er gekeken  wordt naar het kind en niet naar een gemiddelde van een klas of 
groep, zodat een kind zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. 
Waar het niet uitmaakt waar je vandaan komt, of hoe je bent. 
 
  
Die school hebben we gevonden in O.B.S. Miste/Corle. 
Deze school ligt niet net naast de deur, maar voldoet precies aan wat wij graag zien 
in een school. 
Er wordt gekeken of een kind mee kan komen met de geboden stof, en of de 
geboden stof niet te makkelijk is voor het kind. 
Ook kunnen de kinderen elkaar helpen als het nodig is. Bij elkaar in de groep, of in 
een aantal groepen lager. 
Denk bijvoorbeeld aan groep 7 die groep 3 helpt met bepaalde taal onderdelen of het 
omgaan met de computer, groep 8 die groep 1 en 2 voorleest, enz. enz. 
Ook is er respect voor elkaar op deze school.  
Of je nu in Winterswijk woont zoals wij, of dat je halverwege het schooljaar  erbij 
komt. Of ze je al kennen of niet, de kinderen zijn er voor elkaar.  
 
  
Als een kind bijv. voor het eerst naar school gaat als het 4 is geworden, is de wereld 
ineens een heel stuk groter, en een schoolplein tussen de middag  kan dan wel eens 
vervelend zijn.  
Bij Miste/Corle zorgen de grotere (vooral) meiden dat de kleintjes er niet verloren bij 
lopen. Ze gaan samen bijv. schommelen of klimmen. 
Zo is een school waar je eerst niet aan hebt gedacht, omdat het ( misschien iets) 
verder weg ligt, is zo ineens heel dichtbij.  
 
  
Wij zijn blij dat we deze stap hebben gemaakt en vinden het daarom niet erg om elke 
dag vanuit Winterswijk naar Miste te rijden, omdat je toch het beste wil voor je kind. 
  
 
 
Susan. 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 





De drie pony friends 
De drie vriendinnen zijn Bo Noëlle en Isa. 

Ze houden heel erg veel van paarden en paardrijden. 

Ze gaan ook vandaan de paarden borstelen en misschien ook  paardrijden….. 

Even later zijn ze klaar met borstelen en gaan vragen of ze ook mogen paardrijden. Het mag 

en ze zijn nu aan het opzadelen. Om te gaan rijden. Ze zijn klaar met opzadelen om te gaan 

rijden. Isa zit op freeby en Noëlle zit op Mello en bo zit op topi. 

Ze hebben zin om een bos rit te maken. Bo zegt zullen we gaan galopperen. Het zand stuift in 

het rond. En ineens valt bo van topi. Topi schrikt zich rot. Noëlle had het niet meteen door 

maar Isa wel ze stapt meteen van Freeby af. En vraagt aan bo gaat het een beetje. Ja hoor 

antwoord bo. Kun je Freeby even vast houden vraagt Isa wand dan kan ik even naar topi 

kijken. Met topi gaat alles goed  waar blijft Noëlle eigenlijk? O daar is ze al. Noëlle vraagt 

ongerust wat is er aan de hand? 

Bo is van topi afgevallen. Maar allebei mankeert niks. Dus zullen we maar weer verder gaan? 

Bo zegt ik loop al eerst wel  met topi aan de teugel. 

Dan stap ik daar naar wel weer op…. Even later zit bo weer op topi.  

Dan laten we nu maar weer gaan draven zegt Noëlle. 

 Even later zijn ze weer terug op stal. De mevrouw waar de paarden van zijn vraagt lekker 

gereden? Ja maar bo is van topi afgevallen maar er is niks aan de hand. Als ze klaar zijn met 

afzadelen gaan ze alle drie naar huis. 

 Het volgende avontuur van de drie pony friends is in de volgende schoolkrant.  

Eind van bo Noëlle  en Isa 

 

MUZIEK 
Er zijn verschillende soorten muziek, viool-trommel-trompet-hobo-klarinet en nog veel meer. 

