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    Miste,17 oktober 2014

Geachte lezers,

En weer zijn we een kwartaal verder en is het tijd 
om weer een stuk te schrijven voor onze 
buurtkrant.

Na de zomer is nu het nieuwe schooljaar/seizoen 
weer volop van start gegaan. Zo ook voor Misters 
Belang, onze 1e vergadering hebben we weer 
achter de rug. Deze  komende periode zullen er 
weer van allerlei dingen gebeuren, en daarmee 
veranderingen plaatsvinden. 

Binnen het bestuur van Misters Belang zijn we op 
zoek naar nieuwe leden. Johan te Winkel heeft 
aangegeven op termijn te willen stoppen en  voor 
ondergetekende wordt dit het laatste seizoen. Wij 
hopen en vragen van jullie of nu anderen weer 
het stokje willen overnemen en op deze wijze 
voor Miste actief willen zijn!? Schroom niet om je 
aan te melden of eens nader te informeren bij een 
van ons.

Door allerlei nieuwe ontwikkelingen lijkt het nog 
even te duren voordat glasvezel start. Het is een 
complex gebeuren. We blijven het op de voet 
volgen.

En we gaan natuurlijk een dezer weken het 
zwerfvuil ophalen,zoals altijd in oktober!
Dat was het weer,tot een volgende keer,

Vriendelijke groeten namens Misters Belang , 
Annelies Wiggers

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

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

. 
De volgende buurtkrant verschijnt op 19 december   

De kopij moet binnen zijn 
                                  op 11 december 2014
                                                                    
                                                                  
         
          

 In deze buurtkrant: 

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



Centrale agenda  Miste & Corle
  

oktober
20 t/m 24 Herfstvakantie

26 Einde zomertijd
30 Kledinginzameling school

november
29 OBK jeugd  14.30 en 20.00 uur Den Tappen

december
17 Kerstfeest Den Tappen 19.30 uur

22 t/m 2 jan. Kerstvakantie

januari

februari
16 t/m 20 Voorjaarsvakantie

maart
6 Kaartinterland Miste-Corle – Den Tappen
20 Buurtschappen kaartinterland –Den Tappen

Kaarten

Miste in zaal Den Tappen:
7 november, 21 november, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari en 6 
maart als extra avond.
 
Corle in uitspanning De Woord:
31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari en 27 maart.

Kaartinterland Miste-Corle 6 maart in zaal Den Tappen.
De buurtschappen kaartinterland is op 20 maart in zaal Den Tappen.

                                                                                                                                                           



                                                       Miste, oktober 2014

René te Lintum regeert Miste
Miste heeft 11,12 en 13 september weer het Volksfeest gevierd en kan mede dankzij 
het prachtige weer terugkijken op een zeer geslaagd weekend!

De ouderen van Miste werden donderdagmiddag onthaald met een oranjebitter 
waarna de gebroeders Knoef een vrolijke middag verzorgden. De twee heren wisten 
zaal goed te vermaken met, soms wat ondeugende, sketches en ontroerende liedjes.
Met wat minder deelnemers dan vorig jaar trok vrijdag een kleine, maar kwalitatief 
hoogwaardig optocht door de ochtendmist. Begeleid door Excelsior trokken de 
corsowagens afgewisseld met vrolijke zitwagens door de Eekeler-, Jonen- en 
Harmelinkhoek. Gezien de puntenverschillen bleek het geen makkelijk taak voor de 
jury om de winnaar aan te wijzen. Bij de jeugd wisten dit jaar de Pumpelkids de 
overwinning binnen te slepen met de strak afgewerkte, volledig zelfgebouwde wagen 
“Selfie”.  De 3 J’s haalden Sponge(Bob) van stal. Ook dit wagentje was zeer origineel 
en ook mooi afgewerktl het verschil met nummer 1 bedroeg minder dan een halve 
punt! Lars, Ruben, Rick en Stan gingen ‘Onderkoffer’; ook weer een leuk idee en ook 
strak afgewerkt. 

Om het Jeugdkoningschieten wat meer aandacht te geven is dit onderdeel verplaatst 
naar de late vrijdagmiddag. Omringd door vele toeschouwers bonden 27 schuttertjes 
de strijd met elkaar aan en na een zinderende finale wist Ruben Maas de vogel los te 
schieten. Al hooglevend werd de kersverse Jeugdkoning rondgedragen en in de zaal 
werd hij onder grote belangstelling en met veel enthousiasme ingehuldigd. 

