
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Van de redactie… oktober 2010      

                                                                                                                                        
 

 NAZOMER 
 
Met een mooie nazomer gaan we 
langzaam de winter weer in. 
Om hier opgeruimd aan te beginnen zullen 
de leden van Misters Belang  op zaterdag 
16 oktober weer een schoonmaakronde 
door de buurtschap maken. We zullen 
goed herkenbaar zijn ,vooral doordat we 
van de gemeente 2 bolderkarren hebben 
gekregen om de vuilniszakken te 
transporteren. 
Regina en Johan hebben deze bij de 
officiële overhandiging in Meddo met de 
aanhangwagen opgehaald. Omdat we de 
bolderkarren maar incidenteel nodig 
hebben, hebben we besloten om deze aan 
de school te doneren. Zo hebben de 
kinderen er iedere dag plezier aan. 
Meer vrijwilligers kunnen we altijd 
gebruiken voor deze dag. Gezelligheid, 
veel bewegen in de buitenlucht en goed 
eten en drinken is gegarandeerd. Mocht 
het slecht weer zijn dan gaan de volgende 
zaterdag. 
 
Het ziet er naar uit dat het cadeautje van 
de bolderkarren er nog een van het vorige 
kabinet is geweest. We krijgen van alle 
kanten te horen dat subsidiestromen 
dichtgedraaid worden. 
Een initiatief om een buurtbus op te zetten 
is door de provincie afgewimpeld met de 
boodschap : geen geld meer voor  nieuwe 
initiatieven. 
Eigen inzet wordt belangrijker. 
Eigen inzet kan getoond worden door af en 
toe een stukje voor de buurtkrant of de 
website te schrijven. Ik wil aan besturen 

 

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  
                 
 
 
 
               De contactpersonen: 
WTM Jan Stemerdink 
OBK Ine Oonk 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kersfeest Bert Geers 
Misters Belang Frank Glorie 
COM Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

 
De volgende buurtkrant verschijnt  17 december 2010.  

De kopij moet binnen zijn op 10 december  
  
 
 
   
 

                     
 In deze buurtkrant: 

 
Van de redactie 
Centrale agenda 
Verslag Volksfeest 
Verkeer en Veiligheid 
Wie is de mol ? 
OBK toneelvereniging 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
WCL 
Gezocht 
Kerstmarkt 
obs  Miste & Corle 
Groep 1 t/m 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober  

18 t/m 22 Herfstvakantie 

november  

1 Ouderavond school 

27 OBK ‘Het vrolijke haantje’ 

december  

14 Kerstviering Miste Den Tappen 

15 Kerstviering Corle De Woord 

17 t/m 31   Kerstvakantie 

januari  

6 Kledingactie 
 

 

 

 

 

     

 

 
 

 



 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

 
Afgelopen week was het kinderboekenweek met als thema: ‘De Grote Tekententoonstelling’. 

Dit keer stond het beeldverhaal centraal. Beelden maken bij verhalen en gedichten. Of…….wat 

vertelt een illustratie allemaal ? Wat ‘zie’ ik bij het lezen van een verhaal ? Wat kan ik vertellen 

met een tekening, schilderij of foto ? 

 

Juf Annet liet haar eigen geschilderde unieke ‘kabouter-collectie’ aan de kinderen zien. Een serie 

van vijfentwintig aquarellen, die iets vertellen. Alle groepen zijn hier mee aan de slag geweest om 

naar eigen beleving en fantasie een verhaal er bij te maken.  

Daarnaast hebben alle kinderen een zelfportret op schildersdoek gemaakt. De doeken hangen  

door de hele school. Al het gemaakte werk kunt u op de ouderavond komen bewonderen. 

 

Het thema sluit aan bij het leesonderwijs. Zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen 

neemt een belangrijke plaats in op school en we willen ook dit jaar de kwaliteit van het 

leesonderwijs een impuls geven. Binnenkort informeren we u meer hier over. 