Ik doe een jaar trommel. Daarna wil ik spelen op een viool. Ik kon ook uit klarinet-trompet of 

dwarsfluit kiezen. Maar ik heb trommel gekozen. Mijn lievelingsmuziek is Rock en Rol en 

Nick en Simon. Ik luister Nick en Simon thuis en bij mijn oma en opa. Rock en Rol luister ik 

ook bij min opa en oma. Instrument spelen is erg leuk. Er zijn verschillende soorten zoals: een 

blaasinstrument of een strijkinstrument en een houteninstrument. Dat waren 

Bijna alle soorten. Ik ken verder geen soorten meer. Maar er zijn er wel nog meer. Dat weet ik 

wel. Op trommel les zitten 4 kinderen. 2 jongens en 2 meisjes. Ik tel mezelf ook mee. Ik ben 

er altijd als eerst. De andere kinderen schieten nooit op. Daarom ben ik altijd de eerste. Dat 

vind ik best leuk want we doen altijd een wedstrijd. Dan win ik steeds. Dat winden zij gek. 

Maar ik niet. Ik zeg steeds dat ze te langzaam zijn. Zij zeggen dat dat niet zo is. Maar het is 

wel zo. 

                                                                      

                                                                   Einde 
                          Groetjes Elise                 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Snoopy 

Wij hebben laats een tamme poes gekregen van onze oom. Ze heet snoopy en is heel lief. Als ze tommie 

onze hond ziet rent ze weg. Ze ook bang voor de andere poezen die niet tam zijn. Ze komt al super veel 

buiten. Af en toe als je er ’s avonds naar toe gaat is ze er niet. Dan is ze buiten. Ze eet nu ook de brokken 

die de andere poezen eten. Melk drinkt ze niet. Einde iris 

              De paashaas 
De paashaas is onderweg naar het bos. De  paashaas is er gekomen en 

hij is druk om de eieren te verstoppen. Voor  de kinderen in de buurt 

er zijn duizend eieren verstopt. En er liggen ook een paar gouden 

eieren bij verstopt. En de kinderen zijn heel boos op de paashaas. 

Omdat ze de eieren niet kunnen vinden . 

                                              Einde  
                      Groeten Giel Rick en thomas    

 

 

 
 

Puppy, Pluto. 
Er was eens een puppy die hete Pluto de Puppy. 

Hij was de slimste, sterkste ende snelste en ook de schattigste. 

Zijn hok was klein en stond in het bos. 

Zijn  familie was dood omdat de jager Bert neerschoot. 

Pluto pakte een boek er en stond in…. 

Ik ben de laatste van zijn hele familie dat had hij geschreven in zijn dagboek. 

Opeens kwam de jager binnen ennnn!!! Hij pakte een kopje koffie met een koekje er bij. 

 



 

Toen zag de jager de puppy en zette de radio aan met het liedje K3 Disco. 

En de jager swingde in het rond. 

De puppy gleed in een gat. Toen pakte de jager  Pluto de puppy en zei…. 

Jij bent nu mijn liefste puppy en Pluto zei…. WAF WAF WAF WAF WAF!!! 

En pluto had eindelijk weer gezelschap en ze leefde nog lang en gelukkig. 

 

Van Daniel en Ivy 

Mincraft Notch VS Herobrine 
Midnan sloopte een boom toen maakte hij een huis. Hij hat nog wat hout over 

toen maakte hij een zwaard en kilde 3 schapen en maakte een bed. Het werd net 

nacht en er kwamen zombies, skelettens,  creepers en andermans Midnan ging 

snel naar huis en ging slapen. Midnan werd wakker en ging een farm maken met  

graan, meloenen, aardappelen, pumpkin, wortels en veel dieren. Toen ging 

Midnan  mijnen hij hakte een blokje weg en zag Herobrine hij vechte tegen 

Herobrine Midnan verloor bijna toen kwam Noch. Het vechten ging eeuwig 

door. Noch en Herobrine zijn broers. Notch en Herobrine hebben mincraft 

gemaakt weken later is Herobrine verbannen uit de wereld. En kwam in de 

nether terecht. Groeten Joey 

Notch          Herobrine     

   

Paardrijden en school 
Ik hou van paarden, maar ook van school. 

