
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie… oktober 2011      

                                                                                                                                        
 

                           
Geachte lezer, 

 
Op zaterdag 15 oktober gaan we weer het zwerfvuil 
ophalen in het buitengebied van Miste. Tijdens het 
verschijnen van deze buurtkrant zal het 
buitengebied waarschijnlijk weer schoon zijn. 
Telkens staan wij weer versteld van de hoeveelheid 
vuil dat weer wordt opgehaald. Zeker na de 
vakantie is het zinvol. Na deze periode blijkt toch 
altijd weer dat veel mensen niet weten wat een 
vuilnisbak is.  

 
Tevens wordt er op woensdag 19 oktober een 
nieuwe hartdefibrillator geplaatst bij de familie 
Woordes aan de Brinkeweg. Er is door Connexxion 
een project opgestart om in het buitengebied de 
overlevingskans bij hartfalen te vergroten. We zijn 
daarom bezig met een inventarisatie van personen 
die willen deelnemen aan dit project. De bedoeling 
is dat deze mensen bereikbaar zijn op de mobiele 
telefoon. Mocht er dringend hulp nodig zijn, worden 
deze mensen door middel van een SMS benaderd 
en kunnen ze met de defibrillator naar het 
slachtoffer gaan. Mochten deze hulpverleners op 
bepaalde momenten niet in de gelegenheid zijn, 
kan dit worden aangegeven. Hiervoor is een 
speciaal planningsschema gemaakt. Indien mensen 
niet op een oproep reageren, wordt automatisch de 
volgende persoon benaderd. Iedereen krijgt 
vanzelfsprekend een opleiding voor het bedienen 
van dit belangrijk apparaat. Kortom: een zeer 
belangrijk project waarvoor we nog steeds mensen 
voor zoeken. Indien men interesse heeft, kan men 
een bericht sturen aan: rozenhuis@planet.nl 
In deze buurtkrant kan men ook de oproep van de 
gemeente vinden voor het inleveren van de 
enquête “Glasvezel in het buitengebied”. We weten 
allemaal dat een glasvezelkabel aanleggen in het 
buitengebied een kostbare zaak is. Wellicht zijn er 
in de toekomst toch mogelijkheden door 
bijvoorbeeld samenwerking met andere partijen die 
hun eigen netwerk ook een keer moeten 
vernieuwen/uitbreiden. Echter is dit waarschijnlijk 
de komende jaren nog niet ter sprake. Voor de 
toekomst is glasvezel een belangrijk en niet meer 
weg te denken fenomeen. Denk hierbij aan controle 
op afstand door middel van camera’s, downloaden 
van grote bestanden, concurrentie voor de huidige 
aanbieder van televisiezenders, bekijken van 
eerder uitgezonden documentaires op de PC, 
(hulp)middel voor scholieren om grote bestanden te 
down- en uploaden etc. De benodigde capaciteit en 
snelheid van gegevensoverdracht is in de huidige 
situatie niet (meer) aanwezig.                                       

 

Kopij  
Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze 
persoon houdt contact met de achterban van de 
vereniging. De kopij kan op school worden 
afgegeven [brievenbus], per e-mail 
[info@mistecorle.nl] of  
bij de redactie (Reinout.Smilde) 

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

.  
De volgende buurtkrant verschijnt 23 december  2011 

 
De kopij moet binnen zijn op 12 december      
        
    
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Centrale agenda 

Affiche enquệte glasvezel       
Volksfeest 
OBK 
Schietvereniging WTM 
obs  Miste & Corle 
Frank en Jolanda Reesink 
‘t Zunnekuuksken 
Groep 1 t/m 8 

 
 
 
Er zijn ontzettend veel voorbeelden die voor het 
huidige netwerk niet toepasbaar zijn, dus heeft 
glasvezel toch de toekomst. 
Om een goed beeld te krijgen van uw mening, is 
het belangrijk om de enquête wel in te vullen. 
Deze enquête kan de komende weken nog 
gewoon ingeleverd worden. Op de poster is de 
inleverdatum 14 oktober vermeld, maar 1 of 2 
weken later is ook nog mogelijk. We zien deze 
graag tegemoet.  
 