Vrijdagavond werd begonnen met de prijsuitreiking van de A-wagen en de zitwagens. 
Gerrit van Vonderman maakt de uitslag bekend van de A-wagens en de zitwagens. 
De voetbaldames van S.U.F. behaalden naaste de 1e prijs in de categorie A-wagens 
ook het hoogste aantal punten overall en mogen de “Den Tappen 
Corso(wissel)beker” een jaar lang onder hun hoede nemen. Hun “Hooli gans (’t is 
maar een spelletje)” was een speelse, goed doordachte en fraai afgewerkte wagen. 
De Plakkers behaalden de tweede plaats met hun verwijzing naar de langverwachte 
komst van glasvezel, “Ut Kump”. De Pöppels legden met hun ondeugende 
“Vreugdewippers”  beslag op de derde plaats. De Pumpelbuukskes behaalden de 4e 

plek met “Liever een plakker dan een kakker”. Ook bij de A-wagens waren 
verschillen gering. De Jonenhoek wist de Bokkelbokaal voor de mooiste 
zitwagen/groep te behalen. Met hun “ Wi’j holt van punten” hadden ze er weer veel 
werk van gemaakt. Tot aan het laatste moment bleven ze in hun rol. Het zou mooi 



zijn dat in het aanstaande jublileumjaar het aantal corsowagens weer zou toenemen; 
de kwaliteit en originaliteit is wel aanwezig in Miste!

Na de prijsuitreiking namen de Disco Kings het over en werd de vrijdag afgesloten 
met een bruisende feestavond. 

Zaterdagmorgen vertrok de hele optocht al bijtijds om de Koningin van 2013 uit te 
halen. Om half 10 arriveerde de stoet bij de residentie van Ingrid en Bernie Oonk 
waar iedereen gastvrij werd onthaald.  Excelsior zorgde voor de muzikale 
ondersteuning en het was dan ook in no-time weer gezellig. Om half twaalf vertrok 
iedereen weer naar de feestweide bij “Den Tappen” waar om 12 uur Koningin Ingrid 
het eerste schot loste. Er deden 17 schutters mee en in ronde 5  begon de spanning 
op te lopen en met het 77e schot wist René te Lintum de vogel in zijn geheel los te 
schieten. Hij mag zich Koning van Miste 2014 noemen, zijn vrouw Susan wordt 
daarmee Koningin. Miste sloot ook dit jaar het feest af met een swingende 
dansavond onder leiding van de Trainband. 

Mede dankzij de vele vrijwilligers kunnen we met z’n allen weer terugkijken op een 
zeer geslaagde editie van het Volksfeest. Het Hazenmaol, als dank hiervoor, staat 
gepland voor 31 oktober, de uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. We hopen daar 
iedereen te mogen begroeten. Afgelopen jaar was het in ieder geval erg gezellig! 

Uitslagen optocht
Jeugdwagens

1 Pumpelkids Selfie 93.5
2 3 J’s Sponge is de Bob 93.1
3 Lars, Ruben, Rick 

en Stan
Underkoffer 92.4

A-Wagens
1 S.U.F. Hooli gans (’t is maar een spelletje) 94.0
2 De Plakkers Ut kump 93.5
3 De Pöppels De vreugewippers 93.4
4 Pumpelbuukskes Liever een kakker dan een Plakker 93.1

Zitwagens
1 Jonenhook Wi’j holt van punten



Uitslagen volksspelen
Koningsschieten

77e schot René te Lintum
Jeugdkoningsschieten
Ruben Maas
Vogelschieten 50- Vogelschieten 50+

1 Rick Kruisselbrink 1 Rianne te Brummelstroete
2 Doudi Freriks 2 Harrie de Roos
3 Henk Lensink 3 Dick Sellink

Sjoelen vrijdag Sjoelen zaterdag
1 Guus Schaperclaus 1 Sandra Berenschot
2 Wim de Roos 2 Guus Schaperclaus
3 Lidy ten Pas 3 Monique Kobes

Pijlwerpen vrijdag Pijlwerpen zaterdag
1 Ken te Brummelstroete 1 Jan Stemerdink
2 Nicole Vervelde 2 Carmen Scharenborg
3 Martijn Wiggers 3 Jelmer Wikkerink

Trekbiljart vrijdag Trekbiljart zaterdag
1 Henk Wikkerink 1 Isa Berentsen
2 Hans Stemerdink 2 Liset Freriks
3 Hans Wikkerink 3 Chiel Oonk

Klokraden
1 Ina Vervelde 

(Vonderman)



Schietvereniging Willem Tell Miste

De vakantie’s en de volksfeesten zijn weer achter de rug en de eerste wedstrijden 
zijn inmiddels al  weer verschoten.
Dit seizoen schiet WTM met 5 teams in de  Aaltense Schietbond (ASB) en met 7 
teams in de Winterswijkse Schietbond (WSB). In beide schietbonden schieten we dit 
seizoen met 1 team minder.
De teams zijn als volgt in de competitie ingedeeld:

