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Met een elfde plaats en een mooi bedrag van ongeveer €800,- was het een zeer 

geslaagde dag. Het geld wordt ter beschikking gesteld aan Volksfeest Vereniging Miste 

voor de aanschaf van een springkussen.  

Speciale dank dan nog voor alle vrijwilligers die die dag geholpen hebben en in het 

bijzonder voor de sponsoren die gezorgd hebben voor de catering en alle materialen. 

Agnetha Wechgelaer  

Secretaris Misters Belang 

 

 

 

 

 
 
 

 



Beste lezers van de buurtkrant Miste…….. 
In januari 2000, bij het Millenniumfeest bij Den Tappen in Miste,  werd de eerste buurtkrant 

uitgegeven. We zijn inmiddels 18 jaar verder. Een aantal schrijvers van het eerste uur zijn 

vertrokken uit Miste, een aantal zelfs al overleden.  Ikzelf ben weer terug “op het honk”, 10 

kg zwaarder en een schat aan ervaring rijker. Ik ben hier graag, want de gemeenschap Miste 

heeft mij vanaf het begin warm ontvangen en omarmt.  

Ik mis mijn maatje Reinout Smilde. Hij is afgelopen juli gestopt en met pensioen gegaan en 

zit momenteel in een camper in Engeland. Hij trekt daar de komende weken rond, samen 

met zijn vrouw.  

Afgelopen juli heeft Reinout Smilde op school, in een voor hem vertrouwde omgeving 

afscheid genomen van school, van de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Wat fijn dat 

zovelen daarbij aanwezig waren. Wat heeft die man een werk verzet voor onze school, 

weliswaar op zijn eigen manier, beetje stug (op z’n Fries??) en daar kunnen wij als 

gemoedelijke Achterhoekers van vinden wat we willen, maar hij  verdient diep respect voor 

wat hij voor school gedaan heeft. Begonnen in 1976 in Friesland. Daarna 15 jaar professor 

Kohnstammschool in Winterswijk en vervolgens vanaf 2001 in school Miste-Corle. Nu gaat 

hij de 3 buurtschap scholen Woold, Kotten en Miste-Corle begeleiden bij de Kernconcepten; 

de wereld verkennen en ontdekken op een natuurlijke manier. Wij zijn erg blij met deze 

“vrijwilliger”. 

Ik kan een boel goede dingen vertellen over de school. In de laatste 20 jaar heeft de school 

slechts 2 keer onder de norm van de cito gescoord, de andere keren altijd boven en soms 

zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. Een bijzonder goede prestatie.  

De laatste jaren hebben we als school enorm aan de weg getimmerd met het 

UNIT-onderwijs. Er ligt een prachtig rapport van een officieel bureau uit Enschede en verder 

gemiddeld een 4,3 op de schaal van 5 voor een imago-onderzoek onder de ouders. In een 

rapportcijfer omgerekend is dat een 8,6. Een uitzonderlijk goede prestatie.  

Tijdens mijn toespraak op het School- en Volksfeest Miste heb ik mijn zorgen uitgesproken 

over de Bikkelbus en het probleem met de chauffeurs. Een oproep in de buurtkrant en op 

facebook heeft ervoor gezorgd dat Connie de Roos-Te Walvaart en Ria de Roos als echte 

Mistersen ook  beschikbaar zijn om te rijden. Verder nog een moeder van een oud-leerling 

van mij uit het dorp. Heel fijn en een enorme geruststelling. Ook hebben we inmiddels een 

aantal mensen op de reservelijst staan.  



Financieel is het ook nog wel een zorgenkind, maar door het winnen van een geding met de 

belastingdienst over wel of geen Motorrijtuigenbelasting betalen, is de grootste zorg weg. 

Dit scheelt  € 2400,00 op jaarbasis.  

Binnenkort gaan we nog in gesprek met Misters-belang om te kijken of deze stichting ook 

nog iets voor de school en de Bikkelbus kan doen. Dat hoeft niet zozeer in geld, maar zou 

ook heel goed kunnen in natura…. Misters-belang zou b.v. kunnen helpen bij het vinden van 

een bedrijf dat het onderhoud van de bus zou kunnen gaan doen………. Natuurlijk mogen 

ook anderen, los van Misters-belang, zich melden met ideeën……………….  