Evert de Roos 
Secretaris Misters Belang 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober  

17 t/m 21 Herfstvakantie 

15 Hobbybeurs bij ‘De Woord’ vanaf 10.30 uur 

21 Kaartavond Miste ‘Den Tappen’ 20.00 uur 

28 Kaarten Corle  ‘De Woord’  20.00 uur 

31  Ouderavond obs Miste & Corle  20.00 uur 

november  

4 en 18 Kaartavond Miste ‘Den Tappen’ 20.00 uur 

12 Oud papier en oude metalen 

17 Ouderenmiddag ‘De Woord’  14.00 uur 

25 Kaarten Corle  ‘De Woord’  20.00 uur 

december  

20 Kerstviering Miste ‘Den Tappen’   19.30 uur 

21 Kerstviering Corle ‘De Woord’   19.30 uur 

26 december 

t/m 6 januari 

Kerstvakantie 

januari  

6 en 20 Kaartavond Miste ‘Den Tappen’ 20.00 uur 

27 Kaarten Corle  ‘De Woord’  20.00 uur 

februari  

3 en 17 Kaartavond Miste ‘Den Tappen’ 20.00 uur 

24 Kaarten Corle  ‘De Woord’  20.00 uur 

maart  

2 Kaartavond Miste ‘Den Tappen’ 20.00 uur 

17 Uitvoering OBK 14.30 en 20.00 uur Den Tappen 

30 Kaarten Corle  ‘De Woord’  20.00 uur 
 

    Wx xÇÖâWx xÇÖâWx xÇÖâWx xÇÖâệàx Åtz ÉÉ~ ÇÉz àx Åtz ÉÉ~ ÇÉz àx Åtz ÉÉ~ ÇÉz àx Åtz ÉÉ~ ÇÉz u|ÇÇxÇ äxxÜà|xÇ wtzxÇ Çt DG É~àÉuxÜu|ÇÇxÇ äxxÜà|xÇ wtzxÇ Çt DG É~àÉuxÜu|ÇÇxÇ äxxÜà|xÇ wtzxÇ Çt DG É~àÉuxÜu|ÇÇxÇ äxxÜà|xÇ wtzxÇ Çt DG É~àÉuxÜ        
   ãÉÜwxÇ |ÇzxäâÄw   ;é|x äxÜwxÜÉÑ<   ãÉÜwxÇ |ÇzxäâÄw   ;é|x äxÜwxÜÉÑ<   ãÉÜwxÇ |ÇzxäâÄw   ;é|x äxÜwxÜÉÑ<   ãÉÜwxÇ |ÇzxäâÄw   ;é|x äxÜwxÜÉÑ<    
    
    



 

 



Volksfeest Miste 2011. 

Miste heeft de rij met Volksfeesten afgesloten.  Mede geholpen door het prachtige weer kan 

iedereen terugkijken op een paar prachtige dagen! 

Het Koningspaar werd ook dit jaar met een koets van huis opgehaald door de 

optochtcommissie.  Koetsier Harrie de Roos en hulpkoetsiers Willy Oonk en Jonny Oonk 

leverden Mirjam en Ronnie na een relaxte rondrit door Miste veilig af bij “Den Tappen”. Daar 

werden zij, evenals alle andere aanwezigen onthaald op een oranjebitter. Na het zingen van 

het Wilhelmus  werd de aftrap verricht door Jan te Brinke op  de ouderenmiddag. Hij wist het 

publiek te vermaken met hilarische en herkenbare anekdotes uit zijn 50-jarige bakkerscarrière 

afgewisseld met accordeonmuziek.   