Schietbond Team Klasse
ASB WTM 1 H (Hoofdklasse)

WTM 2 H (Hoofdklasse)
WTM 3 A
WTM 4 C
WTM 5 D

WSB (open vizier) WTM 1 H (Hoofdklasse)
WTM 2 B
WTM 3 C
WTM 4 E
WTM 5 F

WSB (diopter) WTM 1 H (Hoofdklasse)
WTM 2 H (Hoofdklasse)

Op 27,28 en 30 oktober wordt het WK (Winterswijks Kampioenschap)  diopter 
gehouden bij Eetcafé/snackbar Doundrie. Dit WK wordt georganiseerd door de 
Winterswijke Schietbond om het diopter schieten te promoten en bestaande 
openvizier schutters met het diopter schieten kennis te laten maken. (voor meer info: 
www.winterswijkse-schietbond.nl).

Namens bestuur Willem Tell Miste
Gerrit Stortelers



Meer Bewegen Voor Ouderen

Hallo allemaal,

Het was weer zover, we gingen een dag uit met “meer bewegen voor ouderen”. Dat 
vond plaats op 15 Juli. We zijn deze keer begonnen bij “Eelink” in het Woold. Daar 
was natuurlijk de koffie weer klaar met wat lekkers er bij. Toen kwam de Heer Graven 
met dia’s. Die gingen over de kern van Winterswijk van nu en van honderd jaar 
geleden. 

Wat is er veel veranderd, afgebroken en verbouwd. Je kunt je de markt niet meer 
voorstellen hoe die geweest is. Die was vroeger toch anders dan auto’s en terrasjes. 
Ook vele gebouwen kent men niet meer. Het was heel erg leerzaam. Daarna stond 
de huifkar klaar, en gingen we een rondreis maken door het Woold. 

Er zijn mensen bij onze club die weten precies wie er woont op de boerderijen die we 
tegen komen “knap hoor”, ook heel leerzaam. Ook zijn we gestopt bij de fam. Graven 
in het Woold met de prachtige tuin. Maar eerst was er weer koffie. En daarbij kregen 
we een zakje met 3 broodjes die door de “reisdames” waren klaar gemaakt. Bedankt 
daarvoor namens iedereen (hoop ik). 

De tuin is echt de moeite waard om beken te worden. Van daaruit gingen we weer op 
weg naar “Eelink”. Nadat we onderweg nog een lekker boerenijsje hebben gehad. Bij 
Eelink stond ons een lekker diner te wachten. O.o, wat was het weer lekker. 
Daarmee was de dag weer vol geslaagd. De lachspieren zijn die dag weer helemaal 
los gekomen. En de andere spieren zijn we nu weer mee bezig. 

Het was een hele leuke dag. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt, nogmaals 
“vriendelijke dank”

Een Gymlid



Het zijn, op het moment dat ik dit schrijf, ‘Linke tijden’ voor de Concordianen. 
Daarmee doel ik uiteraard op onze even verrassende als unieke LINK-concert dat we 
ter ere van het  95-jarig bestaan van Concordia op vrijdag 10 oktober geven in 
Theater de Storm. Als u dit leest hebben we ons jubileumfeestje net achter de rug. 
Hopelijk is het geslaagd; aan de voorbereiding heeft het in elk geval niet gelegen! 
De repetitiefrequentie is danig opgevoerd om alle puzzelstukjes op een verantwoorde 
en leuke manier te ‘linken’, zodat er een gevarieerd en muzikaal palet ontstaat. En 
dat allemaal onder regie van malletbandinstructeur Jos Taken. Ook de repetities zijn 
onder leiding van onze projectdirigent Jaak Notebaert inspirerend en voortvarend 
verlopen. Jaak, woonachtig in Enschede, neemt momenteel de plaats in van Gido 
van Schijndel, van wie we voor de zomervakantie afscheid hebben genomen. 
Ondanks het concourssucces en de mooie concerten onder zijn leiding bleek er toch 
geen optimale klik te zijn tussen orkest en dirigent. Uiteraard wensen we Gido alle 
goeds toe in zijn verdere carrière.  Na het concert bekijken we hoe we het 
dirigentschap definitief gaan invullen.

