
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie…juli 2013      

m …  
                                                                                                                                        
  

                           
   

 
Beste lezer, 
 
Inmiddels zitten we alweer in de zomer van 2013. 
Na een lange periode van wisselvallig weer, is het 
eindelijk mooi weer. Tijdens het schrijven van dit 
stuk is het nog 25 graden. Heerlijk!   
Wat speelt er allemaal op dit moment? Duidelijk is 
dat de vaste dingen zoals zwerfvuil ophalen en 
activiteiten van de buurtschappenvisie gewoon 
doorgaan. De voorjaarsronde van het zwerfvuil 
ophalen heeft bijna 300 kilogram aan zwerfvuil 
opgeleverd. Al met al toch zeer zinvol om deze 
actie door te zetten. Blijkbaar zijn er toch veel 
mensen die het vuil uit gemakzucht uit de auto of 
van de fiets gooien. Gelukkig kunnen we met een 
financiële bijdrage van WCL zorgen dat het 
buitengebied schoon blijft door 2x per jaar een 
rondgang door Miste te maken. 
De buurtschappenvisie is veelal met 
toekomstplannen bezig. Denk hierbij aan de aanleg 
van glasvezel, economische bedrijvigheid etc. Hoe 
houden we de jongeren in deze regio? Is er 
voldoende te bieden? 
Het zal u inmiddels niet zijn ontgaan: de krimp in 
o.a. de Achterhoek en het voortbestaan van onze 
school. Er wordt veel publiciteit in de pers gegeven 
aan deze onderwerpen. Het heeft nu eenmaal onze 
aandacht, omdat met name een school in een 
dorpskern erg belangrijk is voor de leefbaarheid. De 
ideeën en regels door de overheid zijn nog steeds 
niet duidelijk. Gaan scholen met een nader vast te 
stellen hoeveelheid leerlingen dicht? Wordt er 
gefuseerd door scholen? Komen er dependances? 
Worden de buurtschapscholen 1 grote school? 
Kortom, we weten het nog niet. Dit betekent dus dat 
we met ons allen moeten blijven inzetten voor het 
behoud van de school. We staan er met ons allen 
positief in en hopen dat we nog lang kunnen 
genieten van onze school.   
 
 
                                             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 Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
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 18 oktober  2013 

 
De kopij moet binnen zijn op 11 oktober          
                                                                  2013 
          
           
 
 
 
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Zorg Belang Gelderland 
Centrale agenda 
Volksfeest 
OBK 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
Muziekver. Concordia 
Uit de school geklapt 
MR obs Miste & Corle 
Koningsspelen 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Helaas is ook de economische malaise iets dat ons allen raakt. Hoe lang dit duurt, is de vraag. Een 
ding is zeker, er komen ook weer andere tijden. Daarom is het belangrijk om met elkaar te werken aan 
toekomstplannen voor Miste. Hoewel de financiële bijdrage vanuit de overheid op dit moment 
minimaal zijn, moeten we de toekomstplannen wel gereed hebben voor de betere tijden. Na regen 
komt toch altijd zonneschijn! 
 
Namens Misters Belang wens ik u een goede vakantie. 
 
Evert de Roos 
Secretaris Misters Belang 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
       

 

                                                                       

Gezocht: Leden voor onze ‘e-Health Denktank’! 

                                                             

Vanuit Zorgbelang Gelderland willen wij graag de komende tijd met u in gesprek om te 
luisteren naar uw ideeën en behoeften rondom technologie in de zorg. Wij zijn op zoek naar 
uw deskundigheid en ervaringen op het gebied van deze thema’s. 

 

Waarom deze ‘Denktank’? 
U merkt vast dat de zorg op allerlei manieren verandert. De zorg gaat steeds meer terug 
naar de burger en er wordt verwacht dat men bij ziekte langer thuis kan verblijven. 

 

Daarnaast is een belangrijke en grote ontwikkeling: ‘e-Health’. Dit staat voor allerlei 
toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of 
diensten in de zorg aan te bieden . Denk aan het werken met I- pads (tablets) in de zorg. 
Een I- pad kan bijvoorbeeld helpen bij het laten zien van een wond of het doorspreken van 
uw medische situatie via beeldbellen. Ook kan het een sociale betekenis hebben, zoals het 
sneller en gemakkelijk in contact komen met familie of zorgverleners. 

 

Een vraag die momenteel centraal staat: Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit mensen langer thuis 
blijven wonen, en wat betekent dit voor e-Health? Wij willen graag een drietal zaken bespreken in relatie 
tot deze vraag,  namelijk                                                                          

1. Wat zijn uw zorgen? 
2. Wat zijn uw behoeften? 
3. Wat zijn uw ideeën over mogelijke oplossingen? 

 
Door met u om de tafel te gaan, willen wij zorgen dat de meningen, behoeften 
en 
ervaringen van de gebruiker en/ of (mantel)zorgers beter vertegenwoordigd 
worden. 

 

Wat kunt u verwachten? 
De komende periode tot eind 2013 willen wij (maximaal) 3 keer met u en 
overige deelnemers 
in gesprek over technologie in de zorg. Dit kan via (groeps)gesprekken maar bijvoorbeeld 
ook middels vragenlijsten. De resultaten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in een 
rapport waar Zorgbelang Gelderland verder mee aan de slag kan gaan in de vorm van 
concrete acties en projecten. 
 

 



                                                                       

Voorbeeldvragen die aan bod kunnen komen: 
- Wat zijn uw ervaringen met e-Health of wat ziet u in uw omgeving? 
- Hoe kan e-Health bewegen en / of wonen ondersteunen? 
- Hoe kan e-Health het welzijn bevorderen? 
- Wat is de meerwaarde van e-Health? 
- Wat zijn de nadelen/ valkuilen van e-Health? 
- Hoe kan e-Health zelfregie stimuleren en bevorderen? 
- Hoe draagt e-Health bij aan het voorkomen van sociaal isolement? 
- Wat is nodig om e-Health tot een succes te maken? 
- Waar heeft u behoefte aan? (bijvoorbeeld op het gebied van scholing) 
- Wat kan e-Health betekenen als het geheugen achteruit gaat? 
- …………………………… 

 
 
Vind u het leuk en belangrijk een bijdrage te leveren? Meld u dat aan voor deze 
bijeenkomsten door een mail te sturen naar desireevandijk@zorgbelanggelderland.nl o.v.v. 
deelname denktank e-Health, of bel naar 0619068081. Aanmelding is mogelijk tot en met 
vrijdag 31 mei 2013. 
 
 
De locatie van deze bijeenkomsten moet nog nader bepaald worden. Naar verwachting zal 
dit in de omgeving van Doetinchem zijn. Wanneer het aantal deelnemers bekend is, zal ik de 
exacte data en de locatie kunnen bepalen, dus daarover t.z.t. meer! 
 
