


Van de redactie… oktober 2015

De zomer zit er weer op!!

Beste inwoner van Miste,

De volksfeesten zitten er weer op, dus langzaam
maken we ons op voor de herfst.
Afgelopen periode is er toch weer van alles
besproken en uitgevoerd. Zoals iedereen wel heeft
gezien, is de Brinkeweg t.h.v. de school drastisch
aangepakt. Er is een wandel- en fietsstrook
aangelegd en de weg is aan beide kanten van de
kern versmalt. Dit met als uiteindelijk doel de
snelheid naar beneden te brengen. Ook is de weg
voorzien van een nieuwe laag asfalt.
Op dit moment zijn er nog gesprekken met de
gemeente om nog meer verkeer remmende
maatregelen toe te passen. In het najaar worden er
nog een aantal bomen in de berm bij de school
geplant. Al met al toch een mooie aankleding van
de kern van Miste.

Langzaam gaan we de donkere dagen weer in. Dit
betekent dat we alert moeten zijn op onze spullen.
Ook de politie waarschuwt hiervoor! Het
buitengebied is nu eenmaal een aantrekkelijk
gebied voor inbrekers en insluipers. Blijf alert en
zorg dat uw spullen veilig achter slot en grendel
liggen. Tevens wil ik iedereen nogmaals attenderen
op de buurt-preventie-whatsapp. Inmiddels hebben
we ruim 120 deelnemers in Miste. Het is een snelle,
eenvoudige manier van elkaar op de hoogte
brengen van verdachte situaties.

Voor meer informatie, zie www.buurtpreventie-
winterswijk.nl

Mocht u willen deelnemen aan deze gratis
Whatsapp-groep, meld je dan aan via de website,
of mail de gegevens naar: rozenhuis@planet.nl.
Dan wordt je ook toegevoegd aan deze groep. Het
is inmiddels landelijk bewezen dat zo’n Whatsapp
groep preventief werkt en er aanzienlijk minder
inbraken en vermissingen zijn.

In oktober zal door Misters Belang weer het
zwerfvuil langs de wegen worden opgeruimd. Ieder
half jaar ligt er toch weer allerlei troep in de
bermen. Het blijft dus noodzakelijk om dit op te
ruimen.

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 9 december 2015

------------------------------------------------------------------

Ik wens jullie allemaal een mooie herfst en voor
diegene die op vakantie gaat, een mooie
vakantie. Volgens de “geleerden” komt er een
strenge winter aan met veel sneeuw gezien de
grote hoeveelheden eikels en kastanjes. We
zullen het zien!
Veel leesplezier en tot de volgende uitgave in
december.

Evert de Roos
Voorzitter Misters Belang

In deze buurtkrant:

Misters Belang
Centrale agenda
Vereeniging Volksfeest
Toneelvereniging OBK
Concordia
Uit de school geklapt
Groep 1 t/m 8
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Centrale agenda Miste & Corle

oktober
19 t/m 23 Herfstvakantie

23 Kaartavond Den Tappen 20.00 uur
30 Kaartavond De Woord 20.00 uur

november
2 Ouderavond obs Miste & Corle
4 Vanaf vandaag worden de bestellingen rondgebracht Kinderpostzegels
13 Hazenmaol Volksfeestvereeniging Miste Den Tappen

6+20 Kaartavond Den Tappen 20.00 uur
27 Kaartinterland Corle-Miste De Woord 20.00 uur
28 OBK brengt: : 'n Rieke stinkerd' 14.30 en 20.00 uur Den Tappen

december
9 Kopy school- en buurtkrant
16 Kerstviering Miste 19.30 uur Den Tappen
21 Kerstvakantie t/m 1 januari
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VERSLAG VOLKSFEEST MISTE 2015