Volksfeesten
Na de vakantie begonnen we traditiegetrouw met de vier volksfeesten in 
Brinkheurne, Winterswijk, Woold en Kotten. We hebben ons als vereniging overal 
weer van de best mogelijke kant laten zien, al is het wel eens een puzzel om met 
name op de vrijdagen de bezetting up to date te krijgen. Met enig kunst- en vliegwerk 
en de inzet van enkele trouwe ‘gastarbeiders’ krijgen we het elke keer toch weer 
voorelkaar. Dank aan allen die hebben meegewerkt!
Jeugddirigent Arjan en Linda Colenbrander zijn op 16 september de trotse ouders 
geworden van een dochter, genaamd  Senne. Namens ons allen van harte 
gefeliciteerd en veel geluk met de kleine!
Wij verwelkomen Femke te Pas op dwarsfluit en Sacha Scharenborg op hobo bij het 
grote orkest! Zij  kwamen onlangs proefspelen bij het orkest en zullen na het LINK-
concert  instromen.

Veel muzikanten hadden zich er zeer op verheugd; spelen bij de intocht van de 
Nijmeegse Vierdaagse. Maar de tragische vliegramp met de MH17 in Oekraïne 
zorgde voor een rouwrand om het feestprogramma. Concordia reisde wel af, maar 
terplekke in Malden bleek dat was besloten om niet te musiceren tijdens de intocht. 
Het bleef dus helaas bij kijken naar de duizenden wandelaars… 

Op zondag 28 september hebben we de Appeldag van BoerenGoed in Kotten 
muzikaal omlijst. Een stralende en drukbezochte happening, waar we mochten 
spelen voor in totaal zo’n 2000 bezoekers!
Op zaterdag 25 oktober houden we een aardappel- en snertactie. De leden van 
Concordia gaan zakken aardappels (5 kilo) van Ivo Kruisselbrink en liters snert van 
cateraar Arnold Daals verkopen.

Op de volgende pagina’s bijdragen van Manon Bonnink (jeugd) en Nicole Frielink 
(LEGO-orkest).
Tot de volgende keer,
Jan Heijnen



Majorettes 
Voor de mini- en midirettes zitten de volksfeesten er weer op. Bij ieder feest lieten de 
meiden zien wat ze geleerd hebben tijdens de lessen. Ze deden tijdens de optochten 

verschillende korte dansjes. Bij de koningsparen en 
in de feesttent lieten ze een een langere dans zien. 
De midirettes hadden twee dansjes. Dit was een 
speciale dans, namelijk met dozen. Tijdens deze 
dans lieten de midirettes verschillende teksten zien 
op een doos. Dit als aankondiging voor ons concert 
op 10 oktober. Op de dozen stond: LINK, Concordia, 
95 jaar, 10 oktober, de Storm. 
Momenteel zijn de mini-, midi- en majorettes aan het 
oefenen voor het optreden van 10 oktober. Voor 
iedereen is dit even wennen. Het zijn namelijk andere 
dansen dan normaal. Waar wij gewoonlijk dansen 
met een baton, dansen we nu met dozen, rondjes, 
stenen en nog veel meer andere dingen. 

Dan zijn wij nog op zoek naar nieuwe minirettes. Dus 
ben jij 5 jaar en ouder en lijkt het jou leuk om een uurtje gezellig bezig te zijn met en 
op muziek en te dansen met een baton, kom dan gerust een keertje kijken. De 
minirettegroep traint op de vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het Wilhelmina 
gebouw in Kotten. 

Hellendoorn 
Zondag 21 september zijn de 
jeugdleden van Concordia naar 
Hellendoorn geweest ter 
gelegenheid van het 95 jaar 
bestaan van Concordia. De 
jeugdcommissie had dit tot in de 
puntjes georganiseerd. ’s Ochtends 
om 9.30 uur vertrokken we met 
auto’s naar Avonturenpark 
Hellendoorn. Aangekomen in het 
park kregen de jeugdleden wat te 
drinken en te snoepen en mochten 
ze op ontdekkingsreis.
Ook de chauffeurs, die uiteraard 
mee naar binnen moesten voor de 
begeleiding, gingen ook het park 
ontdekken. Onder het mom van 
‘even kijken waar iedereen is’ waagden de chauffeurs zich ook in de verschillende 
attracties. Ze werden weer even helemaal kind...
Om 12.30 uur was het tijd voor de lunch. Een patatje met frikandel en een pakje 
drinken ging er wel in. Waarna de jeugdleden weer verder gingen met het ontdekken 
van het mooie park. De jeugdleden vonden het natuurlijk leuk wanneer er nog wat 
chauffeurs mee gingen in attracties. Zo ging bijna iedereen te gelijk in de rioolratten 
(een achtbaan in het donker). Ook het lasergamen met zijn allen was een succes. 
Daarnaast waren de achtbaan over kop, de boomstammen, de bootjes, de 
zweefmolen en de glijbaan ook een succes.
Om 15.30 uur moest iedereen zich weer verzamelen voor drinken en chips. Toen het 
op was wilde iedereen weer spelen. Maar helaas was het tijd om naar huis te gaan 



en was er een teleurstellende ‘Aaaahhh… nog héél even’ te horen. Het beste bewijs 
dat de jeugdleden zich uitstekend vermaakt hebben en een super leuke dag hebben 
gehad! 