Vanzelfsprekend kijk ik er naar uit u te zien in de bijeenkomsten van de Denktank E- Health! 
 
Namens Zorgbelang Gelderland, team Achterhoek/ Rijn Ijssel 
 
Desirée van Dijk 
Projectleider 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli  

19 Buurt- en schoolkrant 

 M & C buffet op school 12.00 - 13.00 uur 

 Begin zomervakantie basisscholen ( Midden-Nederland) 

augustus  

23 Volksfeest Corle 

30/31 Volksfeest Winterswijk 

september  

2 School begint weer 

6/7 Volksfeest Woold 

13/14 Volksfeest Miste en Kotten 

21 Oud papier 

oktober  

18 Buurt- en schoolkrant 

21 t/m 25  Herfstvakantie 

november  

4 Ouderavond school 

16  Oud papier en oud ijzer 

december  

18 Kerstfeest Den Tappen ( = woensdag) 

23 Begin Kerstvakantie 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Hallo allemaal, 
De voorbereidingen voor het school en volks eest van         14 september zijn in 
volle gang. De uitnodigingen voor de lijsten uit delen zijn rond en de nieuwe 
commissieleden zijn weer bekend . Ik ben de gelukkige om de nieuwe  leden te 
benaderen  met de vraag of ze 3 jaar in de commissie willen zitten om div. werkzaam 
heden te verrichten die bij deze functie horen. Ik ervaar wel dat men steeds drukker 
wordt en minder tijd heeft om deze taak op zich wil nemen,  want ik kreeg vrij vaak te 
horen ‘’later misschien’’ o  ‘’even niet’’. We moeten ons wel realiseren dat we 
voldoende  commissieleden behouden anders krijgen we een keer onderbezetting bij 
div. spelletjes en andere activiteiten  wat het feest niet ten goede zal komen.   
Net als andere jaren hopen we nu ook weer op een grote deelname voor de optocht, 
dus geef je op en doe mee het hoeft niet groot te zijn, als je meedoet is het al goed.  
Aanmelding voor corso bij Robert van Eerden  (tel 0543-565170-of 
volksfeestmiste@hotmail.com). Wanneer men met een trekkend voertuig meedoet 
meldt dat dan even bij de verzekering van ‘het voertuig’, zodat er geen problemen 
kunnen ontstaan bij een eventueel incident..  
Voor de vrijdag avond hebben we een baldadig spel bedacht geeft je hiervoor op met 
een groep van 8 tot max. 10 personen, wij hopen dat het een geslaagde avond zal 
worden. Het overige programma zien jullie binnenkort wel verschijnen als de 
commissieleden langs zijn geweest met de intekenlijst. 
 
Hierbij wens ik iedereen een prettige vakantie toe. 
 
Namens het Volksfeest Miste 
Hans Oonk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:volksfeestmiste@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
 

De activiteiten voor onze toneelvereniging staan in de zomer op een laag pitje. 

Dat lijkt voor de buitenstaander in ieder geval. Maar niets is minder waar……. De 

leescommissie is druk aan het boekjes lezen. Ze hebben net het juiste stuk 

gevonden voor de november-uitvoering en gaan al weer verder om een geschikt 

stuk te vinden voor de uitvoering in maart 2014. En of dat nog niet genoeg is zijn 

ze ook al aan het zoeken naar een stuk voor ons openluchtspel in 2016. Ja, 

inderdaad O.B.K. gaat weer een openluchtspel instuderen. We gaan er weer een 

mooi evenement van maken. In 2011 hadden we een uniek gebeuren door de 

toeschouwers naar de verschillende locaties te brengen. We zijn zekers van plan 

om dit gebeuren niet helemaal te laten verdwijnen maar hoe het allemaal gaat is 

nu nog niet bekend. Dat we er iets speciaals van maken is zeker. 

In mei hebben wij onze ledenvergadering gehouden. Er is een wijziging gekomen 

in de bestuursfuncties. 

Freddy Bomers heeft het bestuur verlaten en de voorzittershamer doorgegeven 

aan Susan te Lintum. Zij zal historie schrijven als eerste vrouwelijke voorzitter 

van O.B.K.  Het penningmeesterschap is doorgeschoven naar Jeroen Lensink en 

Robert Woordes is nieuw bestuurslid. Tijdens de vergadering heeft Jeroen 

Freddy bedankt voor zijn inzet als voorzitter en hem een attentie aangeboden. 
 
We zijn op zoek naar herenleden vanaf 16 jaar. Wie lijkt het leuk om mee te spelen of weten 

jullie iemand die we hiervoor kunnen benaderen?? Laat ons dit even weten!!!!!! 

Hoort, zegt het voort !!!!!!! 
 

Enkele data om alvast te noteren: 

Zaterdag 30 november 2013 uitvoering van 

”Een lekker stelletje”  bij zaal Den Tappen. 

’s Middags en ‘s avonds . 

 

Zaterdag 29 maart 2014 uitvoering van   ??     

eveneens ’s middags en ’s avonds bij Den 

Tappen. 
 

Tot slot wenst O.B.K. u allemaal een hele fijne zomer en voor diegene die op 

vakantie gaan, een hele leuke vakantie. Wij hopen u allen weer te zien tijdens onze 

uitvoeringen. 

 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst 

Ria de Roos 



 
 

 

 



 
Zelden werd er door de Concordianen zo intensief op de buienradar gekeken en 

weerberichten beluisterd als in aanloop naar het Midzomernachtconcert. Want het is 

vanwege de immer veranderende Hollandse luchten altijd weer een gruwelijk spannende 

aangelegenheid, zo’n openluchtspektakel. Ook op vrijdagavond 21 juni - het begin van de 

zomer - zag het wolkendek er op het Strandbad onheilspellend uit. Wie blind vertrouwde op 

de buienradar had - na het fikse waterbommetje dat rond vijf uur ’s middags de opbouw 

verziekte - niets te vrezen. Het bleef droog, de wind nam af, de wolken trokken weg en de 

maan straalde in volle glorie… Ondanks de ronduit frisse temperatuur was het toch een 

avond die ons uiteindelijk goedgezind was. 

 

Die koude rillingen waren er dus niet alleen in negatieve zin, want er was ook veel moois te 

genieten. Kippenvelmomenten, zoals de prachtige zang van Jill Wolterink in ‘Het regende 

zon’, de smeuïge saxsolo van Bram Welboren in Children of Sanchez, de spetterende 

openingstune van de trompetsectie, de originele ‘dansjes’ van de sjiek aangeklede 

balletgroepen en de swingende hits van Oakwood. Ach, teveel om op te noemen. En dat 

muzikale geweld was allemaal verpakt in een oogstrelend decor van honderden flikkerende 

lichtpuntjes op de steigers en een warme okerkleurige en bovenal ‘vleermuisvriendelijke’ 

belichting van de bosrijke achtergrond. 