Met heel veel plezier heb ik “Zomer in 

Gelderland” gevolgd. Grote 

complimenten voor de organisatie en 

de deelnemers, met als opbrengst een 

fantastisch resultaat en een geweldige 

promotie van Miste. Maar tussen al die 

prachtige beelden die de wereld 

werden “ingeSLINGErd”,  werd 

onbedoeld en gelukkig met de nodige 

humor ook een andere boodschap afgegeven…  

● Het voetbalveld van MEC wordt o.a. onderhouden door iemand uit het Woold en 

iemand uit Corle. Zowel Woold als Corle zijn mooier dan Miste, aldus deze 

vrijwilligers. 

● Het cadeautje voor het team van Omroep Gelderland in de vorm van een fles sterke 

drank “Winterswijks Goud” komt uit Corle. 

● Mensen op de buurtschap “tikken” anders. 

● Het jaarlijkse School- en Volksfeest Miste zorgt voor saamhorigheid en leidt tot 

scheel kijken en dom lullen.  

Tot slot nog het volgende……. Het zou zo mooi zijn wanneer de buurtkrant van Miste ook 

echt door Mistenaren gemaakt zou worden. De afgelopen 18 jaar was de school de 

drijvende kracht achter de buurtkrant. Iedere vereniging zorgde voor de teksten, maar de 

school, in de vorm van Reinout Smilde,  zette de krant in elkaar en zorgde voor de 

verspreiding. Nu gaan juffrouw Eugenie en juffrouw Marleen dit doen……. Het zou veel 

krachtiger zijn wanneer een paar bewoners uit Miste dit zouden gaan overnemen……..  Het 

is immers jullie buurtkrant!!! 

Verantwoordelijkheid voor iets nemen betekent ook invloed hebben op en uitdragen 

waarvoor je trots bent! 

Johan Wilterdink 

11 oktober 2018 

 
 



 
MISTERS FEEST 
6, 7 en 8 september 2018 

Hans Oonk Koning van Miste! 
  
Miste heeft ook dit jaar weer het jaarlijkse School- en Volksfeest gevierd. Na het succes van vorig 

jaar werd ook dit jaar de aftrap verzorgd door “Die Slingetaler” met een zeer onderhoudende show 

met luister- en dansmuziek. Al snel gingen de voetjes van de vloer en kon Miste de eerste dag alweer 

als zeer geslaagd beschouwen. 

 

De vrijdag ging natuurlijk weer van start met de optocht, wederom een mooie combinatie van 

bloemenwagens en zitwagens. Het weer werkte helaas niet mee want tijdens de optocht regende 

het behoorlijk. Toch was de optocht weer een lust voor het oog. Maar liefst 8 jeugdwagens en 3 

A-wagens vormden het corso, dit aangevuld met diverse zitwagens. Onder aanvoering van Excelsior, 

hoog en droog op de muziekwagen, trok de stoet via de Brinkeweg, Heenkamppieperweg naar de 

stop bij aan de Smeekstegge waar iedereen weer hartelijk werd ontvangen door de familie Voskuil. 

 

Bij de A-wagens werd het een spannende strijd; de Pöppels trokken aan het langste eind met hun 

“Helizoeptor”, een reddingshelicopter met een volledig medische entourage. De Tunnelkroepers 

behaalden de tweede plaats met hun “Koemeel”, een fantasierijke kruising tussen een koe en een 

kameel. Voor een moment van bezinning zorgden de Pumpelbuukskes met “Mister Zen”, een mooie 

boeddha die ook wel van een biertje houdt. 

 

Bij de jeugdwagens was het ook dit jaar weer een hele klus voor de jury, Roy Stammers, Monique 

Waayman en Vic Hulshof om de prijzen te verdelen. De debutantengroep “De buurjongens” trok aan 

het langste eind met “Eindelijk de sleutel naar de overwinning”, een uitbeelding van Buurman en 

Buurman die dit keer hun klus wel wisten te klaren. Op de tweede plaats eindigden de “Vlielanders” 

met de gelijknamige wagen waarmee de groep 8 van dit jaar een ludiek protest aantekenden tegen 

het feit dat de beroemde Vlielandweek met 1 dag wordt ingekort. Op de derde plaats eindigde 

“Bekiek ’t oe moar”, met hun “Klein maar fijn”, omlijst met muziek en de kabouterdans. 

 

De Heenkamppieperhook ging op “Safari” en behaalde daarmee de prijs voor de mooiste zitwagen. 