Winterswijk, 16-09-2014

Beste muziekliefhebber,

Muziekvereniging Concordia is voornemens om per januari 2015 te starten met een 
LEGO-orkest. LEGO staat voor leerling- en gevorderde muzikanten. We zijn daarom 
op zoek naar muzikanten die graag mee willen spelen in het LEGO orkest.
Ben je:

- Oud-muzikant met een instrument dat ligt te verstoffen op zolder?
- Lid van het harmonie-orkest en wil je graag meer muziek maken?
- Lid van het harmonie-orkest en wil je graag op eenvoudiger niveau muziek 

maken?
- Ouder van een leerling en wil je het LEGO-orkest ondersteunen?
- In het bezit van je A-diploma?
- Enthousiast en wil je graag samen mooie muziek maken?

Dan is het LEGO orkest iets voor jou!

Het belangrijkste doel van het LEGO orkest is om samen met veel plezier muziek te 
maken. Door leerlingen en gevorderde muzikanten samen in een orkest te laten 
spelen is het mogelijk om een groter orkest met een betere bezetting samen te 
stellen. Dit heeft als groot voordeel dat er meer gevarieerde en meer aansprekende 
muziekstukken gespeeld kunnen worden. Een ander voordeel is dat de leerlingen 
veel kunnen leren van de gevorderde muzikanten.  

Het LEGO-orkest zal iedere dinsdag van 19.00 tot 19.45 uur repeteren in 
verenigingsgebouw Wilhelmina te Kotten onder leiding van Arjan Colenbrander. Voor 
geïnteresseerden is er dinsdag 21 oktober van 19.00 tot 19.30 uur een 
startbijeenkomst in gebouw Wilhelmina. Dan wordt er meer uitleg gegeven en kun je 
je eventueel aanmelden. Concordia stelt voor alle leden van het LEGO-orkest een 
instrument beschikbaar. Ook is het mogelijk om een korte cursus van tien lessen bij 
muziekschool Boogie Woogie te volgen. 

We hopen dat je ook enthousiast bent geworden en zien je graag terug op 21 
oktober!

Voor vragen kun je contact op nemen met Nicole Frielink:
nicolefrielink@hotmail.com     , 0543-564030 of 06-20292005.

Met vriendelijke groet, 

Namens Bestuur Muziekvereniging Concordia, Nicole Frielink

mailto:nicolefrielink@hotmail.com


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

JEUGD OBK  SPEELT ‘DE DA VINCI KOLDER’

De feesten en vakanties zijn weer voorbij en dan is onze toneelvereniging alweer hard aan 
het oefenen met het nieuwe stuk voor het najaar.   
Net als elk jaar een bijzonder stuk, dit jaar is het toch een tintje specialer. 
We spelen namelijk enkel en alleen met jeugd, variërend van 11 t/m 18 jaar. En een iets 
ouder lid van 21 jaar. Net iets na de zomervakantie zijn de jeugdleden enthousiast begonnen 
met het oefenen van de rollen en het kennis maken met het grote podium. Regisseur Roy 
Schutte zorgt elke dinsdagavond weer dat de jeugdspelers het vak leren en alles in goede 
banen wordt geleid. 

Het stuk gaat over een meid die zorgvuldig een dag vrij van school plant om achter de zin 
van het leven te komen. Terwijl ze spijbelt met haar niet al te snuggere vriendin heeft ze een 
plan bedacht om dat uit te zoeken en er niets mis kan gaan. Er volgt een chaotische 
toestand wanneer haar pogingen het huis te verlaten gedwarsboomd worden door allemaal 
verschillende mensen. Het lijkt een hopeloze zaak totdat er iemand aankomt en beweert 
Leonardo Da Vinci te zijn. Wat heeft hij allemaal in zijn mars, en wat gebeurt er vervolgens? 

Zaterdag 29 november wordt het stuk opgevoerd om 14.30 uur ’s middags en 20.00 uur ‘s 
avonds.
De jeugd heeft erg veel plezier iedere week en verzekeren jullie dat er een top stuk wordt 
opgevoerd, dus dat belooft een erg leuke voorstelling te worden.

Dus komt allen kijken!  Zaterdag 29 november 2014, om 14.30 uur of 20.00 uur bij ‘Den 
Tappen’. 