 

Prachtig resultaat 

Maar het meest inspirerend voor ons muzikanten was de grote toeloop van het publiek. Zo’n 

500 toeschouwers hebben we mogen verwelkomen! Zelfs op de avond zelf kwamen er 

ondanks de rap voorbijtrekkende donkere wolken nog tientallen spontane bezoekers. Al 

deze positieve feiten bij elkaar genomen maken het dat we tegen elkaar konden zeggen: 

‘Hier doen we het uiteindelijk voor!’ De vele (broodnodige extra) repetities, het slepen met 

stoelen, podiumblokken en steigermateriaal tot het plaatsen en aansteken van de ontelbare 

waxinelichtjes in de windlichten en jampotjes; een vrachtwagen vol licht en geluids-

apparatuur met kilometers kabels waar Rob Kuenen en zijn manschappen een dagje zoet 

mee waren; de inrichting van de vele kramen met koffie, drank, eterij en o ja, niet vergeten: 

wasknijpers om de muziekstukken in het gareel te houden… We hebben wat afgesleept met 

elkaar. En hoewel er anderhalve week van tevoren ‘nog niet bepaald een concertsfeer 

heerste’ (anders gezegd: muzikaal deugde er nog niet veel van) heeft iedereen zijn 

verantwoordelijkheid genomen en is er keihard gewerkt om tot dit prachtig resultaat te 

komen! En dat alles bedacht en tot in de puntjes uitgewerkt door onze ijverige 

concertcommissie onder leiding van Wim Oonk. Petje af, het was geweldig! De 

commissieleden werden namens de muzikanten door Truus Vrieze en Rodien Schutte met 

mooie woorden en een presentje bedankt voor de puike organisatie.  



 

Tot slot: dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit 

supergeslaagde Midzomernachtconcert! Nog even nagenieten? In de fotogalerij op 

www.concordiakotten.nl staan tientallen foto’s. 

 

Onze pechvogel Bertus Leemkuil kon helaas niet meedoen met het Midzomernachtconcert 

vanwege een ongeluk met de scootmobiel. De aanrijding - met een gekneusde heup tot 

gevolg - zorgt weer voor veel pijn en ongemak. Bertus, namens ons allen: beterschap en 

hopelijk ben je er snel weer bij! 

 

Geslaagd! 

Het is alweer even geleden maar met gepaste trots melden we dat de volgende leerlingen 

zijn geslaagd voor hun diploma: Liza Aarnink, klarinet A 43.5 pnt; Simone de Roos, klarinet C 

52 pnt; Milou Dekkers, hoorn C 47 pnt; Merlin Hoitink, trompet B 42.5 pnt; Wessel 

Kruisselbrink, slagwerk ongestemd 55 punt met onderscheiding; Anne-Claire Lubbers, 

klarinet A 40.5 pnt; Silke Navis alt-saxofoon A 49 punt; Cristo Scharenborg bes-bas C 50 punt; 

Kim Sloetjes, alt-saxofoon  A 44.5 pnt; Renske Vreman klarinet A 51 pnt. Allemaal van harte 

gefeliciteerd, super gedaan! Timo Scharenborg heeft wegens ziekte helaas geen examen 

kunnen doen; hij zal dat een dezer dagen alsnog doen. Merlin Hoitink (trompet) maakt nu de 

overstap naar het grote orkest; welkom en veel plezier, Merlin!  

Dinsdag 30 april hebben we de kroningsfestiviteiten op Koninginnedag luister bijgezet. 

Vanuit alle windstreken kwamen de Winterswijkse korpsen naar de Scholtenbrug waar 

enkele marsen werden gespeeld, alvorens onder grote publieke belangstelling het vuurwerk 

boven het centrum losbarstte. 

In goed onderling overleg is besloten de jarenlange samenwerking met Yvonne Ros, leidster 

van de mini-midi-en majorettes na de volksfeesten te beëindigen. We zijn dus op zoek naar 

een nieuwe leidster. 

 

Concours 

Op 21 mei gaven Gido en het bestuur een presentatie, als aftrap van de voorbereidingen op 

het komende muziekconcours (1 december, Muziekcentrum Enschede). Op het filmpje was 

te zien dat de bestuursleden in het water sprongen: ‘Wij wagen de sprong in het diepe, 

springen jullie mee?’ Even later verschenen de bestuursleden - tot hilariteit van de 

muzikanten - in zwemoutfit op de bühne. Gido gaf uitleg over het hoe en waarom van het 

concours en benadrukte dat we er met zijn allen nog flink aan moeten trekken. Hij deelde 

een schema van extra repetities uit, zodat iedereen daar op tijd rekening mee kan houden. 

De dirigent - overal op voorbereid - had zelfs een zwemband bij zich, zodat de mensen die 

dreigen te ‘verzuipen’ in de moeilijke concoursstukken door hem gered kunnen worden. 

Kortom: vraag om hulp als je er niet uitkomt! Deze presentatie werd mede mogelijk gemaakt 

door hulp en tips van Hans van der Kooij, onze vaandeldrager, in het dagelijks leven coach in 

het bedrijfsleven. Hans wil graag zijn bijdrage leveren op onze weg naar het concours, waar 

wij natuurlijk erg blij mee zijn. 

 

 

http://www.concordiakotten.nl/


Malletband 

Op 2 juni begon voor de malletband het buiten seizoen met het eerste optreden en wel 

deelname aan het schutterskringconcours in Etten vanuit hun samenwerking met St. 

Switbertus. Er werd deelgenomen aan de marswedstrijden en het defileren waar voor beide 

onderdelen een mooie eerste prijs in de wacht werd gesleept. Ook dit jaar heeft instructeur 

Jos Taken voor de malletbandleden weer voor een aantal nummers leuke showtjes bedacht 

om tijdens de corso's weer hun beste beentje voort te kunnen zetten. Op dit moment wordt 

er weer druk gestudeerd om dit onder de knie te krijgen, want het lijkt zo nu en dan 

makkelijker dan het is. 

 

Cocktailconcert 

De vakanties zijn in aantocht. De jeugd besluit het seizoen met een zomers Cocktailconcert 

op 7 juli bij verenigingsgebouw Wilhelmina. Het is een concert voor alle jeugdonderdelen, 

behalve blokfluit. Aan bod komen de mini/midi/majorettes, de slagwerkgroep, het 

beginners- en het jeugdorkest. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 

12.00 uur. Daarna is er een Zumba workshop. Ook staat de familie ten Dolle paraat met een 

barbecue en zijn er heerlijke vruchtencocktails. De familie Bras heeft speciaal voor de 

jongste jeugd een springkussen beschikbaar gesteld. 