U als ouder kan eveneens een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Belangrijk is, dat uw kind 

thuis leest; boek, krant, tijdschrift. Al is het maar tien minuten per dag.  

Goed kunnen lezen vraagt om ‘kilometers’ maken. Als de techniek (technisch lezen) wordt 

beheerst, dan kan er worden gewerkt aan het begrijpend lezen. Begrijpend lezen is niet alleen 

taal, maar ook rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Kortom: er wordt steeds een 

beroep gedaan op het begrijpend lezen. 

 

Na de herfstvakantie is er op 1 november een ouderavond. Er vinden ‘wisselingen’ plaats, zowel in 

de MR als de OV (oudervereniging). Katri Dekkers gaat de MR verlaten en de OV moet verder 

zonder Wim de Roos en Wilco Vriesen. Met veel enthousiasme hebben ze zich altijd ingezet voor 

school. Misschien een beetje vroeg, maar toch wil ik ze in deze krant alvast bedanken voor hun 

inbreng en plezierige samenwerking.   

Binnenkort kunt u een uitnodiging voor de Ouderavond tegemoet zien. 

 

De school is sinds kort twee bolderkarren rijker. Deze speelkarren heeft Misters Belang in 

ontvangst mogen nemen in het kader van het ophalen van het zwerfafval ( waar de school in het 

voorjaar ook weer aan meedoet). De karren staan ‘geparkeerd’ op school in het kleuterhok. De 

kinderen mogen ze tijdens het buiten spelen gebruiken. Dit stellen we zeer op prijs en willen 

Misters Belang bedanken, dat ze gebruik maken van ons ‘parkeerhuis’. 

 

 

Mede namens het team, 

 

Reinout Smilde  

 

 

 

 



GEZOCHT  GEZOCHT GEZOCHT  

  

Wie heeft er een zadeldekje gevonden???? 

Ik ben het zadeldekje kwijt geworden tijdens het 
paardrijden, 

In de buurt van de Vreehorstweg, Hellekampsweg, 
Veldhorstweg, 

In Miste!!!! Op vrijdag 1 oktober j.l. 

Het is een paars dekje met de naam ANKY erop!!!!! 

  

Wil de eerlijke vinder zich melden bij: 

             

                        Anja Bomers 

                        Misterweg 197 

                        Telf: 0543-522458 

                        Mobiel: 06-24173006 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September 2010 

 

Beste  Buurtbewoner[s]. 
 

Wij als werkgroep Verkeer en Veiligheid, voortgekomen uit de Buurtschappen visie, hebben 

een actieplan -inventarisatie lijst opgesteld. Wij willen graag gebruik maken van uw, jullie 

hulp, kennis over het gebied, omgeving waarin we wonen. 

 

*Heeft u klachten over onderhoud van bermen, wegen, kapotte verlichting, enz. in het 

buitengebied van Winterswijk dan bestaat er de mogelijkheid om via het gebiedsloket van de 

gemeente uw klacht[ten] door te geven. 

 

Citaat uit de gemeentegids Winterswijk.[ 2010] 

 

Bel- en herstellijn. 

Wilt u melding maken van bijvoorbeeld los liggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, 

verstopt riool, zwerfvuil of hinderlijke overlast van groen? Neem dan contact op met de Bel- 

en herstellijn,  [0543-543543].  Deze lijn is er speciaal voor het melden van deze en andere 

soorten van ‘’ kleine’’ overlast. Of mail naar gebiedsloket@winterswijk.nl  

Uw  telefonische melding, of mail wordt beoordeeld op urgentie en zo spoedig mogelijk 

afgehandeld. Let wel:  het moet gaan om overlast in de openbare ruimte. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin van uw buren of de toestand van bestrating 

op een bedrijfsterrein. 