De rolverdeling is als volgt:  
Laura:  Een pientere tiener Saskia Nijhof
Penny:  Haar beste vriendin Sanne Maas
Theo:   Kabeltelevisiemonteur Jordi Voskuil
Deen: Internetinstallateur    - Niels Woordes
Marleen: Chauffeuse van een koeriersbedrijf Carly Bomers
Betsy: Cosmetica consulente Carmen Oonk
Olivia: Padvindster Dunja te Lintum
Josje: Laura’s zusje Merel Derksen
Leonardo: Denkt heel diep na

De souffleuse die de jeugd af en toe een handje helpt wanneer ze het even niet weten 
is Anja Bomers. 
Anke de Roos is de rechterhand van Roy Schutte en leert de jeugd de fijne kneepjes van het 
vak bij.
Tevens fungeert ze als toneelmeester en houdt ze de jeugd bij de les waar nodig.

Tot 29 november! 
 
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 het land tijdens de donkere dagen kunnen helpen?
Dan stelt toneel OBK zich daarvoor beschikbaar: Voor meer info of boekingen mail naar:
toneelobkmiste@gmail.com

mailto:toneelobkmiste@gmail.com


 
                                                       Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

Op 1 september zijn we weer met frisse moed aan een nieuw schooljaar begonnen. Tien leerlingen 
zijn verdwenen naar het voortgezet onderwijs en twee nieuwe leerlingen in september d’r bij. Wel 
geteld éénenvijftig kinderen. Begin deze eeuw telden we met gemak zo’n vijfenzestig. ’Krimp’ noemen 
we dit. Er is natuurlijk overal een terugloop op scholen, maar op een kleine school als de onze merk je 
dat direct. Het aantal leerlingen is namelijk gekoppeld aan het aantal leerkracht-uren.
 
Dit betekent voor dit jaar, dat we twee dagdelen met ‘drie-combinaties’ moeten werken. Dit doen we 
op de woensdag en vrijdagochtend. Groep 3, 4 & 5 en groep 6, 7 & 8. Soms werken we ook op de 
vrijdag in groepjes van vier. Hier worden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gemixed; jaarklas- 
doorbrekend werken. De kinderen helpen elkaar en de leerkracht is de begeleider. Op dinsdag- en 
donderdagmiddag werken we eveneens met groep 5 t/m 8 jaarklasdoorbrekend. Er wordt dan aan een 
gezamenlijk project (thema) gewerkt. Op deze middagen is ook aandacht voor kinderen die iets meer 
aan kunnen. Deze groep noemen we de Kopgroep. De andere groep is de Projectgroep. Op deze 
middagen werken groep 1 t/m 3 gezamenlijk op en groep 4 & 5 is eveneens een groep.. 
Een project duurt ongeveer 3 à 4 weken en wordt gezamenlijk afgesloten d.m.v. presentaties. De 
groepjes bestaan meestal uit drie of vier leerlingen en iedereen neemt een deel van de presentatie 
voor haar of zijn rekening. De groepjes beoordelen elkaar en geven tips en tops voor een volgende 
keer. 

’s Ochtends serveren we het ‘hoofdmenu’: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en Engels.
’s Middags starten we met lezen. De overige vakken komen ook aan de orde, maar zitten voor een 
groot deel verweven in het project.

De werkgroepjes hebben een vaste manier van werken. Na de introductie van het thema van het 
project, worden er doelen en eisen aan de presentatie afgesproken. De groep (5 t/m 8) splitst zich op in 
de Kopgroep en de Projectgroep. Beide groepen splitsen zich weer op in kleine groepjes. Een groepje 
kiest een deel onderwerp van het thema en gaat dan in overleg hoe ze het zullen aanpakken. Er wordt 
gebrainstormd, een mindmap opgezet en de taken verdeeld. De nodige informatie wordt opgezocht en 
verwerkt. Dit alles wordt ten slotte omgezet in een presentatie en aan de totale groep gepresenteerd.

Op deze wijze hebben we ook aan het project ‘Kinderboekenweek’ gewerkt. De laatste donderdag 
voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek gezamenlijk (1 t/m 8) in de hal afgesloten. 
Een deel van het resultaat vindt u in deze schoolkrant.

We zijn steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en naar de onderwijsbehoefte 
van het kind. Steeds op zoek naar organisatievormen die passen bij onze school.

Kom eens een kijkje nemen in de ‘keuken’ op de inloopdagen.