Op 9 juli is er nog een normale repetitie, dan volgt op 16 juli de looprepetitie met 

aansluitend een vakantieborrel. Dan vier weken lekker vakantie, waarna we op dinsdag 20 

augustus weer gaan repeteren. Vervolgens komen er weer vier zware feestweken en dan 

gaan we ons écht voorbereiden op het concours. Spannende tijden dus… Voorwaar een 

uitdaging om samen iets moois neer te zetten. 

 

Allemaal een fijne vakantie gewenst en dan, beste muzikanten, gaan we er met z’n allen een 

mooi najaar van maken. Eerst uitrusten en dan… D’r an! 

 

Tot Kiek-es, 

Jan Heijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 
Geachte ouders, 
 
Het schooljaar is weer afgesloten met spelletjes voor de kinderen, georganiseerd door groep 8, en ons 
gezellig en sfeervol buffet. Het was weer fantastisch wat er allemaal gemaakt is. Hartelijk dank voor 
uw inbreng. Iedereen heeft er heerlijk van gesmuld. 
 
Het was een jaar waarin werd aangekondigd, dat het zwaar weer wordt voor de kleine scholen. De 
‘aanvoer’ van leerlingen stagneert en de kleine scholen voelen dit direct; wij ook. De staatssecretaris 
kan wel populair doen, door scholen met minder dan honderd leerlingen te laten bestaan, maar als hij 
de kleine scholen geen toeslag (kleine scholen krijgen een extra toeslag) meer geeft dan blijven de kleine 
scholen in de gevarenzone van voortbestaan. We gaan niet bij de pakken neer zitten en zoeken naar 
kansen. Voor het nieuwe schooljaar zijn we elf lesuren kwijtgeraakt. Dit betekent dat juf Erna twee 
dagen les gaat geven op de Stegemanschool en alleen nog op de woensdag bij ons op school is. Heel 
vervelend, maar dit zijn ook gevolgen van bezuinigingen en de ‘krimp’. 
Als je het mij vraagt, is het niet verstandig om te bezuinigen in het onderwijs en zeker niet in het 
basisonderwijs; deze kinderen zijn onze toekomst.  
We hebben een zeer actieve Medezeggenschapsraad (zie ook verderop in deze krant) en gezamenlijk gaan 
we strijden voor het voortbestaan van onze school en de andere buurtschappen.  
In ons land willen we onderwijs nabij; daar vallen de kinderen in de buurtschappen ook onder. Als we 
‘levende’ buurtschappen in onze gemeente willen, dan horen daar ook scholen te staan, zodat het 
voor jonge gezinnen aantrekkelijk is om er te wonen en het buurtschap jong en levendig blijft. We 
houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen en rekenen ook op uw steun.  
 
De schoolreisjes van groep 1 & 2 en 3 & 4 waren zeer geslaagd. Met het schoolkamp was het weer op 
de laatste dag niet zo geweldig. De afbraakploeg kon de tenten niet droog binnen krijgen. Maar na 
een weekendje bij Gerrit Kortschot in de schuur konden we ze weer droog in de tentzakken krijgen en 
opruimen voor de volgende keer. Opbouw- en afbraakploeg nogmaals hartelijk dank voor jullie 
werkzaamheden. Kamp Wenters voor de 65

e
 keer was ook een zeer geslaagde week, waar de 

kinderen met plezier op terug kunnen kijken. Iedereen heeft inmiddels een cd ontvangen met een 
beeldverslag van deze onvergetelijke week. Het werkbezoek van groep 7 & 8 aan Den Haag op 4 juli 
jl. was zeer geslaagd met o.a een bezoek aan de Tweede Kamer.  
 
Groep 8 heeft de basisschool achter zich gelaten (zie achterin deze krant)  en begint aan het voortgezet 
onderwijs. Van de acht kinderen, gaan er zeven naar het Komrij College en één naar ’t Schaersvoorde 
We wensen Annabelle, Lisanne, Ellis, Nick, Carmen, Manou, Zoë en Carly veel plezier en heel veel 
succes op hun nieuwe school. 
 
Afgedankte elektrische huishoudelijke apparatuur kunt u niet meer op school inleveren. Het 
inzamelbedrijf Wecycle is gestopt met de scholen als inzamelpunt aan te houden. Jammer, maar u 
zult voortaan uw afdankertjes naar de Kringloop moeten brengen. 
 
Mede namens het team wil ik alle ouders,de OV en de inzet van de MR, die ons dit jaar op welke 
manier dan ook hebben ondersteund bij onze activiteiten, van harte bedanken.  
 
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders weer een schoolkalender met de 
nodige in ormatie en de activiteiten die voor ’ 3-’ 4 hebben gepland. 
 
Ik wens u allen, mede namens juf Joke, juf Annet, juf Natasja, meester Harry, juf Eugenie, juf Erna en 
Tom een fijne vakantie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
reinout  smilde 

 



 

 
 



 



 



 
De afgelopen maanden was heel Nederland in de ban van de 

troonswisseling. Voorafgaand aan de inhuldiging van Koning Willem 
Alexander zijn op vrijdag 26 april in heel Nederland op basisscholen 

feestelijke Koningsspelen georganiseerd. 
Het motto van deze dag is samen lekker bewegen, in welke vorm dan ook. 

Natuurlijk hebben we op school ook aan deze bijzondere dag meegedaan. 
De dag begon met het Nationale schoolontbijt. In alle groepen werd aan 

feestelijk gedekte tafels samen gegeten. Daarna keken we op het digi-
bord naar de opening van de dag door Prins Willem Alexander en Prinses 

Maxima. Er werd lekker gedanst bij het openingslied van Kinderen voor 
Kinderen. 

 
Daarna: omkleden in het oranje en je laten schminken, vlaggetjes op de 

wangen tekenen etc. 

 
 



 
Het ochtend programma bestond uit een echte dansworkshop. Eerst de 

onderbouw en later de bovenbouw, het uiteindelijke resultaat was 

bijzonder!  
De kinderen die even niet dansten, vermaakten zich op de springkussens. 

 

 
 
 

Nadat iedereen wat gedronken heeft en het danszweet is opgedroogd, 
maken we ons klaar voor koninklijk bezoek. De prins en de prinses 

hebben deze bijzondere school in Miste uitgekozen om met een bezoek te 

vereren.  
Geheel in stijl in een mooie koets, arriveren zij op school. 



 
Onder koninklijk toezicht wordt op het schoolplein een echte  koningslinde 

geplant. De kinderen gooien een briefje met hun naam bij de wortels, 

waarna iedereen een schepje zand bij de boom gooit. 
 