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Met een mooi nazomerweertje heeft
Miste dit jaar het 125e Volksfeest gevierd.
Irene van der Aart opende het feest op de
donderdagmiddag met haar voorstelling
‘De boer op’. Op hilarische wijze beschrijft
ze wat ze zoal tegenkomt en meemaakt
als stadse verkering van een boer. Over
praktische zaken als ’s nachts moeten
bijspringen als de veearts een koe moet
opereren, maar ook over de
vanzelfsprekendheid dat de deur altijd
‘los’ staat en het mogelijk om een
bezoekje af te leggen zonder dit 6 weken
van te voeren hoeven te agenderen…
Velen in de zaal herkenden zichzelf in de
beschrijvingen en konden daar ook de
humor van in zien zodat gesproken kan
worden van een zeer geslaagde aftrap
van het feest.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Zoals elk jaar staat de vrijdag in het teken
van de optocht. Een wederom lange stoet
van corso- en zitwagens en niet te
vergeten de muziekwagen met daarop Excelsior trok dit jaar door de Heenkampshoek. Miste liet
zich weer van de goede kant zien met een kwalitatief hoogstaande optocht. Er deden 4 grote
wagens mee. De overtuigende winnaars waren de Pöppels met hun themawagen “Na 125 jaar
nog steeds een hele puzzel”. De wagen bestond voor een groot gedeelte uit puzzelstukken
waarbij de nog ontbrekende stukken onderweg werden bijgevonden. De jury was zeer te spreken
over het idee, de uitwerking maar vooral ook het plakwerk en kende met 96 punten dus ook een
ereprijs toe. Op de tweede plaats eindigden de Tunnelkroepers. Met een leuke speelse wagen ‘Al



40 jaor mien pilsjen kwiet’ refereerden zij aan het 40-jarig bestaan van Normaal en behaalden zo
91.5 punten.
De derde plaats moest worden gedeeld door de Pumpelbuukskes met ‘Koningstrein’ en groep
Punte/Reiring met ‘Wat vi’j d’r van?’

De jeugdwagens kende een flinke deelnemerslijst. Winnaars waren de Monstercrossers met
‘Mist(e) crosser’. De jury sprak over van een dynamische wagen met mooi knipwerk. Tom de Roos
moest met een half puntje minder genoegen nemen met de tweede plaats. Daar weer net met
een half puntje minder op de derde plaats eindigden de Pumpelkids met ‘Hippies on

tour’. Een nagebouwde volkswagenbus omringd met een mooie entourage. De jury gaf aan bij
alle drie de wagens zeer onder de indruk te zijn van het plak- en knipwerk.

Jessy ten Pas won de categorie ‘versierde fietsen’ met een zeer kleurrijke bloemenfiets. De jury
vond dat dit een aparte categorie met een aparte prijs moest worden; dat betekende dat op het
moment van de prijsuitreiking er nog geen beker beschikbaar was voor Jessy, maar die zal
worden nagebracht!

De wisselbeker voor de mooiste zitwagen komt dit jaar in de Eekelerhoek te staan. Met hun
‘Wespennest’ had de buurt de hun zitwagen weer een leuke metamorfose doen ondergaan.

De prijsuitreiking van de grote wagen en zitwagens vond ook dit jaar weer op de
vrijdagavond plaats. Namens de jury maakte Gerrit Vervelde de uitslag bekend. Roland ten
Hoopen verzorgde een diapresentatie zodat iedereen in de zaal ook kon zien welke wagen het
betrof. Na de prijsuitreiking namen de Disco Kings het over en werd er nog even stevig
doorgefeest.

Vrijdagmiddag stond in het teken van de kinder- en volksspelen. De kinderen van de basisschool
en van de intekenaars buiten Miste deden mee aan een spelletjesestafette. De kinderen van
groep 8 hielden de scores bij en tegen 15 uur kon Reinout de winnaars bekend maken. Alle
kinderen mochten een prijs uitkiezen en van het Volksfeest kreeg iedereen nog een tegoedbon
voor een patatje!
Om 16:30 werd een aanvang gemaakt met het jeugdkoningsschieten. Er hadden zich maar liefst
38 kinderen opgegeven en na 122 schoten wist Jimmy Visser de vogel naar beneden te halen.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Zaterdagmorgen om tien over half negen vertrok de optocht onder aanvoering van Excelsior
richting de Brinkeweg, residentie van Koning René en Koningin Susan. Op ‘halte Broekmolen’ zat
de stemming er meteen al goed in. Na een mooi dankwoord van de René werd om 11 uur de
terugtocht naar ‘Den Tappen’ weer aangevangen om, weer terug bij Den Tappen, op zoek te gaan
naar de troonsopvolger.