Vrijdagochtend stond in het teken van de optocht. Ook dit jaar mag Miste zich weer laten 

voorstaan op een kwalitatief hoogstaande opocht. De strijd bij de A-categoriewagens moest 

worden beslist op details. Daar wisten de Pöppels aan het langste einde te trekken met hun 

visie op de Eurocrisis: “Hoo holle wi’j um op ’t ende?”.  Met een perfecte afwerking wist de 

wist de wagen ook de “Den Tappen Corsobeker” in de wacht te slepen voor de wagen met het 

hoogste aantal punten. De Krömmels moesten met een half puntje minder genoegen nemen 

met de 2
e
 plaats voor hun “Komkommer(tijd)”,  een imposante wagen die de ophef rondom de 

Ehec-bacterie verbeelde. De derde plaats was weggelegd voor de Tunnelkroepers met 

“Flower Power” een kleurrijke terugblik op de hippietijd.  Bij de B-categorie (jeugd) eisten de 

Pumpelkids de overwinning op met “Wij houden van Miste”.  Deze wagen was door de 

kinderen helemaal zelf gebouwd; een belofte voor de toekomst.  Tweede, met slechts 1 puntje 

minder was de wagen van de debutanten Isa, Robin, Lars & Rick. Met hun “Nog in de 

kinderschoenen” gaven zij hun visitekaartje af.  De Klomp 2 ging met de eer strijken voor  de 

mooiste zitwagen met als titel “Hotel de Kneipe”.  De optocht trok onder begeleiding van 

Excelsior via de Brinkeweg en Heenkamppieperweg naar de stop bij de familie Voskuil aan 

de Smeenkstegge.  Het was daar weer goed toeven, dit onder het genot van een kopje koffie 

en/of iets sterkers! De schooljeugd kon weer meedoen aan de ballonnenwedstrijd. Wederom 

een prachtig gezicht, al die oranje ballonnen. Vervolgens trok de lange stoet via de Halteweg 

en Misterweg terug naar Den Tappen. De middag stond in het teken van de school-  en 

volksspelen.  De vrijdagavond was ingeruimd voor het verrassingsspektakel “ Proppen of 

stoppen”.  Ondanks de mysterieuze titel hadden zich maar liefst 18 teams opgegeven om mee 

te doen.  Eenmaal binnen werd duidelijk wat de bedoeling was. In de zaal stonden 2 auto’s 

klaar. Elk van de teams moest proberen om zoveel  mogelijk personen en strandattributen in 

een auto te krijgen. Onder grote hilariteit werd fanatiek gestreden en aan het eind van de 

avond mocht team “De Piepershook” de zilveren bokaal in ontvangst nemen.  His & Co 

verzorgde de muzikale invulling van de avond en na het vrijmaken van de vloer werd de 

avond swingend afgesloten.  

De zaterdag vertrok de optocht al vroeg naar de Halteweg,  residentie van Koningspaar 

Mirjam Schreurs en  Ronnie Visser voor het traditionele uithalen. Het broodje gebakken ei 

viel goed in de smaak!  Gerrit Schreurs de nam gelegenheid om namens de familie te 

benadrukken dat, zo kort na het overlijden van zijn moeder en oma van de Koningin het de 

uitdrukkelijke wens van de gehele familie was om het feest in de geplande vorm door te laten 

gaan. Na een kort maar krachtig dankwoord van Mirjam vertrok om half twaalf de stoet weer 

naar “Den Tappen” om daar een aanvang te maken met het koningsschieten.  De vogel werd 

eerst van zijn rechtervleugel ontdaan door Monique Pampiermole en na 206 schoten schoot 

Evert de Roos de rest van de vogel los. Samen met Connie te Walvaart vormen zij het nieuwe 

Koningspaar van Miste. Bij het jeugdkoningsschieten wist Wouter Reiring het finale schot te 

lossen en hij mag zich het komende jaar Jeugdkoning van Miste noemen. 

Het feest werd ’s avonds afgesloten met de Trainband en zo kan ook dit jaar Miste weer 

terugzien op een zeer geslaagde editie van het Volksfeest. 