 



 
Prins Willem Alexander en Prinses Maxima zijn getuigen van het oplaten 
van de ballonnen. Zij mogen de kaartjes lezen die de kinderen aan deze 

ballon hebben gemaakt. Het zijn de droomwensen van onze kinderen voor 
ons land en voor het toekomstig koningspaar. Bijvoorbeeld: 

“Wij wensen jullie veel geluk”. “Wij wensen jullie een jongetje, want jullie 
hebben alleen maar meisjes”, “wij wensen jullie een waterglijbaan met 

echte achtbaan karretjes”……. 

 
 



 
Na het oplaten van de ballonnen krijgt het koninklijk paar een rondleiding 

door onze school. Bijzonder dat ze deze omgeving en enkele leerkrachten 
zo goed lijken te kennen! 

De kinderen gaan naar hun tafels, waar inmiddels stapels patat en snacks 
klaarliggen. Op deze feestelijke dag is hiervoor geen bord en bestek 

nodig! 

 
Na het eten gaan de jongste kinderen naar huis. De anderen lopen naar 

Den Tappen, waar ze spelletjes doen en onder begeleiding mogen 
schieten! 

 



 
Een zeer geslaagde dag!! 

Namens de Oudervereniging, Marijke Nijmeijer 

 

 

 
 

Voor de complete fotorapportage: kijk op de schoolsite www.mistecorle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 



 



 



De lieve huis vrouw sneeuwwitje 

Er was eens een lieve huisvrouw die hete  Sneeuwwitje maar haar stiefmoeder wou haar 

doden omdat sneeuwwitje mooier was dan haar stiefmoeder .  

Toen kwam een man met een peil en boog en die wou haar doden. Toen liep ze het bos in en 

kwam een huisje tegen ze wist van wie dat was het huisje was van de zeven dwergen.   

Toen de dwergen tuis kwamen zagen ze de het meisje liggen ze wisten niet wie het was toen 

werd sneeuwwitje wakker  en  zei dat ze sneeuwwitje hete. 

Toen zei ze  dat haar stiefmoeder haar dood  wou hebben  dat vonden de zeven dwergen 

heel er de zeven dwergen gingen sneeuwwitje beschermen even later kwam er een  vrouw  

met een  appel die  vergiftigt was en toen viel  ze vlouw toen hebben de dwergen haar in een 

glazen kist gelegd. 

Toen kwam er een prins en kuste haar wakker en ze leefde nog lang en gelukkig.  

Van Rafael en bo 

Schoolkamp 2013 

kamp woensdag kwamen wij  met de fiets naar school. 

En iedereen kwam ons uit zwaaien.   En toen op weg naar kamp gingen wij een liedje zingen 

en dat heet we zijn er bijna. 

En toen we er waren gingen we tenten op zetten. Toen dat was gebeurt gingen we drinken 

en een koekje eten. En de avond gingen wij chips eten en kampvuur.  

En met het avond eten aten wij patatjes  Met kroket of frikandel. 

DONDERDAG 

 s, morgens kregen wij ei of met spek. En toen in de middag begon gingen we de speurtocht 

doen in het bos. En na de speurtocht mochten we iets voor ons zelf doen. en we gingen nog 

slagbal doen.  en daar na kwamen de zoon en dochter van onze juffrouw Huub en Lobke.En 

we gingen ook nog weer chips eten  En een kampvuur. En dan SLAPEN. 

VRIJDAG 

En vrijdag ochtend heb ik me verslapen. En aan het ontbijt aten wij bruin en wit brood. 

Heerlijk en toen in de middag gingen we broodje knakworst eten. 

En toen gingen we wegfietsen.  En toen we op school waren kwam mijn moeder er aan en ik 

knuffelde haar. 

 Van Noelle en lobke  

 

 



 

De zombie die voetbalt 

Er was eens een zombie die hete Gerrie . Zijn voetbalclub 

hete de  menseneters. Ze stonden in de finale van de 

Dodenluige. Ze moesten tegen de skeletten. De tegenpartij 

had als beste speler Arjan Ribben. En de mensen eters 

hadden als beste speler Klaas Jan Zombielaar. Gerrie had een 

cabrio en een speedboot omdat hij de fanatiekste speler was. 

Gerrie had een rode pet op met een donker groene Z erop. 

Omdat ze de finale hebben gewonnen hadden ze als prijs een 

Fles mensen bloed. Voor iedereen de kaart voor de toegang 

van de wereldkampioen schappen. De deelnemers waren FC 

heksen tegen de geesten jagers en de schedel spoken. Inde 

eerste wedstrijd moesten ze tegen de geesten jagers die 

Wonnen met 4-2.Dus ze waren door .De mensen eters 

moesten tegen de schedelspoken uiteindelijk werd het 5-

4metpenalty’s.  Toen ze de beker hadden toen kwam er een 

UFO aan vliegen. Daar uit kwamen zurghz ze werden 

uitgedaagd als de menseneters .Wonen en kregen ze een 

schorpioen. Als mascotte. En als ze verloren kregen de zurhgz 

al hun pistolen. Ze wonnen dus ze kregen de schorpioen. 

                                       EINDE 

VAN JOEY EN RUBEN LARS EN JUJU           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het gestoorde mens 

Er was eens een mens en hij was erg gestoord. En had altijd ruzie met de buurman. 

Zijn streken waren altijd heel erg! Zoals die keer dat hij 5 potten termieten losliet! Op 

een dag werd de buurman razend boos! De buurman verhuisde  naar snoepjesland. De 

huizen zijn van chocola, de rivier is van gelatine, en de ramen van speculaas. Terug 

naar het gestoorde mens ook wel pammekoe genoemd, hij werd wetenschapper om dat 

hij weer wou pesten. Hij ging een robot uitvinden, omdat hij pesten leuk vond. Die 

robot die hij uigevonden had hete de 001. Op een dag ging hij toevallig met zijn rot 

001 in en raket naar snoepjesland. En daar was zijn buurman ook. In de bomen groeien 

lolly’s en die ging hij proeven hij vond ze erg lekker!! De struiken waren van suikerspin 

hij nam heel veel happen, ook heel lekker. De volgende dag had hij zo’n zin in dat 

lekkere boompje… Die middag ging hij naar de boom toe en at de hele boom op helaas 

waren de lolly’s over datum hij kreeg voedselvergiftiging en ging dood! Over de andere 

buurman die vermaakte zich heel goed onlangs dat de buurman dood was! Maar 001 

leefde nog en ging verder met pesten van de buurman ..jaren en jaren.. op een dag was 

de buurman zo gek van het pesten! Dat hij een hamer pakte en hem stuk sloeg op de 

001 en hij was kapot!! Op de begrafenis kwam niemand en de buurman leefde nog 

lang en gelukkig en op het laatste deed hij nog een dansje op zijn graf. En 001 ging 

naar de schoothoop. 