 

 

*Meldingen aan uw eigen belangenvereniging/buurtvereniging 

 

We  vragen u om  melding te maken van:  

 

• Onoverzichtelijk, gevaarlijke bochten/ situaties in uw omgeving. 

• Slechte verlichting, onvoldoende verlichting in het buiten gebied [die van belang zijn 

voor  gevoel van veiligheid van fietser, wandelaar]. 

 

Uw belangen-/buurtvereniging zal uw meldingen aan ons doorspelen, waarna wij samen met 

de gemeente zullen proberen situaties te verbeteren 

 

Namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid, hartelijk dank.  

  

Meer over de activiteiten van de werkgroep  Verkeer en Veiligheid staat   in de 

Buurtschappenvisie die u allemaal heeft ontvangen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



                                                                Wie is de mol? 

 

Het is een klein zwart zoogdiertje dat leeft onder de grond ook komt een albino mol wel voor. 

Hij is bijna blind. Gemiddeld is hij 125 tot ongeveer 160 m.m. lang. Het maakt soms een 

piepend geluid en als het zich bedreigd voelt dan kan het ook blazen. 

Het voedt zich o.a. met regenwormen en engerlingen( de larven van de meikever) en andere 

schadelijke insecten. Hij eet per dag ongeveer de helft van zijn lichaamsgewicht zo’n 100 

wormen. 

 Omstreeks de maand april krijgen ze meestal 2 tot 7 jongen.  

Zijn poten zijn zeer geschikt om te graven en hij kan zich moeiteloos voor en achteruit 

bewegen. Hij graaft voedselgangen waar hij dan regelmatig zo’n drie maal per dag doorloopt 

om de wormen die er ingevallen zijn te eten.Horen doet hij met zijn tast en snorharen. Door al 

dat graven zorgt hij wel voor een soort luchtige drainage van de grond. Hij kan ongeveer tot 

16 meter per uur graven. Ook zorgt hij voor watergangen en zijn nest heeft hij ook in een 

extra gang. Bij voldoende wormen legt hij ook wel eens een voorraad aan en om te zorgen dat 

de wormen niet wegkruipen bijt hij de kop er af. 

 Extreme droogte en wateroverlast kunnen funest voor hem zijn. Natuurlijke vijanden zijn o.a. 

de ooievaar,reiger,buizerd,vos  en bunzing. 

 Komt het grondwater hoger dan gaat hij naar hoger gelegen stukken land . Veel mensen 

vinden het niet zo fijn als ze dan in het mooie gazon of het sportveld van die heuvels maken 

en wat te denken van die weilanden waardoor de koeien al dat zand op hun bord krijgen. 

Daarom wordt de mol ook niet overal met rust gelaten behalve in de bossen of natuurgebieden 

wegbermen etc. 

Men probeert hem dan ook een beetje te bestrijden of te verjagen om nog meer ongemak te 

voorkomen. Zo zijn er verschillen de methodes zoals trilapparaten, flessen zonder bodem die 

men tot aan de hals in de grond graaft waardoor er dan door de gang een fluittoon komt of 

door middel van tabletten in de gangen te stoppen.( dit mag alleen door mensen met een 

vergunning hiervoor).Wil je zeker zijn dat je ze hebt dan is een z.g. mollenklem ook een 

mannier van vangen. 

Voor de mol niet zo leuk maar wij mensen vinden het dan wel weer fijn dat ze weg zijn. 

 

 J.t.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag van het Volksfeest Miste op  9, 10 

en 11 September 2010. 
 

Het feest nam donderdagmiddag een aanvang 

met de ouderenmiddag.  De belangstellenden werden 

onthaald op een oranjebitter en dat lieten de meesten zich goed 

smaken! Dini Jansen wist de zaal weer prima te bespelen met 

grappige anekdotes en ontroerende liedjes.  