 



Na de optocht werd het feest officiëel geopend door de voorzitter. Namens het gemeentebestuur 

sprak wethouder Saris de zaal toe. Johan Wilterdink sprak namens de school. Hij benadrukte het feit 

dat het een School- en Volksfeest is en wat de betekenis is van een school voor de kleine kernen in 

het algemeen en Miste in het bijzonder. 

 

Na de officiële opening werd het programma vervolgd met de schoolspelen en de volksspelen. 

Inmiddels was de lucht opgeklaard en konden alle buitenactiviteiten gewoon plaatsvinden. 

Hoogtepunt van de vrijdag blijft het Jeugdkoningsschieten. Na een klein uurtje bestookt te zijn door 

fanatieke schuttertjes gaf de vogel zich uiteindelijk gewonnen na het verlossende schot van Nick 

Holdampf, hij mag zich het komende jaar Jeugdkoning van Miste noemen. 

 

Bij wijze van experiment was besloten om geen pauze in te lassen maar het middagprogramma 

meteen te laten doorlopen in de avond. Aan DJ’s Thom & Jerry de taak om dit muzikaal te omlijsten 

en het was meteen volop feest. Om 22:00 werd de vrijdagavond afgesloten. Na een hapje bij de 

viskraam of de Timp kon iedereen op tijd naar huis om de volgende dag weer fris en fruitig aan te 

kunnen treden voor de afsluitende dag. 

 

Zaterdagmorgen vertrok de lege Koningskoets met in het kielzog de volledige optocht om de 

aftredende Koningin Judith de Vries en haar man Jelmer op te halen. Via de Misterweg, Halteweg en 

de Binnenboomweg arriveerde de stoet om 9:30 op de Klomp. Daar werden de Mistenaren en 

genodigden hartelijk ontvangen door het Koningspaar en was het alweer snel zeer gezellig, dit mede 

dankzij Excelsior die in zeer grote bezetting was aangetreden. Nadat de voorzitter Judith en Jelmer 

had bedankt voor de innemende wijze waarop zij invulling hadden gegeven aan het koningschap 

nam Judith nog even het woord; zij schetste in het kort het achterliggende ‘vruchtbare’ jaar en gaf 

aan dat het Koningsschap niets is om bang voor te zijn. Niets moet, maar er is erg veel wat gewoon 

leuk is om mee te maken. 

 

Terug bij Den Tappen werd de vogel van 2018 in de bak gehesen en begonnen 16 schutters aan de 

strijd om de opvolging. Na 85 schoten viel het verlossende schot door Hans Oonk. Samen met zijn 

vrouw Rianne weet Miste zich verzekert van een Koningspaar dat daar volop van gaat genieten en op 

waardige wijze invulling aan zal geven! 

 

Het Koningsbal op de zaterdagavond werd dit jaar verzorgd door de Millennium Showband. De zaal 

was vanaf het eerste nummer in full swing en het Misters Feest 2018 kende daarmee weer een 

spetterende afsluiting. 

  
  
 
 
 
 
 
 



  
   

UITSLAGEN 
CORSO         

     JEUGDWAGENS         

1 94.5 De Buurjongens  
Eindelijk de sleutel naar de 
overwinning 

2 94 De Vlielanders  De Vlielanders    

3 91 Bekiek 't oe moar  Klein maar fijn    

4 90.5 
Lieve Boom & Bas 
Boenink  Sterrenroepers    

5 90 KIS  Back to school    

6 88 De Pumpels  (Beauty) Queen    

7 87.5 Esther & Amely  Bloemenmeisjes    

7 87.5 Sam Boenink  Het is een monster    

    A-WAGENS         

1 93.2 De Pöppels  Helizoeptor    

2 92.9 Tunnelkroepers  De Koemeel    

3 92.5 Pumpelbuukskes   Mister-Zen     

  