Er deden dit jaar niet zoveel schutters mee, maar dat maakte het niet minder spannend. Op een
gegeven moment kwam vrijwel de volledige romp naar beneden, maar het was al wel snel
duidelijk dat dit nog niet het finale schot was. De strijd moest dus nog worden vervolgd en even
later sloeg Marilda Makkink toe en haalde zij met het 144e schot ook het laatste stuk naar
beneden. Samen met haar man Paul zullen zij komend jaar over Miste regeren.



Het feest werd ’s avonds afgesloten met het Koningsbal onder leiding van ‘De Daltons’.

HAZENMAOL
De commissieleden en vrijwilligers zullen voor hun inzet en hulp bedankt worden tijdens het
traditionele Hazenmaol dat dit jaar 13 november gehouden zal worden. De uitnodigingen
daarvoor zullen een dezer dagen de deur uitgaan.

UITSLAGEN CORSO EN VOLKSSPELEN

Uitslag corso 2015
A-categorie

1 Pöppels Na 125 jr nog steeds een hele puzzel 96
2 Tunnelkroepers 40jr mien pilsjen kwiet 91,5
3 Pumpelbuukskes Koningstrein 88,5
3 Punte/Reijring Wat vi'j dr van 88,5

Versierde fietsen
1 Jessy Ten pas ( Versierde Fiets) 87

B-categorie
1 De monstercrossers Mist(e) crossers 93
2 Tom de Roos KIKA 92,5
3 Pumpelkids Hippies on Tour 92
4 Klumpkes Octopus 91
5 Kis Kis loves voetbal 90,5

6
Koning Ruben en zijn
gevolg De vogels is gevlogen 88,5

7 De Deerns Tis nix onder de 18 88
Zitwagens

1 Eekelder Wespennest
2 Jonenhoek Wellness
3 Vlegels Kontjeskniepen

Uitslagen volksspelen 2015
Koningin Jeugdkoning
Marilda Makkink (144 schoten) Jimmy Visser (122 schoten)
Klokraden
Donny Wiggers
Vogelschieten 50+ Vogelschieten 50-

1 Henny Woordes 1 Karsten v/d Zwet
2 Harrie de Roos 2 Remco Reiring
3 Jan Freriks 3 Wiljan Kruisselbrink

Sjoelen vrijdag Sjoelen zaterdag
1 Harrie de Roos 1 Anja Bomers
2 Gerrit Schreurs 2 Marianne de Roos
3 Seline Vervelde 3 Joke Lensink



Pijlwerpen vrijdag Pijlwerpen zaterdag
1 Luuk Vervelde 1 Nico Deunk
2 Luuk Kruisselbrink 2 Rick Breukers
3 Jorieke te Bokkel

Gatenkaas Muisslaan
1 Harry Stemerdink 1 Stan Maas
2 Barry Woordes 2 Hermien te Kortschot
3 Marga Stemerdink 3 Olette Oonk
4 Judith Woordes 4 Madelon Eekelder Prinsen

Toneelvereniging OBK gaat een fantastisch jaar tegemoet.

De feesten en vakanties zijn weer voorbij en dan is onze toneelvereniging alweer hard aan het oefenen met
het nieuwe stuk voor het najaar. Maar niet alleen voor het najaar....

Het toneelstuk dat opgevoerd wordt heet: 'n rieke stinkerd' en wordt uitgevoerd in het dialect.
Het zal een erg komisch blijspel worden, de spelers en speelsters liggen nu al elke oefenavond in een deuk.
Het gaat over een klein dorp met 26 inwoners. Normaal een erg rustig dorp, maar nu staat het hele dorp op
z'n kop. Er heeft namelijk iemand 250.000 euro gewonnen. Maar wie het is? Dat is de grote vraag. Hoe
komt Jan Willem aan een nieuwe dikke auto? Waarom heeft postbezorgster Geessie ineens een nieuwe
fiets? En waarom geeft Roef ineens dure cadeaus aan zijn vrouw? Tot het laatste moment blijf het een groot
raadsel wie het is geweest. Dit maakt het een erg leuk stuk. Mis het niet!
Dit toneelstuk zal de vuurdoop worden van onze nieuwe regisseur. Hij zorgt ervoor dat iedereen op het
juiste spoor wordt gezet. Willy Woordes wensen wij dan ook erg veel plezier en succes!