Vrijdagmorgen was er het bloemencorso. Met ruim 90.000 

bloemen verdeeld over maar liefst 7 versierde wagen uit de 

A-categorie en een drietal kleinere stukken mag Miste 

weer trots zijn op haar Corso. Onder begeleiding van 

muziekcorps Excelsior trok weer een kwalitatief hoogstaande optocht rond.   De strijd om de 

‘Den Tappen Corsobeker’ ging tussen de  “Slorgels”met “Octopils” en de “Pumpelbuukskes” 

met “Ba(l)anceren”. Dit jaar trokken de “Slorgels” aan het langste eind.  Bij de kleine wagens 

was de 1
e
 prijs weggelegd voor Manou de Greve en Lisanne de Roos met  “One, two, three, 

dat leare wie’j”. De “Zoepwagen” van de Jeugdcommissie kreeg de wisselbeker uitgereikt 

voor de mooiste zitwagen. Na de officiële opening was het tijd voor de school- en 

volksspelen.  In de loop van de middag begon het wat te regenen, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Vrijdagavond traden de conferenciers Monasso en Olde Luttinkhuis op. Helaas was 

de zaal maar matig gevuld. Begeleid door Tandem werd de vrijdag gezellig afgesloten.  

Zaterdag is natuurlijk de dag die in het teken staat van het Koningsschieten. Zaterdagmorgen 

werd aangevangen met het traditionele ‘uithalen’ van de oude Koning Jan Wiggers en zijn 

Koningin Janny. Onder een prachtig najaarszonnetje vertrok de optocht om 08:30 naar 

Vivaldi. Daar werd op gepaste wijze in een sfeervolle ambiance de regeringsperiode van Jan 

en Janny afgesloten.  Om 12 uur, terug bij “Den Tappen” werd begonnen met het 

Koningsschieten. Jan Wiggers beet het spits af, gevolgd door Janny. Toen kon de strijd 

losbranden. Rita Dibbets schoot de kop, Bernie Oonk schoot het grootste gedeelte van de 

vogel los. Ronnie Visser leek de vogel de genadeklap te geven maar een stuk van de romp 

bleef hangen.  Zijn vriendin Mirjam Schreurs loste toen het verlossende schot. In totaal waren 

er  74 schoten nodig geweest.  Zo wordt het komende jaar Miste weer geregeerd door een 

Koningin: Mirjam Schreurs met aan haar zijde Ronnie Visser als Prins-gemaal.  Ook de jeugd 

kon een Koningin kronen. Met 94 schoten wist Lisa De Mik de Jeugdkoningsvogel in zijn 

geheel los te schieten; zij mag zich het komende jaar de Jeugdkoningin noemen van Miste. ’s 

Avonds zorgde Trigger voor een passende afsluiting met een spetterende dansavond. 

Kijk eens op www.buurtschapmiste.nl   (Volksfeest Miste) of op www.winterswijk.org 

(Specials / School- en buurtfeesten / Miste) voor een uitgebreide fotoreportage!  

Uitslagen School- en Volksspelen: 

Kinderspelen. 
Het groepje van Sanne, Juju, Silke, Dunja, Ruben, Isa en Steef kwam als winnaar uit de strijd.  