Commissieleden en vrijwilligers:  Het Hazenmaol  is dit jaar op 11 November! Hou deze 

datum vrij, de uitnodiging volgt nog. 
 

 



 

 

Koning 2011 EVERT DE ROOS en Connie te Walvaart 206 schoten 

Rechtervleugel  Monique Pampiermole  

Jeugdkoning 2011     WOUTER REIRING 156 schoten 

Rechter- en linkervleugel Bjorn Exo  

   

   

Vogelschieten 50+  1. Gerrit Stortelers  

 2. Martijn Kamphuis  

 3. Willy Kruisselbrink  

 4. Henny Woordes  

Vogelschieten 50- 1. Herwin Lensink  

 2. Wilbert van Lochem  

 3. Donny Wiggers  

 4. Hans Oonk  

Sjoelen vrijdag 1. G. Doornink  

 2. D. Stemerdink  

 3. S. te Selle  

Sjoelen zaterdag 1. Emil Dibbets  

 2. C. Lichtenberg  

 3. Mw. Te Selle  

Pijlwerpen vrijdag 1. Lars Nijmeijer  

 2. Ria de Roos  

 3. Katja Lensink  

Pijlwerpen zaterdag 1. Ronald vd Donk  

 2. Niels Woordes  

 3. Robert van Eerden  

Flipperkastspel vrijdag 1. Jesse Kocken  

 2. Wenke Bomers  

 3. A Kortschot  

Flipperkastspel zaterdag 1. Nannie Leemkuil  

 2. Anneke Assink  

 3. Jill vd Donk  

Muntenwaterbak vrijdag 1. Anita Reiring  

 2. Irene Bos  

 3. Niels Woordes  

Muntenwaterbak zaterdag 1. Seline Verveld  

 2. Niels Woordes  

 3. Emil Dibbets  

Klokraden TV met DVD ANITA OONK  

   

Schoolspelen 1. Team Carly, Dunja, Milan, Silke, Dylan & Rafael 
 

 

 

 

 

 



 

 

Plaats DEELNEMER CAT TITEL WAGEN PUNTEN  

  GROTE WAGENS       

1 De Pöppels A Hoo holle wi'j 'm op 't 

ende? 

95,5 

2 De Krommels A Komkommertijd 95 

3 Tunnelkroepers A FLOWER POWER 94 

4 Pumpelbuukses A Krab bij kas 93,5 

5 De Slorgels A Krozendrinkroute 92 

6 Plakkers A BOER ZOEKT VROUW 91 

7 De Prutsers A Pompen of ver/volzuipen 88 

8 BEGZ (bij elkaar geraapt 

zooitje) 

A BIERKENNERS 85 

  KLEINE WAGENS       

1 Pumpelkids B Wij houden van Miste 93 

2 Isa, Robin , Lars & Rick B Nog in de kinderschoenen 92 

3 Mailynn vd Zwet & Simone 

de Roos 

B Deze "schminkdeuzen" 

geven dit feest meer kleur 

90 

4 Manou de Greve & Lisanne 

de Roos 

B Tante Rikie bijna met 

pensioen wordt vast 

rollatorcrosskampioen 

88 

5 De Roos & Maas Kids B LOKALE HELDEN 87 

6 De Boefjes B KLEIN BEGINNEN 85 

  ZITWAGENS       

1 Zitwagen De Klomp II Z Hotel de Kneipe   

2 Zitwagen De Pöppels Z     

3 Zitwagen Eekeler  Z     

4 Plakkers Z     

4 Zitwagen Tunnelkroepers Z     

4 Zitwagen de Prutsers Z     

4 Zitwagen De Klomp I Z     

4 Zitwagen Bözzels Z     

4 Zitwagen Harmelinkhook Z     

4 Zitwagen 

Heenkamppieperhook 

Z     

4 Zoepwagen Jeugdcommissie Z     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Dit jaar is het echter een beetje anders. In het voorjaar zijn we met z’n allen ontzettend druk 

geweest met het openluchtspel. Er was toen geen tijd  om een stuk uit te zoeken voor het 

najaar en bovendien hadden de spelers ook even een periode nodig om de accu weer helemaal 

op te laden zodat we weer voor de volle 100% er tegen aan kunnen. We hebben daarom 

besloten om de uitvoering van november te laten vervallen. 