Dus komt allen kijken! Zaterdag 28 november 2015, om 14.30 uur of 20.00 uur bij ‘Den Tappen’.

De rolverdeling is als volgt:
Roef: Freddy Bomers
Janna, zijn vrouw: Jolien Blekkink
Marijke, hun dochter: Saskia Nijhof
Luppo Draaijer: Jeroen Lensink
Jan Willem Horstman: Niels Woordes
Bertha Brinkman: Sanne Freriks
Geessie Jeuring: Susan te Lintum
Willem Poelman: Harrie de Roos

De souffleuse is Rianne Geurkink.

Zoals gezegd is de Toneelvereniging niet alleen druk met het najaarsstuk. Zoals u misschien al weet wordt
aankomend jaar een openluchtspel georganiseerd door ons. Dit heet 'De breurs van 't Haverland' en wordt
opgevoerd op de prachtige locatie 't Haverland aan de Heurntjesweg te Miste.
De organisatie is al maanden druk om het op poten te zetten, momenteel zijn er al enkele commissies
gevormd om de taken goed te verdelen en verder uit te werken.
Het belooft 1 groot spektakel te worden. Wilt u dit niet missen? Schrijf dan alvast 3, 4 en 5 juni 2016 in uw
agenda's! De kaartverkoop zal per februari 2016 gaan starten. Wordt vervolgd....

Tot 28 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 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. Ria de Roos

mailto:sint.piet.toneelobk@hotmail.com


Van vakantie vieren is de afgelopen zomer weinig terecht gekomen bij Concordia. Na de unieke
afsluiter voor de zomervakantie met het trompetkwartet C4, hebben we bepaald niet stilgezeten.
Hierbij een kleine bloemlezing van onze zomerse activiteiten.

Na het zeer geslaagd zomerconcert op zondag 28 juni bij Berenschot's Watermolen - met dank
aan de familie Buunk voor de gastvrijheid! - hebben we een filmpje opgenomen met
trompetkwartet C4. Vier trompettisten van HET Symfonieorkest waren enkele avonden te gast op
onze repetitie. Dat had alles te maken met de opname van een promotiefilmpje op Youtube. Doel
van deze professionele muzikanten is om meer verbinding te zoeken met amateurgezelschappen
en samen muziekactiviteiten te organiseren, zoals workshops en concerten. Concordia was graag
bereid enkele repetities op te offeren, want het is een genot om samen te spelen met zulke
geweldige muzikanten! Ook als kwartet lieten ze horen hoe mooi én leuk musiceren kan zijn. Een
fragment van de opname staat inmiddels op onze website (concordiakotten.nl) en Facebook
'Concordia Kotten'.

De binnenplaats van verpleeghuis Pronsweide was op 21 juli het decor van onze jaarlijkse
looprepetitie in aanloop naar de volksfeesten. De bewoners en begeleiders vonden het geweldig
en genoten met volle teugen van de marsmuziek en onze drie marcherende geledingen.
En toen was het zomervakantie… maar de activiteiten gingen echter gewoon door. Zo waren we
op de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse te gast in Malden, om de duizenden wandelaars met
vrolijke muziek over de streep te trekken. Wat een mensenmassa, wat een sfeer en wat een
verbondenheid straalt deze prachtige intocht uit! Voor zo'n fantastische wandelprestatie blazen we
ons graag de blaren op de lippen…

Kottense 'bevruchters'
Na deze muzikale vitaminen voor de wandelaars stonden de Kottense muzikanten een dag later
alweer paraat met échte vitaminen op de Zwarte Cross. Menig doorweekte festivalbezoeker werd
op de been gehouden door de Kottense 'bevruchters'. Zelfs tijdens het Steengroevetheater
stonden Concordianen paraat, zowel voor als achter de schermen. Enkele leden speelden mee in
het orkest terwijl anderen zich nuttig maakten bij de catering. Ook zij droegen met z'n allen bij aan
een - op alle fronten - smaakvolle voorstelling! En dat ter meerdere glorie van onze kas, want de
financiële huishouding moet natuurlijk wel op peil blijven. Dank aan alle nijvere helpers, óók de
aanhang niet te vergeten!
Tussendoor, op 15 augustus, hebben we ook onze oud-bekkenist Bennie Beernink een muzikale
hulde gebracht vanwege zijn 80e verjaardag. Het was een grote verrassing voor Bekkenist-Bos-
Bennie, die de geste zeer waardeerde.