Koningsschieten 
Kop Rita Dibbets 

Linkervleugel, Rechtervleugel en Staart  Bernie Oonk 

Romp Mirjam Schreurs 

Jeugdkoningsschieten 
Lisa de Mik 

Vogelschieten 50+ 
1 Jan Wiggers 

2 Henny Woordes 



3 Ina Vervelde 

Vogelschieten 50- 
1 Doudi Freriks 

2 Paul Makkink 

3 Luuk Kruisselbrink 

Sjoelen vrijdag 
1 Carolien Ligtenberg 

2 Hans Geers 

3 Ada Kortschot 

Sjoelen zaterdag 
1 Rick Breukers 

2 Gerwin Doornink 

3 Marjanne Lensink 

Balero vrijdag 
1 Henk Vruwink 

2 Nico Deunk 

3 Ada Kortschot 

Balero zaterdag 
1 Hermien te Kortschot 

2 Sebastien Godziejewski 

3 Roman Godziejewski 

Pijlwerpen vrijdag 
1 Nico Deunk 

2 Jan Wiggers 

3 Joey Visser 

Pijlwerpen zaterdag 
1 Tim Willekes 

2 Mark Woordes 

3 Henny Woordes 

Flipperkastspel vrijdag 
1 Anja Bomers 



2 Wenke Bomers 

3 Annie Berenschot 

Flipperkastspel zaterdag 
1 Rieki ten Bokkel 

2 Sien te Selle 

3 Hermien te Kortschot 

Bij het klokraden heeft Niels Woordes de TV met DVD gewonnen. 

Uitslagen Corso 

 Deelnemer Cat Pnt Titel 

1 De Slorgels                 A 93 Octopils  (winner Den Tappen 

Corsobeker) 

2 Pumpelbuukskes A 92 Bal(l)anceren 

3 Tunnelkroepers A 90,5 Onderwaterwereld 

4 De Prutsers A 90 Surfen op het net 

5 De Krömmels A 89,5 Eerst verdreugen, dan verzoepen 

6 De Poppels A 89 De Poppels, doar ku'j met uut de veute 

7 Vissershook A 88 (P)Biercing 

     

1 Manou de Greve en 

Lisanne de Roos  

B 90 One, two, tree, dat leare wie'j 

2 Pumpelkids B 89,5 Mario viert ook feest 

3 Jurre en Hidde Vriesen B 89 WK 2018? 

     

 Bokkelbokaal voor de mooiste zitwagen 

 Zoepwagen   Koning + wijn = A18 

       

Winnaar Bokkelbokaal voor de mooiste zitwagen  

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 

Na het Misters feest is het altijd weer dé tijd om met de toneelrepetities te beginnen. 

Het stuk was al bekend In het vrolijke weerhaantje. De rolverdeling is ook rondgekomen. 

Soms dan zit het niet mee en moet er nog van alles geschoven worden. Van de spelers, die in 

het jeugdstuk hebben gespeeld, doen er nu twee mee.  

De eerste woensdagavond hebben we de rollen gelezen. Iedereen krijgt de boodschap van de 

regisseur mee om het eerste bedrijf goed te leren want volgende week gaan we spelen op het 

toneel en zonder boekje!! Oeps, dan wordt blokken en stampen……… De tweede woensdag 

komt iedereen vol goede moed bij Den Tappen. Het toneel wordt klaar gezet. 

Hier een tafeltje, daar een bankje (3 stoelen). Een denkbeeldige schutting en nog een fantasie 

trapje. We beginnen………Oké, nu we op het toneel staan blijkt maar weer dat het heel 

anders is dan dat je thuis aan de keukentafel (of  in bed, of op het toilet) je rol leert. We zijn 

het allemaal met elkaar eens …… snel je tekst kennen is heel belangrijk want dan kun je ook 

beter je rol spelen. Iedereen deed goed z’n best en we gaan vol goede moed voor de volgende 

woensdag het tweede bedrijf leren!!! En voor dan die week moeten we het derde kennen. Ja, 

ja het gaat er fanatiek aan toe. We krijgen de nodige aanwijzingen hoe te lopen, te spreken, te 

zitten of te vrijen……. 

Na het oefenen praten we nog even met z’n allen na en sommigen moeten nog hun 

achterstallige drank opmaken. Ja,je hebt mensen die veel op het toneel staan. 

We hebben er allemaal ontzettend veel lol aan en het kan niet anders het moet een leuke 

uitvoering worden. Komen jullie allemaal kijken op 27 november bij Den Tappen. We spelen 

om 14.30 uur en om 20.00 uur. 