 

The end  Joost en Dylan 

 

 

 

Moppen 

 Jantje en Keesje ontsnappen uit de gevangenis. Ze moeten over wel 100 muren klimmen! Bij 

muur 99 zegt Keesje: kom, ik ben moe. Laten we terug gaan. 

 Wat is het toppunt van snelheid?                                

Van de Eiffeltoren af plassen, naar beneden rennen, een zwembroek kopen, terug rennen en naar 

boven zwemmen.` 

 

 

 



 Wat is het toppunt van zieligheid?  

Een blinde punaises geven en zeggen dat het lenzen zijn.                           

 Er word aan de deur gebeld, Jantje doet de deur open.  

Een man staat voor de deur en vraagt: "is je vader thuis" 

Jantje zegt: "nee, hij is overreden door een tractor" 

de man vraagt: "is je moeder thuis?"  

"nee, zij is overreden door een tractor" 

de man vraagt: "is je zus thuis?"  

"nee, ook zij is overreden door een tractor" 

De man vraagt: "wat doe jij eigenlijk?" 

Jantje zegt: "tractor rijden"  

Van Isa en Acky                 

 

MISS MISTE 
 
49 jaar geleden leefde miss miste. 
Miss miste had vier kinderen. 
Maar zei konden niet naar school, omdat die scholen heel vervelend waren. 
Miss Miste moest wat bedenken en zei tegen haar butler 
Cor Le: we moeten een fatsoenlijke school bouwen!!! 
En die school heet natuurlijk miste, en Corle!! 
Zei Cor Le. 
Er moet ook net personeel komen. 
 

 

 

 

 



En nette kinderen in een schooluniform!!! 
Okee bel nu even de special school conctruction 
Dan zeg ik het tegen Bertje, Jantje, Anne en Truusje. 
Maar hun vonden het een slecht idee dat ze zo netjes moesten zijn. 
Wij willen in onze eigen kleren naar school, zeiden ze. 
Uiteindelijk stemde miss miste in. 
Na 10 maanden was de school klaar. 
Oké, ik word directrice. 
En jij leraar van groep 7. 
Mevrouw Sjaan van groep 6, meester Koolijs van groep 8 , mevrouw Ronaldi 
van groep 5, meneer Samba van groep 4, monsieur Pablue van groep 3, 
mevrouw Roepsie van groep 2, meneer keesje van groep 1!!! 
We kunnen toch beter een mengeling doen dat is handiger. 
Groep 1/2 groep 3/4 groep 5/6 en 7/8  bij elkaar. 
En de meester en juffen gaan om de dag in een klas! 
We kunnen best een feestje geven om het te vieren. 
Maar het wordt wel een kleine school met 64 kinderen!!!!! 
Ach dat maakt niet uit je moet maar denken dat er in ieder geval kinderen op 
zitten. We gaan er hele leuke jaren van maken! 

 
 

 van Zoë en Afra 

Voetbalschool m.e.c 

De voetballers van m.e.c moesten een wedstrijd voetballen. 

Ze stonden boven aan de lijst ze wonnen van iedereen. 

Want dit was de kampioens wedstrijd. 

Door de gouden speler van m.e.c werdt het 1-0 door Tom de roos . 
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De wedstrijd was bijna afgelopen maar Jorik te lintum maakte de 2-0 voor 

m.e.c. dus was de wedstrijd beslist m.e.c werdt kampioen.  

Door de spelers werden ze opgetilt ze waren dol blij. 

Iedereen juichte voor Tom & Jorik. 

We kregen een beker en niet zoon kleine ook. 

    

Van Tom & Jorik 

 

 

 

 

 

Het gestoorde spookje’ 

 

Het spookje zwierf, s’nachts rond .opeens werd 

hij geslagen door een skelet hij had honger en 

deed de koelkast open . en toen zag hij een 
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taart en die wou hij op eten de politie kwam en 

hij werd opgesloten einde groeten giel en lucas 

 

De zomervakantie 

20 juli begint de zomervakantie. 

Ik ga met mijn ouders en mijn zusjes naar onze nichten 

op 23 juli en 24 juli. 

23 juli gaan we er naar toe en 24 juli komen we thuis. 

Want we gaan daar voor de eerste keer daar logeren. 

En ze wonen in Friesland. 

Daar gaan we met de auto naartoe en het duurt 

ongeveer 2 uur en dan zijn we er. 
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School Buffet  
Elk jaar hebben we de laatste schooldag een schoolbuffet.  s ‘Ochtends doen we altijd spelletjes en s ’middags is 

het buffet. Als de bel is gegaan beginnen de spelletjes. Elk spel duurt ongeveer 6 tot 7 minuten. Groep 8 staat bij 

het spel. Elke ouder moet thuis iets lekkers maken dat we bij het schoolbuffet opeten. Dat kan bijvoorbeeld 

drinken zijn of eten, ijs enzovoort. Ergens aan het einde van het jaar hebben we ook een af sluitingsdag van groep 

8. Dan organiseren de ouders en meester iets leuks om te doen. We hebben er wel zin in, maar we zullen elkaar 

heel erg missen! 

Groetjes  

Zoë Adriaanse, Nick ten Bokkel, Manou de Greve, Ellis Veerbeek, Lisanne de Roos, Carly Bomers, Carmen Ook 

en Annabelle Jansen  

 

Den Haag 

We zijn 4 juli naar Den Haag geweest. Eerst gingen we 

naar de tweede kamer. Daarna gingen we naar het 

binnenhof. Johan Houwers probeerde nog of we de eerste 

kamer binnen konden komen. Daarna gingen we naar de 

kleinste snackbar van Nederland en daar aten we lekkere 

patat uit zak. We zijn ook nog naar de gevangenenpoort 

geweest en in de cellen van die gevangenis. Ook de 

martelkamer was leuk. Op het zolder hebben we de 

martel spullen gezien. We zijn ook nog naar sealife 

geweest en daar kon je een speurtocht doen.  We zijn 

naar de MC Donalds geweest. En nog effe naar de 

speelhal geweest. 

hij is gemaakt door Jimmy en Tom #SWAG 

 
 



Leren taal 
 
    Hoe schrijf je een werkwoord? 

 

 

 

 
Een werkwoord kun je vinden door er voor te zetten  

Ik kan……..  [en] of ik kan iets……….[-en] 
 

Tegenwoordige tijd? 
Je schrijft eerst de ik-vorm op ! 
Als hulpmiddel vul je lopen in 

 
Hoor je een t zet er een t achter hoor je niks  

 
Doe niks 

Verleden tijd  
Je schrijft eerst de ik-vorm op ! 
 
Is het enkelvoud of meervoud  

Enkelvoud = ik vorm +te/de 
Meervoud = ik vorm +ten/den  

 
Klinkerverandering ? 