 

Op 17 maart 2012 geven wij onze voorjaarsuitvoering.  
We spelen dan het stuk “Actie op de redactie” van Henk Roede 

Noteer dit alvast op/in uw nieuwe kalender/agenda. 

Wij hopen U dan tijdens de middag- of avondvoorstelling te begroeten!! 

 

Van ons openluchtspel “Den Schandpaol” is een DVD gemaakt. Er zit ook een making-off 

gedeelte bij zodat U ook een kijkje achter de schermen krijgt.   U kunt deze DVD (ad € 8,--) 

bestellen om zo alsnog (of nog eens) te genieten van het openluchtspel. Hebt U interesse? 

Neem contact op met 

Ria de Roos, telefoon 564498 of mail even naar toneelobkmiste@gmail.com en we zullen U 

de DVD  bezorgen. 

 

Sinterklaas 

 
Enkele dagen geleden heeft de postbode bij het secretariaat van 

O.B.K. een brief uit Spanje in de brievenbus gedaan!!! 

De schrijfpiet van Sinterklaas vroeg of wij mensen kenden  

waar Sinterklaas op bezoek moest komen. Als wij nu adressen 

zouden doorgeven dan gaat de schrijfpiet er voor zorgen dat 

Sinterklaas (of alleen enkele pieten) 

op bezoek komt. Dus lezers van de 

buurtkrant……… Wilt U een bezoekje van de Sint en/of 

pieten laat het ons dan even weten. Dit kan telefonisch of per 

mail. (De gegevens staan bovenaan de bladzijde) Wij zullen dan 

zorgen dat er bij U een bezoekje wordt gebracht. 

 

 
We wensen U allemaal een mooie herfstperiode toe. 

 

 

 

Toneelvereniging O.B.K. Miste 

Ria de Roos 

 
 



   

 

 

 

 SCHIETVERENIGING W.T.M. 

 
We zijn weer begonnen. 

De schietcompetities zijn weer van start gegaan. 

In Aalten begint de competitie altijd al op de eerste dinsdag van september en in 

Winterswijk is de competitie op 18 september begonnen, altijd een week na de 

volksfeesten. 

Het begin van de competitie is niet voor iedereen even vanzelfsprekend 

begonnen als andere jaren. 

We hebben namelijk alle buksen vervangen voor nieuwe perslucht buksen, en 

ondanks een aantal oefendagen om aan het nieuwe materiaal te kunnen wennen, 

zijn er enkele schutters die er nog niet aan kunnen wennen. 

Binnen het bestuur is er al over gesproken of we voorlopig iedere week toch 

maar een oefenavond moeten gaan vastzetten, zodat er wat extra uren gemaakt 

kunnen worden. 

Wat is een persluchtbuks zult u zich misschien afvragen? 

Bij deze buksen zit er een cilinder in met perslucht (200Bar) zodat na ieder schot 

de buks niet opnieuw gespannen hoeft te worden. 

Men hoeft nu alleen maar een klepje te openen en er een kogeltje in te doen en 

men kan weer schieten. Dit scheelt een heleboel keren de buks te moeten 

spannen. 

Verder is er op dit moment weinig te melden wat betreft de schietsport. 

De volgende buurtkrant is er meer nieuws. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

 

 

Geachte ouders, 
 

 

De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er al weer op; de schoolbevolking knijpt er even 

een weekje tussen uit, nadat er uiteraard hard gewerkt is. 

De laatste anderhalve week is veel aandacht besteed aan ‘Superhelden’, het thema van de 

kinderboekenweek. 