Sommige zeggen dat het niet samen gaat. 

Maar als je kunt dansen en turnen op het paard. Dan kun je toch ook wel 

rekenen op 

Het paard! Over school gesproken. We hadden een project over Afrika en toen 

gingen we naar de dierentuin in Arnhem.  de toen gingen we naar de: Ocean, 

bush, dessert ik! moet zeggen dat ik een leuk groepje heb van Lucas, iris, Elise 

en ik we hebben op school taal, spelling, aardkunde, schrijven, rekenen, 

geschiedenis, nieuwsbegrip, biologie, blits en lezen . Van Lobke 

Lieveheersbeestje 

Wist je dat sommige mensen denken dat hoeveel stippen . 

Erop staan hoe oud ze zijn maar dat is niet zo. 

Wist je dat ze zes poten hebben. 

Ze zitten vaak op het gras ze hebben gevoelige voel sprieten . 
 

 

 



 

Net als slakken maar ze hebben tweelagen vleugels de ene is 

Voor het vliegen en de andere  is voor pas op  ik ben giftig . 

Volgende keer weetjes over lieveheersbeestjes. 

Van Nathalie en Robin 

Dit zijn de vakken op school: 
 

Rekenen 
In het geleboek leer je dingen in het blauweboek oefen je dingen en in je werk boek oefen en 

leer je. 

Het toetsboekje heeft 30 bladzijdes waarvan er 25 gewoone  toets bladen en 5 

tempotoetsen zijn. 
 

Staal 
Het taal boek deel 1 en deel 2 hebben 143 bladzijdes waarvan elk blok er 37 bladzijdes er zijn 

8 blokken : Amsterdam , pronkstukken , zeebenen , ondergronds , sport  , spijsvertering , 

plankenkoorts en jungle. 

Ook doen de ij en ei plaat mee en de ou en au plaat 

mee.  

 

Het staal hulp boekje is er ook met 14bladziedes waar je alles in kan opzoeken. 

Dit was mijn schoolkrant. 

 

Rafael 

 
 

 

 

 

 

 

Sponsbob  
Sponsbob en Patrick waren aan het kwallenvissen, toen er ineens een potlood uit de 
lucht kwam vallen en het viel op Patricks hooft Sponsbob zei:’ dat is een reuzen 
potlood ik teken een kwal zei Sponsbob he hij vliegt weg nu is het mijn beurt ik ik 