Schrijf zoals je het hoort 
 

Voltooid deelwoord 
T of D ?= langer maken 

Groetjes mika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den haag 



Op 4 juli gingen we naar de haag om 7:50 stapte we in de trein. 

Het duurde best wel lang want er was vertraging. we kwamen en 

half uur later aan. Als eerste moesten we onze tassen weg gooien 

en liepen naar de tweed kamer toen zagen we Johan  houwers 

nog. We keken eventjes naar de tweed kamer. toen gingen we 

naar het binnenhof daar gingen we met Johan houwers op de foto. 

hij ging voor ons vragen of we de eerste kamer in mochten maar 

jammer genoeg mocht dat niet . toen gingen we naar de 

kleinste friettent van Nederland (echt heel klein) we liepen naar 

de gevangenen poort we kregen en rondleiding. En gingen naar 

het panorama musea en vrouw die de werkt liet ons iets zien ze 

pakte en klop van veder weg en leid ons zien dat het gezichts 

bedrog was. We stapte in de tram en gingen naar Scheveningen 

naar sealive  ik zocht de grote krap die de vorgedag was gebracht. 

we vroegen waar die was maar hij was overleden.    Dat vonden 

we jammer. We liepen naar het strand toen mochten we souvenir 

kopen je had een uur de tijd. en toen was de dag al voor bij maar 

Het was super gezellig  

 

 

van Demi 

 

Hawkman en 

Bane redden 

de wereld 

“Kom maar hier Hawkman!”riep Bane uit 

“Oke dan HAIA!!!”riep hawkman krijsend uit. Hij gooide zijn gouden 

bijl richting Bane . 

 



Bane sprong op tijd weg, maar ineens kwam er een paars licht en 

Bane werd meegesleurd…. 

Hawkman pakte Bane bij zijn voeten vast en bracht hem naar de 

grond. 

Bane en Hawkman wisten wie het was: Mr.Mystery! 

Ze moesten hem verslaan! Hawkman pakte bane vast en vloog naar 

het schip: het leek op een GUMMIBEER. 

“WOW” het lijkt op een gummibeer… 

“Daar is een deur! Makkelijk…. Te makkelijk” fluisterde Hawkman. 

Ze kwamen binnen in het schip. Van binnen is het metaal maar van 

buiten lijkt het op gelatine. 

Daar was Mr.Mystery! recht voor hun. 

Bane rende naar hem toe en sloeg krachtig! 

Maar Mystery sprong snel weg 

Hawkman pakte Mystery vast en smeet hem naar de grond. 

Hij kwam met een smak neer. 

En bane sloeg hem het vliegtuig uit! Mr.Mystery was verslagen en ze 

hadden gewonnen! Van Maikel en Ruben! 

  

 

 

 

 



De Onzichtbare DIEF      

Er was een dief die begon net met roven, toen hij een hond hoorde. 

 

 

Hij wou net vluchten toen hij in zijn been werd gebeten. Hij 

schreeuwde van de pijn en wist niet wat hij moest doen. 

Die hond kwam van een tovenaar ( Tovenaar  Petolski). 

Hij sprak de spreuk Vivalabada deze dief wordt nu onzichtbaar. En 

toen werd de dief onzichtbaar. Hij moest stoppen met roven anders 

werd hij voor altijd onzichtbaar. 

Maar dat wou hij niet. De dief wou maar niet stoppen. De tovenaar 

gaf hem 3 kansen om weer normaal te worden. 

De dief had de eerste kans verprutst. Hij had een winkelier overvallen 

met een handpistool. Hij kan niet zonder stelen. 

Dus hij ging door en toen bij de derde kans had hij een bank 

overvallen. Hij wist dat hij nu voor altijd onzichtbaar werd. 

Hij moest er wat tegen doen. Hij kwam de tovenaar tegen bij zijn hut. 

De dief moest nu zijn wapens en al zijn gevaarlijke dingen waarmee 

hij mensen kan overvallen of zelfs vermoorden weg doen. 

Toen zijn spullen weg waren wist hij niet wat hij moest doen. 

Hij ging naar zijn  huis en ging op zijn bed liggen treuren. 

Toen hij de deurbel hoorde, wou hij niet open doen. Maar toen 

hoorde hij dat het een wapenverkoper was. 
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Hij liep naar de deur en deed de deur open. De verkoper schrok wel 

want hij zag niemand die de deur open deed. 

De man vroeg of er iemand thuis was. Toen hoorde hij een stem :’’ Ik 

sta voor je  maar je ziet me niet hè?’’ 

De man zegt :’’ ik hoor je inderdaad wel maar ik zie je niet’’ 

Dat is best wel raar, Ja maar oke ik wil wat wapens kopen. Ik moest 

alles in leveren. Oke ik wil heel veel wapens. Op een gegeven 

moment gaat de telefoon. Zijn moeder belt  op dat 

broer Jimmy ernstig verwond geraakt is. Hij is door een vliegtuig 

ongeluk In coma gebracht. De dief wilde op bezoek komen en weer 

zichtbaar zijn. Toen kwam de tovenaar, de dief zegt dat zijn broer 

zwaar gewond is en vraagt of hij toch weer normaal kan worden. 

De tovenaar zegt dat het mag en maakt hem weer normaal zichtbaar 

(oahskBlabalsjs) Maak de dief weer zichtbaar! Hoera, hij is weer 

zichtbaar! 

 

Nicolas, Bart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolkamp!!! 
Groep 5,6 en 7 zijn 3 dagen op schoolkamp geweest naar kamp Reuselink. 
Woensdag ochtend om half 9 zijn we gaan fietsen. We moesten ongeveer 6 
kilometer fietsen. Toen we aankwamen legden we alle koffers op een zeil. Daarna 
gingen we aan de tafel zitten en een beetje bespreken hoe en wat. Als dat was 
gedaan  moesten de tent groepjes een zak pakken met daarin spullen voor de 
tent en natuurlijk de tent zelf en toen konden we hem opzetten. Ons tent 
groepje is Dunja, Merel en Demi. Het was wel super leuk en natuurlijk gezellig in 
onze tent. En gingen daarna een beetje spelletjes en klooien enzo. We hebben 
ook nog lekkere patatjes gehad en in de avond hebben we OBS Miste en Corle 
Got Talent gedaan ,maar dat liep een beetje uit de hand oftewel het ging 
helemaal verkeerd. We gingen ook nog slagballen en chips eten en lekker naar 
bed. Alleen regende het even in de avond ik (Merel) vond het toen super koud.  

’s Morgens hebben we gebakken ei gehad. Later gingen we naar het 
Rommelgebergte en daar hebben we middag gegeten. Toen gingen we naar 
Sevinkmölle en toen kregen we daar ook nog een ijsje. ’s Avonds hebben we in 
de grote tent  chips gegeten. Daarna naar bed .’s Nachts regende het de hele tijd. 
In de ochtend regende het nog steeds. 