 

Verder is de commissie  OBK doet Gek druk bezig met de voorbereidingen voor het 

openluchtspel dat voor mei 2011 gepland staat. Er zijn verschillende schitterende locaties in 

Miste gevonden. De bezoekers zullen van locatie naar locatie gaan om zo het hele verhaal te 

kunnen zien. 

De titel van het stuk is Den Schandpoal en het is geschreven door Henk Krosenbrink.  

Er zullen zo’n 30 spelers meespelen, een ongekend groot aantal voor OBK. 

Het verhaal zal je meenemen naar het verleden van Miste…….. en wat er toen gebeurde zal 

menigeen versteld doen staan. 

 

Op 28 en 29 mei zullen wij per dag 2 voorstellingen geven. Noteer alvast deze data in de 

agenda, want dit spektakel wil je niet missen!! De kaartverkoop zal eind 2010 starten. In de 

volgende buurtkrant zullen we jullie meer informatie over Den Schandpoal geven. 

 

 

 

 

 

Toneelvereniging O.B.K. Miste 

 

 



 



 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

Wij hebben met mistersfeest een wagentje gemaakt. 

En we hebben eerste prijs!!! 

Dit was ons wagentje. 

Het was erg leuk. 

Op ons wagentje stond… 

One Two Three 

Dat leare wie’j. 

Iedereen die er naar 

keek vond het een leuk 

        wagentje. 

Wij vonden het zelf ook 

     heel erg leuk. 

 
                                                                                               Lisanne       Manou 

 

Groetjes Lisanne en Manou 

 

 

 

 

 
 

 

In groep 5 is het leuk je leert er veel. 

Er zijn twee hele leuke juffen, 

een juf loopt stage. 

We hebben voor het eerst geschiedenis gedaan voor het eerst was het moeilijk 

maar nu is het makkelijk . 

Oja de juffen heten Marlies en Eugenie ze zijn heel lief. 

We moeten nu ook vrijdagmiddag naar school. 

Dan gaan we knutselen dat is superleuk. 

En de herfst komt eraan. 



 

 

    

 

De bladeren krijgen een andere kleur. 

De eikels vallen op je hoofd. 

En de bladeren vallen weer op de grond. 

Het word tijd dat we een keer een bos wandeling maken. 

En we zoeken naar kastanjes en beukennootjes. 

En de sneeuwklokjes komen eraan. 

En de herfstkastanjes. 

En we maken een herfsttafel. 

 

Groetjes Demi Dunja Mika en Merel 

 

 

 

Groep 6 
Het is super leuk in groep 6. 

Ik heb een super leuke juf ze heet eugenie. 

Mijn groepje is ook super leuk. 

Zoë en ik hebben super veel lol! 

En Nick is slim! 

Annabelle is nieuw maar ook aardig! 

We hebben ook een stage juf ze heet juf Marlies.  

Maar beste mensen ik hou het deze keer kort. 

Groep 6 is super! 
Van carly 

 

super Mario galixy 2 
Super Mario galixy 2 is heel leuk! 



En er is ook een luma 

En je kan ook op yosie rijden 

En vraag je ook af wii yosie is yosie is  

 een groen draakje is 

Met heel veel mollige levels 

 
De schijfers maikel en Ruben 

 

 
                                          Voetbal        van Jimmy Nick en Tom 

Het  is herfst .Elke  zaterdag moeten wij voetballen bij Mec 

Toen wij in de f1 zaten. 

Kwam er een fotograaf . 

Toen hoorde we van fotograaf  dat er voetbalplaatjes van ons  . 

Gemaakt werd bij de plus . 

Toen hadden we gewonen van ksv  met 12-0 dat was de stand . 

In oktober  komen er voetbalplaatjes in 2010-10-07                     

  
 
Voetbal mijn hobby 

Ik speel bij mec, in de E 1. in mijn team spelen Nicolas, Lisanne, 

 Nick, Tom, Ruben, Jimmy, Bernice, Sil, Luuk, Ellis, Evi 

Ik vind voetbal heel leuk. Ik sta naast Nick en Lisanne. 