    UITSLAGEN SPELLETJES     

    Vogelschieten 50 -   Vogelschieten 50 +   

  1 E. de Roos  H. Stemerdink   

  2 P. Slotboom  G. Lammers    

  3 S. te Lintum  B. Slotboom    

  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
   



Ringgooien vrijdag Ringgooien zaterdag 

  1 R. van Eerden  M. Kobus    

  2 M. Kobus  M. de Roos    

  3 H. Wikkerink  H. te Kortschot   

  4 A. Bomers  I. Stassen    

    Sjoelen vrijdag   Sjoelen zaterdag   

  1 S. Freriks  R. te Brummelstroete   

  2 R. te Brummelstroete R. Oonk    

  3 A. Wikkerink  S. Pampiermole   

    Pijlwerpen vrijdag   Pijlwerpen zaterdag   

  1 B. Woordes  T. Woordes    

  2 C. Lensink  N. Woordes    

  3 J. de Vries  T. van Eerden   

  4 O. Bos  J. Wikkerink    

    Raadspel 
"pot met 
pillen"     

   Riek Lammers      

    Klokraden         

   Henk de roos      

    Koningsschieten         

   Hans Oonk  82 schoten    

    Jeugdkoningsschieten       

    Nick Holdampf   95 schoten     

 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

Miste 
e-mailadres: toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
De feesten en vakanties zijn weer voorbij en dan is onze toneelvereniging alweer hard aan het 
oefenen met het nieuwe stuk voor het najaar.  
 
Het toneelstuk dat opgevoerd wordt  heet: ’t kon hier wel spoken…  
Het zal een erg komisch blijspel worden, de spelers en speelsters liggen nu al elke oefenavond in een 
deuk.  
De baron heeft een familiekasteel geërfd. Om alles te bekostigen is hij een hotel begonnen. Helaas 
heeft het hotel al lange tijd geen bezoek meer gehad. Een nieuw plan om te vertellen aan de 
landelijke krant dat er een spook ronddwaalt trekt veel nieuwe bezoekers. Medium Cherrie, 
helderziend zoals altijd wil het spook wel zien. Ook de oud beroemde actrice Marleen met haar 
assistente Lotte komt langs. Marleen hoopt zo weer in de publiciteit te komen. Toos heeft niets 
gelezen, maar als verrassing voor haar man Gert heeft ze dit hotel geboekt. 
Joep de fotograaf van de roddelpers komt ook een kijkje nemen. Het kasteel is volgeboekt en de 
oude butler heeft zijn handen vol aan het personeel. Zal het echt gaan spoken bi-j Den Tappen? 
Komt dat zien! 
 
Dus komt allen kijken!  Zaterdag 24 november 2018, om 14.30 uur of 20.00 uur bij ‘Den Tappen’.  
 
De rolverdeling is als volgt: 
Baron: Rene te Lintum 
Butler: Freddy Bomers 
Cherrie: Karin Berenschot 
Marleen: Henriette Oonk 
Lotte: Sanne Freriks 
Joep: Jeroen Lensink 
Gert: Gé Fonhof 
Toos: Jolanda Meinen 
 
De souffleur is Anja Bomers. Regie is zoals al enkele jaren in handen van Willy Woordes. 
 
Daarnaast is er een bestuurswisseling geweest. Lilian Dibbets heeft na 3 jaar bestuursdienst het 
stokje over gedragen aan Karin Berenschot. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is Lilian bedankt 
voor bewezen diensten en heten wij Karin welkom en wensen haar veel plezier! 
 
Namens Toneelvereniging Oefening Baart Kunst 
Robert Woordes 
 
Psssst.. Mocht je nog iemand weten wie een hulp Sint of een paar hulp pieten nodig hebben, die bij 
de grote en vele klussen in des-lands tijdens de donkere dagen kunnen helpen?  Of zoekt u geschikte 
kleding of de juiste schmink? Dan stelt toneel OBK zich daarvoor beschikbaar; voor meer info of 
boekingen mail naar: sint.piet.toneelobk@hotmail.com t.a.v. Rianne Geurkink. 

mailto:toneelobkmiste@gmail.com
mailto:sint.piet.toneelobk@hotmail.com


 
Aanmelden als vrijwilliger Hartveilig wonen 

Een acute circulatiestilstand kan iedereen overkomen. Als vrijwilliger van Hartveilig wonen           

kunt u mensenlevens redden door de eerste minuten na een circulatiestoornis te            

overbruggen. 

Eisen vrijwilligers 

Meldt u aan als vrijwilliger bij Hartveilig wonen. Onze vrijwilligers: 

● hebben een erkende reanimatie training gevolgd of zijn bereid deze te volgen; 

● willen en kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep ontvangen; 

● gaan jaarlijks naar een vervolgtraining Hartveilig wonen. 