We moesten de tent uitruimen en inpakken. 

Bij Binnenpret hebben we een ijsje gegeten en toen gingen we weer terug naar 
het kamp en daarna naar school. 

Xx Dunja en Merel 

 

 

 

Groep 8 
I k  b e n  A n n a b e l l e  J a n s e n 
I k  b e n  1 2  j a a r  e n  g a  v o l g e n d  j a a r  n a a r  

S c h a e r s v o o r d e .  I k  g a  h e t  n i v e a u  h a v o / v w o  d o e n .  

M i j n  c i t o  s c o r e  i s  5 4 3 .  I k  b e n  d e  e n i g s t e  d i e  n a a r  

S c h a e r s v o o r d e  g a a t .  I k  v i n d  d a t  h e e l  j a m m e r .  I k  



b e n  i n  g r o e p  6  h i e r  o p  m i s t e - c o r l e  g e k o m e n .  E e r s t  

v o n d  i k  h e t  s p a n n e n d  m a a r  a l s  s n e l  v o e l d e  h e t  o f  

i k  h i e r  a l  v a n a f  g r o e p  1  z a t .  W e  z i j n  e e n  h e l e  

h e c h t e  g r o e p  e n  i k  g a  i e d e r e e n  h e e l  e r g  m i s s e n .   

I k  h e b  v e e l  z i n  o m  n a a r  d e  a n d e r e  s c h o o l  t e  g a a n ,  

m a a r  w i l  o o k  h e e l  g r a a g  b l i j v e n .  V o l g e n d  j a a r  k o m  

i k  n o g  v a a k  o p  b e z o e k .  

L i e f s                                                               

X x x   A n n a b e l l e  

 

Ik ben Carly Bomers  

Ik ben 12 jaar, en altijd vrolijk! Ik heb 8 jaar op de leukste basisschool 

van Nederland gezeten, O.B.S. Miste Corle. Maar nu ga ik na de 

zomervakantie naar het GKC (Gerrit Komrij College). Hier ga ik Vwo 

doen (me cito score was 548). Ik kom in de klas met Manou de Greve, 

en 4 meisjes waarmee ik naar Vlieland ben geweest. Ik ga iedereen 

hier missen, en het allermeest me B.F.F. Dunja. Natuurlijk kom ik hier 

nog vaak kijken, want het zal zonder ons hier veel te stil zijn!  Ik ga 

ook me klasgenootjes van nu missen, we waren en blijven een hechte 

groep. Ik zal het hier missen, maar ga ook vol nieuwe zin naar het 

voortgezet onderwijs.   

Liefs en xxx,                                                                                                
Carly 

Ik ben Manou de Greve.  

Ik ben 12 jaar oud en zit nu in groep 8. Ik ga volgend jaar dus van 

deze leuke school af. Dat vind ik erg jammer. Ik ga naar het GKC 

(Gerrit Komrij College). Ik ga VWO doen. Ik had 543 voor de cito. Ik 

kom samen bij Carly Bomers in de klas, en met 4 kinderen van de 

Stegeman, die ken ik van Vlieland. Op deze school zit ik al 8 jaar, die 

8 jaren waren echt super! Ik hoop dat ik nog wel contact hou met 

de kinderen van deze leuke klas. 

Groetjes Manou de Greve 



Ik ben Lisanne de Roos 

Ik ben 12 jaar. Binnenkort ga ik naar het GKC (Gerrit Komrij College). Het niveau dat ik ga 

doen is HAVO/VWO. Ik kom bij Nick en Zoë in de klas. Ik zit sinds groep één al hier op 

school, en het liefst blijf ik hier ook. Mijn cito score was 542. Ik vind het super jammer dat ik 

van school ga.  

XXX Lisanne   

 

Ik ben Nick ten Bokkel,  

12 jaar en ik ga volgend jaar naar het  gerrit komerij college 

havo/vwo doen. Mijn cito score was 545. En ik kom bij Lisanne en Zoë 

in de klas. En ik  ben sinds groep 3 de enigste jongen in de klas.  ik 

vond het leuk in groep 8 maar er hadden meer jongens in gemogen. 

Ik heb veel zin in volgend jaar.  

Van Nick 

Ik ben Carmen Oonk  

Ik ben 12 jaar. Ik heb hier al 8 jaar op school gezeten. Het waren 

hele leuke jaren. We hebben een hele leuke groep. Ik ga ze wel 

missen!! Ik ga naar het GKC (Gerrit Komrij College). Mijn niveau wat 

ik ga doen is LWO.  We hebben al kennis gemaakt met wie je in de 

klas komt. Ik zit met kinderen met wie ik ook op Vlieland ben 

geweest. Ik kom zeker nog vaak hier even kijken!!! 

Liefs xxx,  

Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben Zoë Adriaanse 

Ik ben 12 jaar. Ik ben in groep 2 na de kerstvakantie op deze school gekomen. Ik ga na de zomervakantie 

naar het GKC (Gerrit Komrij College) Havo/Vwo doen. Ik kom bij Lisanne en Nick in de klas. Met de Cito 

toets was mijn score 546. Miste en Corle is echt een super school. Ik ga het hier heel erg missen! Ik ga ook 

iedereen missen, maar het meeste mijn BFF Annabelle. En de meesters en juffen ook. We willen allemaal niet 

van deze school af, het liefste willen we weer beginnen in groep 1 op deze school, helaas kan dat niet, we 

zijn een hele hechte groep! En we willen niet uit elkaar. Ik hoop dat het een leuke tijd word op de 

middelbare. 

XXX-Jes  Zoë 

 

Ik ben Ellis Veerbeek 

Ik ben 12 jaar en ga na de zomervakantie naar GKC (Gerrit Komrij College). Hier ga ik het niveau Mavo 

doen. Ik heb hier 8 jaar lang op school gezeten.  Onze groep was en is een hechte groep, en we stonden 

altijd voor elkaar klaar. Daarom ga ik iedereen zo erg missen! Hopelijk houden we voor altijd contact. 

Toch heb ik ook zin om naar de nieuwe school te gaan.   

Dikke knuffel van, Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het idee is dat we elkaar nodig 
hebben om verder te komen. 
 

Als coöperatieve bank gelooft Rabobank Achterhoek-Oost heilig in de kracht van het 
collectief. Samen 
bereik je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren 
gebruikmaken van onze kennis 
en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende ondernemers. 
En helpen jongeren 
elkaar met financiën. Verder komen door samen te werken. Dat is het idee. 

 

 
 
 
 
 
 

Kijk op rabobank.nl/idee of rabobank.nl/achterhoek-oost  

 



 