Onze volksfeesttournee is weer ten einde. Vier afmattende weekeinden lang muziek, muziek en
nog eens muziek... Van het warme zonnetje in het altijd gezellige en knusse Brinkheurne naar het
mooie en drukbezochte corso in Winterswijk. Dan twee dagen dikke pret in het soms wat natte
Woold en tot besluit een zinderend en zonnig feest in Kotten Fantastisch hoe iedereen weer
genoot en meezong en meesprong op 'unze muziek'! Dank ook aan alle leden, gastspelers én
onze gastvaandeldragers voor vier weken vette volksfeestpret.
Op de vrolijke tonen van Concordia paradeerden zondag 20 september zo'n 400 lopers en fietsers
voorbij aan de Harkel Wassinkweg 15. De deelnemers aan de Marathon Nationaal Landschap



Winterswijk werden op deze stopplaats - bij onze voorzitter Agnes Hengeveld - onthaald op
frisdrank en 'schaapsburgers'. Sommige muzikanten hoopten stiekem dat er nog iets te smikkelen
overbleef, maar helaas... Overigens werden we getrakteerd op koffie met een flink stuk gebak, dus
we kwamen niets te kort. Onze muzikale omlijsting werd overigens zeer gewaardeerd door de
sportievelingen en organisatoren!

Stemmen voor basklarinet
Ook zijn we momenteel, als ik dit schrijf, druk bezig met de voorbereidingen voor onze presentatie
tijdens het Rabo Cooperatiefonds op dinsdag 6 oktober. Zoals eerder gemeld zijn we genomineerd
met onze aanvraag voor een basklarinet. Een peperduur doch onmisbaar instrument, waarvoor we
eigenlijk 8500 euro nodig hebben. Om onze aanvraag kracht bij te zetten gaan we een vlammende
presentatie houden, want… we hebben stemmen nodig! Een bedrag van 2500 euro is al
toegezegd, maar we hopen stilletjes op 8500 euro, onze beoogde bedrag. Als je dit leest is de
uitslag al bekend. We zijn heel benieuwd!
Een drukke week, want we hebben ook nog onze halfjaarlijkse vergadering op 8 oktober en een
dag later de feestavond in de 'partykeller' bij De Lindeboom. Het thema is 'Gerstenat', dus dat
belooft wat, maar de deadline verhindert me helaas om er over te kunnen berichten.

'Concordia meets De Eierjongens'
Dan hebben we - na alle drukte - ook nog wat
leuks in het verschiet voor onze achterban.
Want op zaterdag 31 oktober ontmoet
Concordia tijdens haar najaarsconcert De
Eierjongens. Dat wordt een spetterend
concert in partycentrum Nijenhuis. Het
harmonieorkest begint met aansprekende
harmoniemuziek zoals Armenian Dances part
1 van Alfred Reed, maar ook oosterse sferen
in Arabesque van Samuel Hazo en de
Spanish Dance, geschreven door Carl
Wittrock, met een solo van altsaxofoniste
Silvia Schreurs.
Dan komen De Eierjongens - behorend bij de
absolute top van de Nederlandse dweilorkesten - aan bod met hun aanstekelijke repertoire.
Daarna gooien we er samen nog een swingend optreden tegenaan met onder meer Elvis in
Concert een Rock Mix van Bon Jovi. Daarna pakken De Eierjongens nog even flink uit. Kortom,
een veelbelovende avond die je niet mag missen! Aanvang 20 uur, entree 5 euro, jeugd t/m 12 jaar
gratis.

In navolging van de succesvolle actie van vorig jaar komen de Concordianen op zaterdag 7
november aan de deur met snert en aardappelen, waarmee we uw maag én onze kas weer lekker
hopen te vullen!
Kijk voor nieuws van de majorettes, jeugdcommissie en malletband op de volgende pagina.