Ook artsen, verpleegkundigen of anderen werkzaam in de zorg die kunnen reanimeren, zijn             

van harte welkom als vrijwilliger bij Hartveilig wonen. 

Trainingen 

Hartveilig wonen biedt trainingen aan in uw regio in samenwerking met een erkende             
opleidingsinstelling. Wanneer u bij een andere organisatie uw training wilt volgen, kunt u             
bijvoorbeeld terecht bij de plaatselijke EHBO vereniging, het Oranje kruis, het Rode kruis, de              
GGD of de Nederlandse hartstichting. 

BHV 
Bent u in het bezit van een BHV-certificaat met reanimatie, dan is dit voldoende om u aan te                  
melden als vrijwilliger. De training van Hartveilig Wonen is dan niet nodig om extra te volgen                
als u de BHV-cursus blijft herhalen en bij blijft houden! 
  
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij:  
Werkgroep verkeer en veiligheid, 
Conny te Walvaart, telefoon: 0543-569492 of 06-48827523 en/of 
Bert Nijman telefoon: 06-27046905 of email: bjnijman02@gmail.com 
 
 
 

mailto:bjnijman02@gmail.com


In verband met het verplaatsen van de kaartavond van 9 
november naar  
14 december ’18 onderstaand een nieuw overzicht van de 
kaartavonden. 

 
Commissie Ontspanning Miste 

KAARTAVONDEN SEIZOEN 2018 – 2019 

 
Miste in zaal ‘Den Tappen’ - Aanvang 20:00 uur 

 
1e    12 oktober ’18 (P) 
 

2e   26 oktober ’18 (P) 

3e   30 november ’18 (I) 4e   14 december ’18 (P) 
 

5e   11 januari ’19 (P) 6e   25 januari  ’19 (P) 
 

7e   8 februari  ’19 (P) 8e   22 februari  ’19 (I) 
 

 
Extra avond 8 maart 2019 – Interland Miste/Corle 
 
BUURTSCHAPPEN KAARTINTERLAND 2018 
Vrijdag 5 april 2019 - Aanvang 20:00 uur 
In zaal ‘Den Tappen’ – Miste 
 
Noteer deze datums alvast op uw kalender! 
 
Dit seizoen gaan we als proef twee kaartavonden organiseren 
zonder (vaste)partner, dus individueel. (P = met partner, I = 
Individueel). 
Aan het eind van het seizoen is de seizoenprijs voor de hoogste 
individuele kaarter (wordt berekend over minimaal 7 avonden, 
met de 6 hoogste scores). 

 

 
 
 
 



 
Vriendschap – de basis van alles 

Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap en het motto is 
Kom erbij! Een mooi thema. Er zijn heel veel kinderboeken die over 
vriendschap gaan. Sterker nog: ik ken eigenlijk geen enkel kinderboek boek dat 
niet over vriendschap gaat! Waarom eigenlijk? 

Vriendschap is de basis van onze kindertijd. Empathie, zelfvertrouwen, om hulp 
vragen, hulp geven en nog zoveel meer, leer je van de vroege vriendjes en 
vriendinnetjes. 

De behoefte aan vriendschap zit diep in ons gebakken. Onze hersenen hebben er 
zelfs beloningssystemen voor: geluksgevoel-stofjes als dopamine en oxytocine 
komen vrij als we op een positieve manier met andere mensen in aanraking 
komen. Nooit voel je je meer met een ander verbonden dan wanneer je samen 
een taakje uitvoert. En je gevoel van zelfstandigheid gaat met sprongen vooruit 
als je merkt dat je een lastige taak misschien nog niet zelf kunt, maar dat het wel 
lukt samen met je vriend. En is er ruzie, dan doet dat echt pijn. 

De vriendschappen bereiden je voor op de volgende stap in het leven: loskomen 
van je ouders en een zelfstandig mens worden. Want ook dat gaat niet zonder 
vrienden. Zonder vrienden is er niemand die je helpt als je pech onderweg hebt, 
niemand die boodschappen voor je haalt als je ziek bent, niemand die je troost 
als de kat is weggelopen. 

Omdat vriendschap zo belangrijk is, zie je het thema “Vriendschap” dan ook 
heel veel terug in kinder- en jeugdboeken. Ik ken geen kinderboek waarin 
“vriendschap” geen rol speelt. Daarom zijn kinderboeken ook zo waardevol. 
Vriendschap moet je leren en dit kan heel goed door het lezen van 
kinderboeken! 