Bart Sloetjes 



 
Het is heel leuk in groep 6. 

En ik heb een heele  leuke juf en ze heet Eugenie. 

Ik zit met Carly Annabelle en Nick aan tafel. 

En met Carly heb ik vaak lol. 

En Nick is heel slim. 

En Annabelle is nieuw op school 

Maar ze is wel aardig. 

En we hebben een stage juf en ze heet Marlies. 

En het is SUPER IN GROEP 6 

 

Veel groeten Zoë 

 

 

Groep 6!! 

Wij twee zitten in groep 6, en dat is heel leuk. In groep 6 krijg 
je topografie van Nederland.We hebben Gelderland al gehad, 
en zijn nu met de provincie Utrecht bezig.Ook de tafels van één 
t/m tien moet je kennen. Één keer in de drie weken hebben we 
samen met groep vijf zwemles.Vrijdagmiddag is de leukste 
middag, dan hebben we handvaardigheid van Tom, Natasja en 
Annet.We hebben het erg leuk in de klas, samen met juf 
Eugenie en Juf Marlies. 

Dit verslag is van Carmen en Ellis. 

Ik ben nieuw op school 

 
Ik zit in groep 6. ik vind mijn nieuwe school erg leuk. 

Mijn juffen zijn heel lief. Ze heten juf Eugenie en juf Marlies. 

en ik zit in het groepje met Zoe Carly en Nick. 

Groetjes Annabelle 
 

 



 
 
 
De herfst is weer begonnen. 
Dan vallen er weer blaadjes uit de bomen. 
Dan vallen er weer blaadjes heel veel verschillende blaadje zoals 
:rood,oranje en bruin.  
En we moeten dan weer harken en vegen. 
En we moeten de kachel weer opstoken. 
En het word steeds kouder.  

Groetjes Corné,Bart en Hidde 
 
 
 
 
Kinderpostzegels 2010 

29 oktober kregen we de mappen 

van  de kinderpostzegels.  

Daarmee ging ik s’ middags 

rond mee geweest. 

Daarna moesten we de mappen 

inleveren op school.  

En we moeten nog de postzegels 

en de kaarten rond brengen 

                  gr. Chiel 
 



Mijn stuk voor de schoolkrant 

 

Het is herfst 

Het Word langzaam koud. 

Voor dat ze gaan slapen 

eten De dieren heel veel. 

 
En als ze gaan slapen 

Dan slapen ze voor 

De Rest van de herfst. 

en als de herfst voor 

Bei is slapen ze nog even. 

En dan is het weer lekker 

warm aan het worden. 

 

Van huub 
 

 

 



 

De herfst 
Het is stil. Ze loopt door het bos. Na enkele minuten hoort ze leven in het bos. 

Ze hoort de wind tegen haar praten. Het geruis van de wind lijkt op de woorden: 

het is eindelijk herfst. Elke minuut krijgt ze het herfst gevoel. Ze luistert heel 

goed naar de dingen die haar aanstaan. Telkens kijk ze om haar heen en dan ziet 

ze alles leven. De egels onder de bladeren, de eekhoorns in de bomen, de 

bladeren die van de bomen vallen en de kastanjes en de eikels op het mos. Ha 

dat was ik bijna vergeten de paddenstoelen zitten natuurlijk tussen de bladeren. 

De egels eten hun buikje rond. De eekhoorns zoeken noten. En zij zoekt 

kastanjes voor het herfst tafeltje die ze in huis hebben staan. Telkens al de wind 

haar raakt dan denkt ze dat ze vliegt. De herfst is haar lievelings seizoen. Ze 

wou dat het altijd herfst was.  