teken iemand  met hazen tanden en gaten en zijn naam is Krabbelbob  kijk hij komt 
ook tot leven en hij pikt ons potlood lekker Pu!!!!! Zij Krabbelbob geef ons potlood 
terug Krabbelbob he waar is ie nou naar toe misschien in die slecht getekende 
ananas ik vind het daar griezelig kom we gaan in die bosjes Patrick ga jij eerst in de 
struiken en er na er naar toe maar ik durf niet oké ik geef je rugdekking intussen bij 
Krabbelbob  hij hebt Sponsbob en Patrick  in de gaten dus tekent hij een diepe kuil 
en ze lopen er in ahhhhhhhhhhhhhhhhh ze vallen in de kuil dan zegt Patrick wat  
moeten we doen dat weet ik niet maar we verzinnen wel   iets he wat ligt daar een 
touw dom van Krabbelbob  kom we klimmen naar boven jeee we zijn vrij nu pikken 
we het potlood  kom we sluipen in Krabbelsbobs huis hij ligt te slapen sst he daar ligt 
het potlood  jesss ssssst zegt Sponsbob  kom we pakken het uh oké  we hebben het 
potlood weer  terug ik neem h wel mee naar huis  oké  maar Krabbelbob is weer 
wakker  en hij merkt dat het potlood er niet is  hij gaat naar Sponsbobs huis  en hij 
gaat hem weer terug stelen en hij ziet het potlood weer hij probeert hem weer te 
stelen maar Sponsbob wordt weer wakker kijk eens wie we daar hebben  Krabbelbob 
jij krijgt het potlood niet  nooit  want ik gum je uit pak aan  je hebt me nog niet 
helemaal uit gegumd   ik pak hem af haha  nu gum ik jou uit   haha maar er ligt een 
papiertje op de grond en daar gaat Krabbelbob op staan oh jij kunt niet tegen papier 
dan ga ik jou eens lekker boeken neeeee daar kan ik niet tegen asjeblieft ik smeek je 
alsjeblieft nee nee en nog eens nee asjeblieft  nee nee nee nee nee en nog eens nee   
doei Krabbelbob kijk dat is een mooi tekeningetje die hang ik op de muur  de 
volgende ochtend komt Patrick binnen he dat is krabbelbob wat griezelig brrrr ik  krijg 
er  kippenvel  van  maakt niet uit  hij hangt op de muur en met de potlood gaat het 
ook goed he zullen we tekenen oké zegt Patrick wat zou ik tekenen ik weet het ik 
teken iemand met hazen tanden en gaten neeeeeeee ehh oké  dan teken ik een 
kwallen net en een kwal oké ik teken ook een kwallen net en een kwal wel duizend 
oké dan kunnen we binnen kwallenvissen jaaa zegt Sponsbob maar hoe doen we dat 
nou gewoon kwallen vissen zoals we dat altijd doen en die Krabbelbob zien we nooit 
meer terug  oké  zullen we terug naar het kwallen vissen ja  ja ik heb een kwal te 
pakken en ik wel tien  zegt sponsbob  ja ik heb er alweer een en ik ook dat gaat snel 
kom we tekenen nog meer kwallen  ja en meer netten ja want dat is twee keer zo 
veel    heel goed Patrick  je eerste logische woorden echt nou dit is het einde van het 
super mooie en grappige verhaal vonden jullie het leuk nou dit verhaal  was van en 
gemaakt door Ruben Maas en Dylan holdampf  misschien  komt er nog een verhaal 
van de zelfde schrijver nou doei iedereen en tot  volgend  jaar. 
Dylan en Ruben groep 6 

baby poesjes 
het is mijn eigen poesje ze was eerst  van een mevrouw. 
eerst gingen we  een pakker  langs . 
maar toen hoorde we dat we haar  mee mochten nemen . 
toen was ik heel blij   ik  bedacht een naam toen we vertrokken. 
thuis zei ik de naam en ze hete José .   Sylvia 

 
 

 

 

De avonturen van varkentje RUND!!!!!! 
Varkentje rund was net wakker. Opeens hoorde hij een vreemd geluid. 

Hij kleden zich aan en ging naar buiten. Hij keek in het rond. En hij 



zag zijn vriend de bij. Hij zij hallo. En de bij zij ook hallo. Hij vroeg 

wat is dat geluid. De bij zij weet ik niet. Bedankt tot ziens. Toen ging 

hij naar zijn moeder. En vroeg wat is dat geluid. Weet ik niet. Oké tot 

ziens. Toen ging hij naar de koffiebar. Toen vroeg hij wat is dat 

lawaai. Weet ik niet zij de ober. Kan ik u een bakje koffie aanbieden 

nee dank u ik moet verder. Oké doei. Toen ging hij naar de 

carbidwinkel en vroeg wat was die knal. Dat was mijn  carbid  

waarom doe je dat het dorp is helemaal vies door de bevingen. Boem 

aaaaaaaaaaaaah ben je dood.  Bijna. Ik stikkkkkk jij bent dood. Ik bel 

het ziekenhuis wel. Zo het de ambulance komt eraan oké varkentje 

varkentje ben je dood   nog niet. Mooi zo. Daar is de ambulance 

tatutatutatu waar is de patiënt varkentje rund oooooo  dan heeft u de 

dieren ambulance nodig. Ik bel de dieren ambulance wel. Ik heb een 

ambulance noldig bij de carbidwinkel in rund stad er is een varkentje 

bewusteloos geschoten hij moet geopereerd worden aan zijn nare plek 

oké de ambulance komt eraan. Mooi. De ambulance komt  eraan. Gaat 

het nee. Volgens mij hoor ik hem al. Daar is die al de patiënt is 

varkentje rund.  oké   jij gaat mee naar het ziekenhuis fijn. Na de 

operatie. Ik voel me veel beter. Mooi. Morgen mag je naar huis. 