Met vriendelijke groet, 

reinout  smilde















60 JAAR KINDERBOEKEN!!!
Kinderboeken week is weer van start.
In Nederland is het een groot feest.
Nou wordt de gouden griffel uitgedeeld aan Floor Rieder.
De zestig spiegels.
Een van de kinderboeken wint.
Rieder heeft mooie tekeningen gemaakt
Boeken zijn leuk om te lezen en heel leerzaam.
Ook is er een kinderboekenbal.
Eén van de kinderboeken wiplala de film.
Kinderboeken week stopt nooit.
Een ander kinderboeken heet: boer Boris in de sneeuw.
Niek de groot is een boek voor kinderen die van boeken houden.
Werken aan kinderboeken is van belang.
Edward van de vendel schreef het boek: Ik juich voor jou.
Emiel de wild schreef het boek: Broergeheim.
Kinderboeken week is een groot feest dit jaar.
Geschreven en bedacht door Jorik, Giel en Thomas

60 jaarkinderboekenweek
Maud en Zuus houden allebei heel erg van lezen. Daarom  vinden ze het super leuk dat 
Kinderboekenweek bestaat. En ‘s woensdags gaan ze altijd  meteen uit school naar de bieb. 
En toen ze daar waren kregen ze te horen, als je een boek koopt van tien euro dan krijg je het 
nieuwe boek ‘zestig spiegels’. Dat is het nieuwe Kinderboekenweek boek. Weet je al dat de 
Kinderboekenweek 60 jaar bestaat? Ja, want Kinderboekenweek bestaat al sinds 1954. Dat is 
natuurlijk 60 jaar geleden. En daarom is het onderwerp Feest!!                Bo
Kunnen lezen is een feest
Kunnen lezen is heel leuk
Van sommige boeken lig ik in een deuk
Van enge boeken kan ik echt niet slapen
Tijdens het lezen ga ik niet gapen
Romantische boeken maken mij aan het huilen
In sommige boeken vallen ze in kuilen
Dit jaar is lezen een feest
Lezen doe ik het liefst het meest
Iris Oonk (60 woorden gedicht)

Het feest van teddy
Teddy wilde een keer een feest geven. Hij werd vier.

Zijn cadeau was dat hij naar school mog en hij mog  zwemles  volgen.
Hij had er reuze zin in. Iedereen van zijn familie kwam kijken bij zijn eerste zwemles en zijn 
moeder kwam bij zijn eerste schooldag. hij kon al heel snel lezen en schrijven. Hij kon ook 

goed rekenen en vond taal verschrikkelijk. zijn eerste boek wat hij leestte was garfield ,omdat 
hij van dikke vette poezen houd. Hij was zo slim dat hij drie klassen mocht over slaan.

Acht jaar later. Hij studeert in Scheveningen en studeert af in Wageningen. 
Zes jaar later werd hij professor en hij werd uitgeroepen tot slimste teddybeer ter wereld. 

The end
Gemaakt door : Dylan Holdampf en

Door Joey Visser 



De Kinderboekenweek
De kinderboeken week is ieder jaar.
Het begint op 2 oktober 12 oktober.
De rede van de kinderboeken week is

om kinderen meer te laten lezen.
Het thema van de kinderboeken week is feest.

En het boek wat gemaakt is voor de kinderboeken week is zestig spiegels.
Het gaat over een jonge die zijn spreekbeurt niet durft te houden.

Totdat hij een prinses ontmoet.
En zij helpt helpt hem aan de spreekbeurt.

Noëlle
Kroko de krokodil
Kroko de krokodil

Hij kijkt scheel
Hij gaat vissen

Hij heeft een grote bril
Zijn staart heeft een rare kleur: geel

Hij gaat pissen
Hij gaat naar z’n vrienden

Naar: Leon-De-Leeuw
Hij vraagt: “Hé, Leon, hoe gaat ’t ermee?”

Leon zegt: “Met mij gaat ’t goed, wat ga jij eigenlijk doen?”
Hij zegt: “Sorry, dat is privé.”

Joost

Prinses
Er was eens een Prinses, met de naam: Elsbeth van Elizabeth tot Elizaritus van boven tot 
onder van achter naar voren en van links naar rechts. 
Ze had een aapje met de naam: Prins Chagrijnigheid tot Bozigstein van Geïrriteerde Toffee. 
Ze woonde in paleis “Het Gouden Dropvetertje“. Ze had alles wat je maar kon hebben, maar 
ze miste toch iets. Ze ging op reis om een man te zoeken. 
De volgende ochtend begon ze aan haar reis. Vol goede moed pakte ze haar rollator en samen 
met haar aapje begon ze aan haar reis. Vol vertrouwen croste ze het smalle weggetje af, en 
reed met haar rollator de stad in. Nadat ze een tijdje onderweg was kwam ze een verdwaalde 
kapitein met een groepje matrozen tegen. De kapitein had de gekke naam “Help-een-
verdwaalde-reiziger”. De kapitein wou graag weten waar chocoladepuddingland lag. De 
prinses antwoorde ‘Dat zou ik niet weten, maar ik zoek een man, en misschien bent u wel 
geschikt!’ waarop de kapitein antwoorde: ‘ik zou jouw man graag willen zijn, maar aangezien 
ik veel op zee ben, zal dat niet goed gaan.’ De prinses was teleurgesteld, en trok verder.
Ze kwam na een tijdje lopen op het strand. Een paar meter verderop zag ze een bejaarde 
zwerver, die er niet heel schoon uit zag, en hartstikke dronken was. Na de zwerver 
aangesproken te hebben, keek de zwerver de prinses verliefd aan en zei: ‘Ik wil met je 
trouwen!’ Alweer was de prinses teleurgesteld, omdat ze niet wou trouwen. De prinses ging 
verder met haar reis.