Jan Heijnen



Majorettes
De mini- en majorettes waren dit jaar
ook weer te zien tijdens de optochten.
Voor de meeste minirettes was dit
hun eerste keer dat ze op straat
meeliepen. De meiden waren dan
ook ietwat zenuwachtig, maar
allemaal hebben ze het fantastisch
gedaan! Verder zijn de minirettes al
druk aan het oefenen voor het
volgende concert, het
Pepernotenconcert. De
Sinterklaasliedjes zorgen voor een
vrolijke bedoening tijdens de lessen.
De majorettes zijn momenteel hard
aan het oefenen voor de
majorettewedstrijd op 3 oktober in
Zieuwent. Voor de meeste van deze
meiden is het de eerste keer dat ze
op wedstrijd gaan. Ze voelen daarom
wel wat spanning, maar ze hebben er
wel veel zin in. Zo worden de extra lessen bijna een feestje. Na de wedstrijd zullen ook deze
meiden hard gaan oefenen voor het Pepernotenconcert.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft tijdens de zomervakantie niet stil gezeten. Ze hebben weer leuke
activiteiten en optredens bedacht voor de jeugdleden van Concordia. Één van de activiteiten
is het kijken bij het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO). Enkele jeugdleden van Concordia
spelen mee met OGJO, waarvan het optreden dit keer in het teken staat van Feest met Hike.
Het optreden van OGJO vindt plaats op 3 oktober. Verder is de jeugdcommissie al weer druk
voor het volgende jeugdconcert namelijk het Pepernotenconcert op 29 november. Tijdens dit
concert worden er verschillende, vrolijke sinterklaasliedjes gespeeld en uiteraard wordt er
ook op gedanst.

Manon Bonnink

Malletband
En toen was de zomer al weer voorbij. Vier weekends muziek maken tijdens de buurtfeesten
met natuurlijk de hoogtepunten in Varsseveld, Winterswijk en Lichtenvoorde tijdens de
bloemencorso's. We kregen vele leuke reacties op onze muziek in combinatie met de
showtjes, wat ons optreden in Lichtenvoorde mogelijk resulteert in een optreden in het
westen van het land.
Maar nu gelukkig geen zwart gat, maar nog een paar optredens in het verschiet. Op 3
oktober zijn we te vinden in de straten van Winterswijk om de vele bezoekers die dag (Duitse
feestdag) te verblijden met een lekker stukje muziek. Ook tijdens het wereldkampioenschap
voor politievoetbalteams in Eibergen zijn we weer present. Deze keer om de prijsuitreiking
muzikaal op te luisteren.
En ook aan het nieuwe straatseizoen wordt al weer gedacht. Jos heeft ons inmiddels verblijd
met een aantal leuke nieuwe nummers, dus genoeg uitdagingen voor de komende periode!

Wenke Wullink-Oonk



Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

De eerste etappe van dit schooljaar zit er op. Het was even wennen aan het begin van het schooljaar.
De entree naar school heeft een iets ander aanzicht door de aanpassing van de Brinkeweg. Het ziet
er allemaal netjes uit en de school heeft niet meer een rommelige sloot langs het hek. Maar of de
snelheid van het verkeer er ook mee afneemt is volgens mij nog maar de vraag.
De school mag gezien worden; de netten op het plein hebben we vervangen, de borders, het
speelveld en de rest van het terrein ligt er verzorgd bij.

Het was ook even wennen voor de kinderen, en de leerkrachten, in de groepen een tot en met zes.
We zijn dit jaar gestart met drie groepen. Groep een, twee, drie en vier, vijf zes; twee drie combinaties.
Twee klassenassistentes zijn de extra handen in deze twee groepen op maandag, dinsdag en
donderdag. Groep 7 en 8 is nog wel een twee combinatie.
We tellen op dit moment 42 leerlingen en dat is een aantal, waar we ons best zorgen over maken. De
terugloop van het aantal kinderen is in de gehele gemeente duidelijk voelbaar. In het dorp wordt men
geconfronteerd met minder leerkrachten als gevolg van deze terugloop en in de buurtschappen, met
name in Miste en Kotten, moet de organisatie ingrijpend worden veranderd. Beide scholen werken nu
met drie groepen.
Voor de zomervakantie hebben de directeuren van de buurtschappen en twee scholen uit het dorp
zich verenigd in een werkgroep om te onderzoeken op welke manier we de scholen in de buurtschap
openhouden met behoud van de kwaliteit.