Vriendschap moet je leren. 

De impact van problemen op het gebied van vriendschap is groot. Een gebrek 
aan vriendschap, verraad, moeite met het sluiten van vriendschap kan tot veel 
verdriet 



leiden. En niet alleen dat: het stoort door tot ver in de volwassenheid. De 
basisschooltijd is het moment om te leren hoe het moet. 

Dat vriendschap ingewikkelde materie is en net als woordbeeld herkenning of 
de tafels moet worden geleerd, wordt duidelijk als je dieper in de vriendschaps 
dynamiek van de bovenbouw duikt. Waar in de onderbouw “naast elkaar 
spelen” aan de orde is, en kinderen moeten leren hoe ze moeten omgaan met 
emoties (niet meteen om de hals vliegen en ook niet direct slaan), leren kinderen 
in de bovenbouw hoe je een vriendschap verwerft en behoudt. 

Dat gaat niet altijd goed. Vriendschap zit vol lastige, filosofische begrippen die 
je als kind alleen maar leert door te doen. Het is dus goed dat in zoveel boeken 
het thema “vriendschap” een grote rol speelt. Door te lezen leer je hoe anderen 
met vriendschap omgaan, welke keuzes er zijn en hoe groot de keuzevrijheid is 
die je hebt. Iedereen in Nederland kent Pippi Langkous. Pippi Langkous, 
Annika en Tommy zijn vrienden, al zijn ze nog zo verschillend. Ze zijn 
vrienden en blijven vrienden omdat ze goed naar elkaar luisteren. Voor Pippi is 
de waarheid rekkelijk: “twee maal drie is vier”. Voor Annika en Tommy is de 
waarheid erg belangrijk. Je leert dat in vriendschap eerlijkheid en 
betrouwbaarheid voorop staan en dat dit niet altijd hetzelfde is als de juiste 
uitkomst van een rekensom. 

Op school behandelen we het onderwerp vriendschap regelmatig. Het is 
belangrijk voor de psychosociale en sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Want alleen door te oefenen in een veilige omgeving, met 
volwassenen die je helpen als je er even niet uitkomt, leg je de basis voor de 
vriendschappen in de rest van je leven. Echte vriendschap kent geen 
scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. 

Johan Wilterdink, dir. 

10 oktober 2018 

 

 

 



 



 

 



 

Groep 4 



schoolkrant (kinderpostzegels 2018) 
26 september - 4 oktober heeft miste corle groep 7 en 8 kinderpostzegels 
verkocht. Op 5 oktober hebben de juffen uitgerekend hoeveel euro we 
hebben opgehaald.Dat was € 1343,10.Vorig jaar was dat 200 euro 
meer,maar toen gingen 15 kinderen verkopen.Dit jaar 9 kinderen.Het was 
leuk om te verkopen,maar voor sommige kinderen was dat best wel 
spannend.Want je kent bijna niemand. Maar uiteindelijk is het wel leuk. 

groei en leven 
presentaties 

We hebben heel wat dingen gedaan voor groei en leven.Paar dagen 
geleden maakte groep 4 en 5  presentaties over de dino.Het was een van 
de eerste presentaties die groep 4 en 5 heeft gemaakt.Er waren 4 groepen 
die allemaal een presentatie hadden gemaak over de dino.Toen ze 
allemaal klaar waren met de presentaties kregen ze een groot applaus.   

de mens 
Groep 6,7 en 8 heeft collages gemaakt over de mens. 
Wij zijn nu de homo sapiens of makkelijker gezegd de moderne 
mens.Maar vroeger hadden we andere mensen.Het begon allemaal met 
de Australopithecus.Daarna Homo habilis,Homo erectus,Neanderthalensis 
en nu zijn wij.Dat was ingewikkeld vroeger. Van Abel. 
 

Groei en Leven. 
We hebben het kernconcept Groei en Leven. We hebben dit kernconcept al eens 
gehad. Dat was heel leuk. We hebben een thema over  mensensoorten gehad. Toen 
hebben we collage gemaakt over die mensensoorten. We moesten 6 
mensensoorten hebben in onze collage. We moesten opschrijven hoe ze leefden in 
de oertijd. De mannen gingen jagen om eten te krijgen. De 6 mensensoorten zijn de 
aap, de aap mens, de  Homo antecessor, de Homo erectus, de Homo 
neanderthalensis en de Homo sapiens. Dat zijn wij. Wij zijn eigenlijk iets moderner 
dan de Homo sapiens.   