Jaaaaaaaaaa. Maar wel rustig doen oké. De volgende dag. je mag naar 

huis toe yes!!!!!!!!!!!! Doei.  

   

Einde we hopen dat jullie het leuk vonden.  GROETEN Tom en lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

25 maart gingen we met onze school naar burger zoo. Eerst gingen we naar de bush en daar 

waren heel veel vogels, en vooral  hele mooie vogels.  Daar was het ook heel warm, ik moest 

zweten.  Daar was ook een zeekoe, kaaiman en ook heel veel watervallen.  En daarna gingen 



we naar de dessert, daar was het een stuk kouder.  Daar waren ook heel veel dieren te zien, 

zoals de ratelslang en de vogel spinnen, En nog veel meer. En toen gingen we naar de oceaan, 

daar was het ‘t mooist van alles, we zagen pijlstaartroggen en haaien en heel veel visjes. 

Daarna gingen we naar het restaurant en toen aten we frietjes. En toen gingen we op safari, 

daar waren leeuwen, neushoorns, apen, gorilla’s en andere  dieren. En toen gingen we naar 

huis. 

 GR. Bart en Joost (de bouwer) 

Zwerf afval 
Wij hebben met groep 5/6/7/8 zwerfafval gezocht. 
Groep 8 heeft niet zo heel veel  kunnen vinden. 
Ongeveer  en 2 zakken vol met vuilnis die we in het wild hebben 
gevonden, terwijl groep 6/7 echt wel meer dan 6 zakken helemaal vol 
hadden.  Je kon wel zien dat wel iedereen het leuk vond sommige 
kinderen waren hun laarzen vergeten. Maar het was wel echt heel leuk 
we hebben ook nog wat geleerd in de natuur. 

             Groetjes: Nicolas• 
 

Verkeersexamen 

 

Wij hadden dinsdag 8 april verkeersexamen! 

Mika fietste goed maar Lars vergat de tunnel van het Gerrit Komrij 

college. Maar verder ging het wel goed☺ 

 Maar helaas was het heel slecht weer, iedereen werd nat. 

En door de wind werd het ook nog eens koud brrrrrrrrrrrrrrr  

En de terug weg hadden we wind van voren.  

 

Groetjes Mika en Lars  

 

 

C G E S T I P T F D 

H G E S T R E E P T 

O E D R l D G K X B 

C Z Y S U J D O W L 

O E F H B I H N I I 

L L G A S A T T N J 

A L P A S E N B N S 

D I J N S J S I A V 

E G A B C D E J A E 

N K U I K E N T R R 

E F B R O O D J E S 

I G H I J K L E M T 



E N P O T H E E P O 

R Q A R S T U V W P 

E P A A S H A A S P 

N X S Y Z A B C D E 

Z O E K E N E T E N 

E T I K K E N K I P 

 

 

 

   

 

 

Hier komt een woordzoeker over Pasen  zoek de woorden 

je kan Horizontaal, Verticaal en diagonaal 

 

 

PASEN, EIEREN, PAASHAAS, PAASEIEREN, 

CHOCOLADENEIEREN, BLIJ, GERUIT, GESTIPT, 

GESTREEPT, GEZELLIG, ONTBIJTJE, WINNAAR 

VERSTOPPEN ZOEKEN, SCHILDEREN, TIKKEN, HAAN   

 