Volgende week woensdag, de 19e, gaan we in het kader van de Kinderboekenweek met de groepen 

5 t/m 8 met de bus naar Utrecht. We gaan hier de musical ‘Fantasiamuisical’. We vertrekken om 

14.30 uur bij de Storm. De musical begint om 17.00 uur en is afgelopen om 19.00 uur. Een 

prachtige afsluiting van de Kinderboekenweek. 

 

Een aantal vaders heeft er inmiddels voor gezorgd, dat we op een mooie zaterdag, een mooi strak 

hek op het plein hebben gekregen. Bedankt hiervoor. 

 

In de eerste week van november doen we weer mee aan het nationaal schoolontbijt. Dit betekent, 

dat we met alle groepen de dag starten met een ontbijt. Meer informatie kunt u vinden op 

www.schoolontbijt.nl . U ontvangt ook nog informatie via de nieuwsbrief. 

 

Op maandag 31 oktober gaat Veilig Verkeer Nederland een technische verkeerscontrole 

uitvoeren bij ons op school. Belangrijk dat uw kinderen veilig van en naar school fietsen. U 

ontvangt via uw mail een brief, waarin u kunt zien waar de fietsen op worden gekeurd. Misschien 

heeft u de komende week even tijd de fiets(en) na te kijken, zodat er een OK-sticker afgegeven 

kan worden na de keuring. 

 

Direct na de vakantie staat de gymbus weer bij school. We gaan weer gymmen in de zaal (Alma) 

op maandag- en vrijdagochtend ( zie info-kalender april). De bus vertrekt om 8.20 uur. 

 

Maandag, 31 oktober om 20.00 uur is de jaarlijkse Ouderavond.  

 

 

Mede namens het team, wens ik iedereen een fijne week 

 

 
Reinout Smilde  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Frank en Jolanda Reesink. Zoals Wilco Vriesen al in een 

eerdere schoolkrant schreef hebben wij zijn plaats in de 

Oudervereniging overgenomen. Men vond dat wij daarvoor wel genoeg 

kinderen hebben en als er iemand op bezoek komt om je uit te 

nodigen dan kun je haast niet weigeren. Aangezien wij allebei een 

redelijke volle agenda hebben is het voor ons ideaal om samen in de 

OV te gaan, zodat er bij een activiteit vaak wel één van ons kan 

helpen. 

Frank is hovenier en werkt bij Sjoerd Frielink Multidiensten, waar hij 

vooral verantwoordelijk is voor het ontwerpen en aanleggen van 

tuinen. Jolanda is leerkracht en werkt in groep 7 van obs De Kolibrie. 

Daar zit ze ook in de Ouderraad. Het is leuk om te zien hoe 

verschillend een kleine school als Miste-Corle is van een grote school 

als De Kolibrie. 

Samen hebben we 4 kinderen: twee jongens en twee meisjes. Daniël 

is 6 jaar en is dit jaar begonnen in groep 3. Tim is 4 jaar en zit 

(weer) in groep 1. Esther en Ayla, onze twee-eiige tweeling, zijn nu 3 

jaar en zijn na de zomervakantie begonnen op peuterspeelzaal “ ’t 

Zunnekuuksken” op de Haart.  

We wonen nu 5 jaar in Miste op De Klomp en we hebben het 

ontzettend naar onze zin in ons gezellige, kinderrijke buurtje. 

Eén van onze taken in de OV is die van verkeersouder. Nu we toch 

een stukje voor de schoolkrant schrijven willen we graag van de 

gelegenheid gebruik maken om ouders en kinderen eraan te 

herinneren dat het “donkere weer” er weer aankomt en dat iedereen 

dus weer minder goed zichtbaar is in het verkeer. Dus… denk aan 

goede verlichting en misschien is een reflecterend hesje ook een 

goed idee! 