Kinderpostzegels 
De kinderen hebben veel geld opgehaald met 
de kinderpostzegels.Ze hebben maarliefst 1343 
en 10 cent opgehaald. Dat hebben ze met 
negen kinderen gedaan. En vorig jaar met 
vijftien kinderen gedaan en toen hebben ze 
maar 200 euro meer opgehaald.  
 

Van Jesse L en Luc 
 



GROEI EN LEVEN 
We hadden het over de evolutie over de mens gehad en over Darwin dat is een 

wetenschapper, en hij heeft de Galápagos eilanden ontdekt en hij heeft gevaren 

met de Beagle dat was een reis schip.  

En nu hebben we het over de dino’s. 

We hebben ook bij knutselmiddag een skelet 

van een dino op zwart papier getekend. Niels 

heeft de Triceratops getekend. En Ayla heeft 

een stegosaurus getekend. We hebben ook een 

dino gemaakt van klei. 

Gemaakt door Ayla en Niels 

 

 

 

 

Groei en leven 
De mensDe mens  

Laatst gingen we met groei en leven over de evolutie van de mens en de eerste mens heette de 
Australopihlecor.En toen wert hij slimer en kwam de homo_habalis.Laater wert hij weer 
slimmer en kwam er een nieuwe de homo_erectus.Toen wert hij slimmer en kwam er weer 

een nieuwe de neandertaler.Toen wert hij veel slimmer en kwamen er nieuwe wij de 
homo_sapiens en de mens leefde vroeger in Afrika dus iedereen. 

Galápagos eilandenGalápagos eilanden 
Daarna leerden we over Charles darwin hoe hij de Galápagos eilanden ontdekte en dat hij 
een geupdate dier gevonden hat.De dieren op de Galápagos eilanden waren niet bang voor 

mensen. 

De dinoDe dino De t-rex bijt in de nek van zijn prooi.  
VanVan   Wesley en MattijsWesley en Mattijs  

  
  

groei & leven 
Apatosaurus 



eigenschappen 
Wat eet hij planten. Hoe groot kon hij worden max 23 m. 
Hij weegt 33 ton.voetgrootte 1 mete. 
Max 3 m. Wat ad ander de en reptielen.  
herrerasaurus 
Max 3 m.  Eet andere reptielen en dinosauriërs. 
Wapens scherpe tand en  klauwe. De naam Beteekent hagedis van Herrera. Hij 
leven het  tias. 
parasaurolophus 
Lengte 11m.Er zijn 3 sorten de parasaurolophus tubcen  
parasaurolophus cytocrystautus.3.8ton.Planten enbladeren 
stegosaurus 
Max 10 meter.2 ton zachte planten te eten. 
marwin & jason 

Groei & leven 
We hebben het gehad over de evolutie van de aapmens.We hebben een  
collage gemaakt de eerste aapmens is de australopithecus de tweede aapmens is 
de homo habilis de derde is de homo erectus en de vierde is de homo sapiens 
neanderthaler sisen de vijfde homo sapiens en de moderne mens wist je dat homo 
mens betekent.Groep 5 en 4 hebben het over de dinosaurus gehad groep 6,7,8 
mochten kijken naar de presentatie.Darwin is een beroemde uitvinder daar hadden 
we het ook over gehad Darwin is met de beagle naar de galápagos eilanden gegaan 
om de wereld in kaart te brengen. de beagle is een boot.Vroeger dachten dat de 
wereld plat was dat als ze met de boot gingen dat ze van de wereld af vielen.We zijn 
98% familie van de chimpansee. 

school 
Op school gaat het goed.We zijn in blok twee bij rekenen we komen steeds dichter 
bij  de toets en daarna zitten we in blok drie we krijgen eerst een vooruit toets dat 
houd in wat je al kent.  
Dit zijn onze juffen en meester.+meester tom maar die staat er niet tussen 

 
SCHOOLKRANT 

Kinderpostzegels 



We hebben met de kinderpostzegels heel veel geld opgehaald 
in totaal €1342,10 met maar negen kinderen en dat is dus met 

zes kinderen minder dan vorig jaar en toen hebben we 
ongeveer €200 meer opgehaald. 