Op de eerst volgende ouderavond, 2 november, willen we de ouders verslag doen van het onderzoek
van de werkgroep. De Oudervereniging heeft Pauline Boogerd, Voorzitter van het College van Bestuur
van de Stichting SOPOW, uitgenodigd voor deze avond om iets te vertellen over de toekomst van
onze scholen in de buurtschappen in het kader van de terugloop van het aantal leerlingen.

Groep 7 & 8 hebben met z’n zestienen voor bijna € 2500,- aan bestellingen opgehaald voor de
Kinderpostzegelactie. Goed gedaan !
Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Het thema was ‘Raar maar waar’. De
kinderen hebben allerlei proefjes gedaan. Donderdagmiddag hebben we de middag afgesloten met
een boekenruilmarkt en een aantal poefjes; raar maar waar.

We gaan er even een weekje tussenuit en dan beginnen we aan de tweede etappe. Hard werken en
veel activiteiten.

Met vriendelijke groet,

reinout smilde





raar maar waar
ik vind het in de klas leuk
en ik vind het leukst naar de gym en ik heb een
boek en dat heet de gorgels en ik
vind hen heek leuk juf
van ayla

In het bos
Jan loopt door het bos.
De zon schijnt door de bomen.
En toen hoorde hij in de struik iets blaffen en het was…….zijn hond max.
maar er zat nog iets in de struik
Het was een konijn. Jan liep weer terug.
Met de hond en het konijn.
Er zat iets in de boom het was maar een uil. Van Casper

Kinderboekenweek
Ja! het is weer zo ver het is Kinderboekenweek.
Dan mag ieder kind weer een boek kiezen.
Er zijn zo veel boeken ik kan niet kiezen.
Eerst wilde ik Spirit Animals IJskoud verraad.
Toen wilde ik de Griezelbus.
Maar toch koos ik fantasia IV de fenomenale reis.
Vorig jaar had ik ook fantasia.
De mevrouw had nog geen spirit Animals die kwam pas in december.
Ze wilde hem voor mij bestellen dan kwam hij eerder.
Maar ik zij: Nee en koos voor fantasia IV.
Want ik vraag: Voor sinterklaas wel Spirit Animals IJskoud verraad.
Einde van Daniël

Kinderboeken week
Ik hat een verhaal een keer gemaakt. Dat was heel grappig. Het ging over een kitten, die
popcorn eet. En die in een theepot zat.
Van Esther groep 4



Raar maar waar Kinderboekenweek
Ik heb een raar, spannend, vies en leuk boek.
Het heet echt waar omdat er feiten in staan.
Het gaat over complex lijf, ziek of gezond, dit geloof je niet,
Mens en wereld, aarde en ruimte, absurde natuur, vreemde vogels,
wauw wetenschap en de droge feiten.
Ik heb hem meegenomen omdat ik iedereen wil laten zien hoeveel er
bestaat op de aarde.

Katja

De kip en de uil.
Er was eens een kip en die had een ei gelegd. Maar daar kwam geen kuikentje
uit maar en uil uit uil war en uil wie uit en kip komt dat kan niet dan
moet hij weg maar hij is wel mooi maar hij moet toch weg en de kip gaat
ok mee en toen ze in het bos was toen was het leuk.
Van amely

RAAR MAAR WAAR
Er was eens een kip en een wetenschapper.
De wetenschapper had een drankje gemaakt.
En er zat een kleurstof in.
Hij deed het drankje elke dag in de waterbak.
SLOK…. De kip is gekleurd.

Van Luc

Fantasie
Ik was aan het denken. Toen ineens ik op een feniks zat.
En hij landen op een regenboog. Toen ik afstapten zag ik een

meloen die een ei leg-te er kwam een eenhoorn en uit. En die vloog
weg. Ik werd meegenomen door Stips de draak hij liet me ineens los.

In het moeras daar waren orks en trollen. Ik renden weg. Toen
kwam de feniks weer veilig voor een poort het stond open. Ik ging
erin en toen was ik weer thuis.