 

Groetjes, 

 

Frank en Jolanda Reesink    
 

 

 



 

 

Een regenboog van kleuren op ’t Zunnekuuksken. 
Dit jaar spelen de kinderen van peuterspeelzaal ’t Zunnekuuksken rondom de kleuren van de 

regenboog. Ieder thema heeft zijn eigen kleur. 

De afgelopen tijd stond rood in het middelpunt. Alle kinderen lazen met hun ouders het boek 

de rode bus, in de klas stond een grote rode bus. De kinderen hebben heel wat reisjes gemaakt 

met die bus, waardoor die regelmatig voor een kleine beurt naar de garage moest. Zo werden 

de afgebroken wielen met lijm en spijkers weer aan het chassis gemaakt. 

 Ook de andere voertuigen kwamen aan bod: auto’s, vrachtwagens, de fiets en natuurlijk de 

trein. Als afsluiting maakten alle kinderen een ritje met de trein van Aalten naar Winterswijk, 

waar de vrijwilligers van het Gols zo vriendelijk waren het hek naar de oude treinen te 

openen. De kinderen mochten in de oude locomotief en op de machinistenstoel van de buffel 

zitten. De terugweg was best spannend, want door een sein- en wisselstoring kon de trein niet 

harder dan 40 km per uur rijden; sommige kinderen konden zo goed zien waar hun huis langs 

de spoorlijn stond. (Later bleek dat dit voorlopig de laatste trein was die reed, geluk gehad). 

Na een oranje overgangsweek staat nu het boek “Wat nu, Olivier” in het middelpunt, waarbij 

Olivier achter een geel blaadje aanrent en dus is de centrale kleur geel. 

Op dit moment zit de groep op maandag en vrijdag helemaal vol. Op woensdag is er nog wel 

plek. 

In januari is er weer plaats voor nieuwe kinderen op onze peuterspeelzaal. Hebt u 

belangstelling voor onze activiteiten of denkt u “dat is wel iets voor mijn kind”, kom dan 

gerust een keertje kijken. (Graag vooraf even bellen). Meer informatie kunt u vinden op onze 

website:  

 www.zunnekuuksken.stap-aalten.nl. 

 

U vindt peuterspeelzaal ’t Zunnekuuksken aan de  Haartseweg 12 in Aalten. Telefonisch 

bereikbaar onder  0543 565438 op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Schoolkrant pagina van groep 5 en 6 

 
 

Het motto gaat over superhelden. De Kinderboekenweek. 

Begint  dit jaar. Op woensdag 5oktober het duurt  tot. 

En met  zaterdag 15 oktober . Harry potter die kan. 

Toveren maar helden zoals deze bestaan alleen in boeken 

 Nooit echt.  En mijn helt is batmam 

 

Bart sloetjes 

 

 

Diertje hier Diertje daar!!! 

 
Diertje luister eens naar mij, 

En ga zitten op die kei. 

Je heet toch niet voor niets Koen, 

Dus ga wat voor mij doen bijvoorbeeld knabbelen aan die schoen. 

Muisje’ jij bent lief’  

Jij bent een echte hartedief!!!  

Als ik naar je kijk, 

Dan wordt ik stinkend rijk. 

Je lijkt niet op een haas, 

Dus je lust vast wel een stukje kaas!!! 

Ik hou van je hoor, 

Want jij eet de kaas uit mijn oor. 

Toen ik jou voor het eerst zag staan, 

Was het volle maan. 

Het leek wel een feest, 

Wat misschien een droom was geweest. 

Je bent heel lief, 



Ook al ben je soms agressief . 

Muisje daar ik sta altijd voor je klaar 

 

Van Afra Zoë en Acky 

 
 

 
 

    Woensdag 5 oktober is Kinderboekenweek begonnen . 

           Het eindigt op zaterdag 15 oktober. 

            Dit jaar is het motto:superhelden. 

            Kinderboekenweek doen ze om de kinderen beter te laten lezen. 