    Floor en Bernice 

 

 

       
 

 De Herfst 

Regen 

Regen, regen, regen 
ik ben voor jou niet bang 
ik kan er heus wel tegen 
ga gerust je gang 

Spet je dikke druppels 
maar gerust in 't rond 
maak maar grote plassen 
op de moddergrond 

Zelfs je ergste buien 
duren toch niet lang 



regen, regen, regen 
ga gerust je gang 

 Laura Mengerink. 

 

 
 

Ηετ ισ αλ ωεερ οκτοβερ, 

δε ηερφστ βεγιντ, 

εεν ναττε κουδε ωινδ, 

   

 

δε βλαδερεν ϖαλλεν ϖαν δε βοµεν, 

ηετ ωορδτ µιεσεριγ ωεερ, 

                                 

 

                          δε ωιντερ κοµτ ερ οϖερ εεν τιϕδ ωεερ ααν. 

εν δε ηερφστ καν δαν ωεερ γααν. 

 

 

δε διερεν ζυλλεν εεν ωιντερσλααπϕε ηουδεν , 

ζε ηεββεν γελυκκιγ ωατ ετεν αχητεργεηουδεν. 

 

 

Ηετ γαατ σνεευωεν, 

ηετ ωορδτ εργ στιλ βυιτεν, 

ϕε ηοορτ δαν γεεν ϖογελ µεερ ϖλυιτεν, 

 

 

∆ε µενσεν ζιττεν βιννεν, 

δε καχηελ στοοκτ, 



Ηετ ισ βιννεν εργ ωαρµ, 

εν γεζελλιγ, 

εν νιεµανδ δοετ ηελλιγ! 

 

 

 Ινεζ 

 

 

 
 
 

De herfst is weer geland en de wind giert en gromt 

En de bladeren vallen weer op grond. 

 

Alweer een seizoen voorbij 

Daarvan worden we niet blij. 

 

Wat zou het fijn zijn 

Als het altijd zonnig en zomer kon zijn. 

 

De donkere dagen voor Kerst komen eraan. 

We worden daar niet vrolijk van 

 

De warme dagen en zwoele nachten zijn voorlopig weer van de baan 

En we halen onze winterkleren te voorschijn en trekken die weer aan. 

 

Maar 1 zekerheid die blijft bestaan 

Na de winter komt het voorjaar er weer aan. 

 

Elk seizoen heeft zijn eigen charme 

Aan die gedachte moet we ons nu maar warmen. 

 

Met de kachel aan en kaarsen erbij 

Worden we toch weer een beetje blij. 

 

Ook kunnen we nog naar het bos gaan 



Misschien zien we dan ook paddenstoelen staan. 

 

Dennen appels rapen voor het haardvuur is ook een plan 

Lekker buiten lopen, dus we nemen het ervan. 

 

Laat nu de herfst maar komen 

Ik blijf toch van het voorjaar dromen.    

 

 

 Jurjen en Joost  

    

    

    

    

Het is herfst!Het is herfst!Het is herfst!Het is herfst!    
________________________________ 

Als de zomer haast voorbij is, 

staat de herfst al voor de deur. 

dan krijgen alle groene blaadjes, 

stuk voor stuk een nieuwe kleur.  

soms gaat dat een beetje langzaam, 

elke dag een blad of twee. 

Als wij zo’n boom in groei zien, 

helpen we graag een handje mee! 

________________________________ 

 Milou en Marije 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

 
De kinderboekenweek gaat dit jaar over tekeningen. 
Je kan op ver schillende manieren tekeningen maken zoals: 
� Foto’s uit knippen en op papier plakken. 



� De kant van een plaatje afknippen en opplakken en de andere helft 
tekenen. 

� En je kan alles over tekenen van een foto of poster. 
Er worden ook prijzen uit gereikt tien zilveren en één gouden. 
En aan de kinderen wordt het genomineerde boek voorgelezen door 
de schrijf(ster)der. 
   
Van:Sanne en Puck 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 