Einde van nick.



Raar maar waar
Sommige dingen zijn raar maar waar.

Zo kan je veel experimenten met dingen experimenten doen is heel leuk.
Dit experiment vind ik heel leuk.

Je hebt nodig.
1lucifer 1gekookt ei en 1fles met een dunne opening.

Stap 1 gooi de lucifer in de fles. Zet dan snel het ei op de fles en wacht dan 3 minuten.
Als het goed is zit het ei in de fles.

Einde van Elise Oonk

Raar maar waar
Een schildpad heeft een schild
Maar kan die er wel uit en hoe komt die er in
de schildpad is bij een wedstrijden iemand wou
een doel maken maar brak zijn neus hij maakt
ook een eigen doel
einde van Rick

RAAR MAAR WAAR
Ik vind het leuk op school maar rekenen niet echt.
Er kwam een olifant aan op school hij sloopte
Het hele gebouw toen kwam er ook nog
Eens een neushoorn en die hielp de
Olifant met slopen . en iedereen riep
Help help help !! . Van Robyn groep 5

Raar maar waar
Ik heb een heel leuk boek over dummy de mummie het is een heel leuk boek hij zegt een
hele boel gekke dingen zoals maashi ik vind dat hij heel grappig is dummy valt soms uit een
boom
En hij had een heleboel gebroken botten en hij had er helemaal geen last van

Einde Senna



Het levende legoblokje
ik was aan het spelen met mijn lego. Opeens zag ik een pratende legoblokje. En
ik zei:’ leef jij en hij zie:’ ja ik leef. Toen zei hij:’ laten we een ijsje eten? En ik
zei:’ ja goed. We rende naar de ijscoman en ik zei:’ twee ijsjes alsjeblieft? De
ijscoman zei:’ kan je dat wel op? Toen zei ik :’ ik ben niet alleen. Ik ben met een
met een levende legoblokje. Toen we het ijsje op hadden kreeg ik een idee.
Laten we lego kopen zei:’ ik. We rende naar de intertoys. We kochten alles van
de intertoys. Toen gingen we naar huis. Toen we alles hadden gebouwd. En we
werden de beste vrienden.
Einde van Stan

Monster
Op en dag in het bos het was donker.

De vier kabouters waren bang de wolven gromden.
De vier kabouters waren in hun huis toen horden ze gestamp.

Er kwam een en eng monster aan de kabouters werden nog banger.
En nog banger het monster heten Boeboe hij was de baas van het.

Bos. hij was heel sterk hij at allemaal wolven maar vond hij de. kabouters veel
lekkerder dan de wolven boeboe is altijd boos de.

Kabouters hebben ook vrienden ze heden spin en vos en konijn.
Hij jaagde ook op spin vos en konijn schuilde bij hun thuis.
Ze wouden boeboe pakken wat hij makten ook het bos kapot.
En konijn hol kapot en spins web kapot en vos hol ook kapot.

Maar het kabouters huis niet omdat die van steen was.
Ze hadden een plan bedacht ze spande een spinnen draad tussen.
Twee bomen en ze gingen snel naar binnen daar kwam boeboe aan.
Hij loopt door het draad heen en hij viel ze neem de hem mee naar.

Het andere bos daar mocht hij leven ze liepen weer terug.
Verzamelden allemaal lekkere dingen in het bos en ze aten alle dingen lekker op

en het liep goed af met boeboe en de kabouters.
Van steef groep zes
RAAR MAAR WAAR

Er was een wetenschapper en een olifant
De wetenschapper sloeg hamster in elkaar
en toen wauw hij zijn olifant in elkaar slaan
maar de olifant stampt een keer
en toen was de wetenschapper plat.
van tijmen Groep 5

RAAR MAAR WAAR
Een gestoorde wetenschaper wou weten of hij een olifant op
Kon tillen dus hij ging naar de dierentuin en hij ging in het
Verblijf van de olifant en ging naar een olifant tegen
En rukte aan de olifant en drukt maar het lukte niet van maar toen was het
omgedraaid de olifant rent achter de weten
Schaper en toen stampte de olifant de wetenschapper plat

Van Tim




