           Want de meeste kinderen niet zoveel van lezen  

           Die zitten altijd te game. Zoals de playstattion en de wii enzovoort. 

           De moeders en de vaders vinden het niet leuk dat als hun kind telkens 

achter zulk soort computers  zitten. Er zijn ook heelveel films en boeken over  

superhelden. Bijvoorbeeld Mega Mendy Harry Potter Dolfje Weerwolfje en 

Pippi Langkous er zijn er nog veel meer . Elke school heeft ook een 

Kinderboekenweekkrant. Wij vinden kinderboekenweek hartstikke leuk . 
Groetjes Demi Dunja en Merel                                   

 

 
Wij gaan naar de bieb en halen daar boeken. 

En dat vinden we heel leuk. We gaan altijd  

met auto’s, omdat we niet altijd met de fiets op school zijn. 



Iedereen mag twee boeken uitkiezen. 

En de regels zijn in de bieb niet schreeuwen en niet rennen. 

Je mag niet 2 informatie boeken mee nemen, maar 1 leesboek moet. 

Mika en Jorik 

 
 

 

                        Dit jaar is het motto:Superhelden. Dat begint dinsdag  

                    4 oktober met het kinderboekenbal je kan er alleen 

                    Komen met een uitnodiging. Daar zijn allemaal beroemde 

                    Kinderboekenschrijvers. Er was ook een uitreiking van 

                    De gouden griffel. En de winnaar was Simon van de Geest. 

                    Er was ook een zilveren griffel. Wijzelf kwamen op school 

                    En zagen de kinderboekenweekkrant op onze tafel liggen. 

                    In de kinderboekenweekkrant staan ook spelletjes in die 

                    Over de superhelden gaan. Er staan ook helden van kinderen 

                    In. Ook kleine verhaaltjes staan erin er staat in de normale 

                    Krant staat in dat  een meester als batman op school kwam. 

Lars, Ruben, Tom en Jimmy 

                     

                     

 

                                                                                                                                                                    
 

 

 

Yoshi is een  klein baby draakje hij kan niet vuur spugen. 

Hij doet namelijk met zijn tong aanvallen. 



Hij heeft geen vleugels want hij flappert met zijn beentjes. 

Als je wilt weten hoe die der uitziet kijk dan op Google en tip Yoshi in. 

Je kan op hem rijden in super Mario galaxy 2! 

Er zijn aller lij Yoshi’s blauw rood geel oranje en de echte kleur groen  

 

 

 
 

 

Van Maikel   

 

 
 

woensdag 5 oktober tot zaterdag 15 oktober . 

begint de Kinderboekenweek. en dat vind ik heel leuk 

omdat kinderen meer gaan lezen en dat is de bedoeling  

van de Kinderboekenweek en ik vind het zelf ook . 

heel leuk en dit jaar is het thema superhelden. 

En ik vind het zelf ook leuk. 

En we krijgen ook een krant op school en die krant vind. 

Ik het leukst. En ik heb zelf ook een boek over .Geronimostilton 

En ik heb er al 3 boeken gelezen . 

En ik ben gisteren nog naar de bibliotheek geweest. 

En daar heb Geronimo stilton weer gelezen .  

En ik heb hem al van de helft gelezen en ik hou ook. 

Van lezen omdat ik het me voorstel.  

En je moet altijd een leuk boek kiezen en dat is de bedoeling  

He omdat als je geen leuk boek heb ook noot een leuk boek. 

 

Gr mika  

 

 



Grappenkoning  
 

 

Er was eens een grappenkasteel. Daar in woont de grappenkoning 

En als je aan belde krijg je altijd een taart in je gezicht en er ui in. 

En altijd als je op de stoel gaat zitten krakt hij door en val je op een scheetkussen! 

En in elke gang zit een val en dan val in een bak water. 

 

Er was eens een gestorde koning die haalt 

Altijd grappen uit met een grote spuit! 

 

 

 

Geschreven door de: 3j’s namen: jorik-juju-joost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



    