Groei en leven 

We hebben nu het kernconcept Groei en leven. Een 
kernconcept is een project waar je heel veel over leert. Groei en 

leven is een project waar we de verschillende mensensoorten , planten en 
dieren onderzoeken. 

We hebben geleerd over de evolutie van de mens en groep  
4 en 5 hebben een presentatie over dino’s gedaan. Groep 8,7,6 en 5 hebben 
met handenarbeid dino’s getekend, dino’s gekleid en we hebben ook nog 

skeletten getekend. 
Dingen die wij leuk vinden🙂 

Casper vindt rekenen, taal en spelling erg leuk met rekenen hebben we nu 
procenten dat was eerst erg lastig maar nu allang niet meer.Tijmen vindt 

taal en rekenen erg makkelijk maar ook wel heel leuk. 
Van Casper en Tijmen. 

  
 

GROEI EN LEVEN. 
Groei en leven was een super leuk en interessant onderwerp.We moesten een babyfoto 
meenemen om er een spel mee te doen.We moesten ook een op een A3 (een groot papier) een 
collage over de menssoorten maken.De eerste doe gevleieert is menssoort is de primaat en is 
geëvolueerd in de Australique.En daarna kwam de homo habilis. En 11 oktober gingen we 
een speurtocht doen en het ging over vriendschap, want deze week is het onderwerp van de 
kinderboekenweek vriendschap en daarna moest je bij plaatjes de namen van degene die op 
het plaatje stond raden en je moest raden of weten waar ze elkaar van kennen en daarna moest 
je gaan praten over vriendschap en wat je belangrijk vind van vriendschap. Tim en Tijl.  
 
 
  
 

 
 

 
groei en leven. 
Met groei en leven hebben we het gehad over de evolutie van de mens. 



daar hebben we geleerd hoe de aapmens,1 de australopithecus, 2 homohabilis, 3 
homo erectus, 4 de homo sapiens,5  de moderne mens, groep 4 en 5 hebben een 
presentatie gemaakt over dino's daar weer heel veel over geleerd. 

 
kinderpostzegels 
de kinderpostzegelactie  was leuk we zijn samen langs deuren geweest en 
verkochten de postzegels. Van Jesse H. 

 
kinderpostzegels  

We hebben kinderpostzegels verkocht  om 40.000 kinderen een nieuw thuis te 
geven. 

We deden het met maar 9 kinderen en we hebben in totaal 1343,10 euro 
opgehaald! 

groei & leven 
Voor groei & leven moesten we een collage maken over de evolutie van de mens.  

We hadden 5 mensapen die werden door de miljoenen jaren heen een mens zoals wij. 
We hebben heel veel dingen geleerd door de collage te maken. 

atelier  
Bij de opdracht voor het atelier moest je de evolutie van je huisdier tekenen in vijf 

stappen. 
Van oerdier tot het dier die we nu kennen. 

Je mocht veel fantasie gebruiken voor je tekening omdat je het dier vroeger niet 
hebt gezien. 

Presentaties 

Groep 4&5 moesten een presentatie maken over hun uitgezochte dinosaurus. 

Daar hebben ze uitleg gegeven over wat ze aten,hoe groot ze waren en 

wanneer ze uitstierven. 

Ze mochten er ook een filmpje bij kiezen. 

groep 6,7&8 mochten de presentaties bekijken en beoordelen met tips en 

tops. 

Van Robyn & amely😇😇 



Groei en leven!Groei en leven!  
We moesten van vis tot amfibie! Groep 4 en 5 moesten een presentatie makenWe moesten van vis tot amfibie! Groep 4 en 5 moesten een presentatie maken  
over dino,s! En we moeten een dino tekenen!over dino,s! En we moeten een dino tekenen!  
Groep 4 en 5 hebben geleerd over de mensaapGroep 4 en 5 hebben geleerd over de mensaap!  
 

 De oerknal!De oerknal!    
 
We hebben geleerd dat de oerbacteriën het ontstaan van leven is!We hebben geleerd dat de oerbacteriën het ontstaan van leven is!  
de mensen afstammen niet van apen! wij zijn 99,00 procent aap 1,00 mens wijde mensen afstammen niet van apen! wij zijn 99,00 procent aap 1,00 mens wij  
hebben grotere hersenen dan apen en we hebben beeteren hande! hebben grotere hersenen dan apen en we hebben beeteren hande! Van Nick,Van Nick,  
Liam en Bas.Liam en Bas. 

 