Na een paar kilometer gelopen te hebben zag ze sprookjesachtig bos, waardoor ze 
nieuwsgierig het paadje af liep. Ze voelde een nat, zompig gevoel in haar kots-groene 
barbielaarsjes. Ze zag de man van haar leven, een vurige, mooie, behaarde kikker. Ze werd er 
helemaal verliefd op en… kuste hem. Vuurwerk, licht en… tringggggggggg 
tringgggggggggggg. Het was maar een droom, haar man licht naast haar. Prins Chagrijnigheid 
tot Bozigstein van Geïrriteerde Toffee.

Van Zoë, Acky en Afra 

60-woorden-gedicht
Kees ging naar school op de fiets.
Hoe vind je zoiets?  
Hij dacht krijgen we kopgroep?
Eerst naar de wc en daar lag poep.
Hij kwam in de klas
En las: 
“Maak een gedicht voor de schoolkrant.”
Dat vond Kees goed en deed dat los uit de hand.
Toen het af was, kreeg hij een dikke tien.
Goed gezien !
Lars Nijmeijer!! 

Verdwaald
Karin en Jack zaten op school en hadden voor het eerst een inval juf. 
Ineens moesten ze gaan lezen, maar Karin en Jack hadden nog geen boek , dus moesten ze 
naar de schoolbibliotheek om een boek uit te kiezen. Toen ze bij de bieb kwamen zochten ze 
allebei een boek uit, maar Jack zag een heel oud boek en Karin zag het ook. Karin pakte 
verbaast het boek. Ze legde het op de grond, ze deed het open en Karin begon meteen te lezen.
Er was eens een huis dat helemaal van spiegels was gemaakt, maar er was een spiegelstukje  
dat ontbrak en dat zit op de pagina hier naast.
Ze keken naar het spiegel stukje en Karin probeerde voor de grap het stukje te pakken, maar 
terwijl ze het aan raakte werd ze in het verhaal gezogen , Jack schrok zich kapot en zonder na 
te denken raakte hij het stukje ook aan en werd hij er achter aan gezogen.  
Ze stonden in de gang van het spiegel huis ze liepen de lange gang uit en aan het eind van de 
gang stond een houten deur, die deur was de enige deur die van hout was. Ze stonden voor de 
deur, toen ging hij plots open. Ze liepen door de deur maar de volgende gang, deze was ook 
van spiegels gemaakt.
 Karin dacht dat er weer een deur zat.  Ze rende er naar toe en knalde keihard tegen de spiegel 
aan. Het was een tekening. Ze had nog niet gezien dat er aan de zijkant een deur zat. Aan de 
andere kant van de deur was geen gang meer, maar een spiegel muur en  er zat een klein 
gaatje in de muur en daar paste het kleine spiegel stukje uit het boek precies in.Jack pakte het 
stukje en stopte het in het gaatje !!! FLITS FLATS !!! Ze stonden weer in de bieb en liepen 
naar de klas. Juf zei: ‘Nnu gaan we met spiegels werken’.
NEEEEEEEE SCHREEUWDEN ZE UIT!!!!!!   
 Van ISA
 



vriendschap
Vriendschap is heel speciaal
Niet weggelegd voor allemaal 
Met jou 
Lach ik me blauw
Uit een traan 
Laat ik me gaan
Dit is nou waarom ik van je hou,
Als vriend en als mens
Ben je alles wat ik wens
Van Lobke en Lucas
Herfst
Eikeltjes vallen.
Bladeren zijn rood en geel.
Waar geen graan is, is meel.
De dieren gaan bijna in een diepe winterslaap.
Maar niet als een aap.
Het wordt koud en guur.
En ik zit bij het knapperend haardvuur.
Juju stassen.  
Kinderboeken
Internet
Nederlandse boeken
Doel kinderen laten lezen
Evenement
Rieder wint penseel
Boeken
Ontdekte beteverende avonturen van thea sisters
Een kinderboekenweekgeschenk
Kinderen
Erg interessant
Naarmate zestig jaar
Winkels
Eervolle
Eervolle
Erdward van de vendel
Kinderboekenweek ieder jaar

Ruben en Tom
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