Gemaakt door Demi, Merel, Dunja, Mika en Lars 

Bugers’ Zoo 

 
Wij zijn 25 maart met de hele school naar Burgers’ Zoo geweest. We moesten 

opdrachten maken over waar we kwamen: Eerst gingen we naar de bush (Het 

was daar echt warm!) en daar zagen we heel veel vogels we kwamen ook een 

zeekoe tegen! daarna gingen we naar de dessert en daar kwamen we 

verschillende dieren tegen bijvoorbeeld de ratelslang, de steenbok en de rode 

lynx enzo. Toen gingen we wat eten, op het einde gingen we nog naar de oceaan 

Het was daar heel mooi. Sommige glazen waren dikker dan 10Cm! Het was heel 

gezelig bij Burgers’ zoo!        Gr,  Ruben en Maikel 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben woensdag 9 april zwerfafval opgeruimd. We hadden 4 

groepen groep 8, groep 7, groep 6 en groep 5. Meester Tom reed met 

zijn auto rond om de zakken die vol waren op te halen. Wij (groep 8) 

moesten eerst met de fiets ergens naar toe. Ik (Jimmy ben op 

woensdag nooit op de fiets dus moest ik achterop bij Nicolas om daar 

te komen). Wij hebben zwerverskleding gevonden en groep 6 iets met 

seks gevonden, groep 7 heeft kleding gevonden. Vorig jaar hadden we 

meer gevonden, maar we hadden ook een ander pad dit jaar. Groep 7 

had dit jaar 6 zakken vol. Het groep 7 van dit jaar had het pad van 

groep 8 dit jaar. We hebben dus afval opgeruimd en doet u dat 

gewoon in de prullenbak dat kost de volgende groep minder moeite.  
 

 

Jimmy en Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Op 1 april 2014 ging het op school helemaal fout! Onze inval meester 

Bob had groep 7,8 een nep cito toets laten maken! Juju had een nep 

drol meegenomen en samen met Lars in Acky’s schoen gelegd. Jorik 

had Acky wijs gemaakt dat de nep drol in Zoë’s schoen zat! Het was 

pauze en Acky trok haar schoen aan! Haar witte sok zat onder de nep 

poep en werd weggooit. Groep 8 had twee scheetkussens op de stoel 

van meester Bob gelegd, met een doek erover. En meester Bob had 

niks door! 

Einde  

Door Juju en Jorik     

 

 

Zwerfafval 
Woensdag 9 april gingen groep 5 tot en met 8 zwerfafval opruimen. Groep 8 

ging op de fiets en de rest ging lopend. Er ligt heel veel afval op de grond, ook 

plastic. Dat plastic zorgt voor de plastic soep. Als iedereen plastic op het strand 

of op straat gooit dan komt dat in de zee en al dat plastic samen is de plastic 

soep. Dat plastic is slecht voor het milieu, de vissen en zeedieren kunnen er ziek 

van worden en het water wordt vervuild. 80 procent van de mensen gooit 

weleens rommel op straat dat is veel te veel en daarom ruimen wij het op. 

 

Groetjes van Afra 

 

Coca Cola en Fanta Sinas  
 

Er was eens een blikje Cola. Hij was leeg gedronken, en daarna weg gegooid in 

de bosjes vlak bij de waterval. Toevallig was het eens 9 April, en op die dag 

ging groep 7 zwerfafval op ruimen. 

  Zoë had het blikje opgeraapt en deed het bij Acky in de zak. Na dat hij in de 

zak een beetje heen en weer was geschud, kwam het blikje Cola onderin bij een 

blikje sinas. Toen ze in de vuilnisbak werden gegooid, besloten ze te gaan 

trouwen. De bruiloft werd gevierd op de vuilnisbelt, waar ze uiteindelijk terecht 

kwamen.  

Op de bruiloft kwam: Nichtje sperzieboon, neefje appel, tante cassis, oom kaas, 

opa shoarma, oma spaghetti, vader hamlap en moeder tomaat. Het was heel 

gezellig, en de vieze broek die groep 7 ook nog had gevonden kwam ook. 



Iedereen had het erg naar zijn zin. Maar na een uur of 2, kwam er weer een 

vuilnisman met  een zak vol troep. De man gooide zijn zak vlak naast het feest. 

Een arrogante peer kwam aanlopen, met een heleboel  erwten achter haar aan. 

‘Iedereen weg wezen!’ riep ze. ‘Prinses peer komt er aan!’ riep 1 van de erwten.  

van Zoë en Acky   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


