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Kelder! 

Voor ons project van ener-
gie zijn we naar de kelder 
van onze school geweest! 
We zagen daar de verwar-
mingsketel om gans onze 
school te verwarmen. Het 
was leuk om dat eens van 
dicht bij te bekijken. We 
zijn ook naar een kast ge-
weest met alle schakelaars 
van de school. Dat waren er 
heel veel! 

We zijn naar een voorstelling ge-

weest in de kopergieterij. De 

voorstelling ging over een dove 

jongen.  

Hij begon te schreeuwen uit 

woede. Er zat ook een dove dan-

ser bij. In het begin vond ik de 

voorstelling wel leuk maar het  

waren steeds dezelfde danspas-

jes. Dat werd op den duur niet 

meer leuk om naar te kijken. 

Alweer een feestje in de klas 

Op 27 januari was Polly jarig. Ze werd 12 jaar. Ze heeft een trak-

tatie uitgedeeld, dat was citroentaart en cakes met bosvruchten in. 

Het was superlekker en leuk. 



Kunstschool 
 

Wij zijn met de klas naar 

de  Academie  voor  Schone 

Kunsten geweest. Toen we 

naar de kunstschool reden 

hadden we al direct pech. 

Stella en Dolly hun ket-

tingen  lagen  er  af.  We 

hebben tien minuten staan 

wachten aan de Dampoort. 

We zijn dan in de regen 

naar daar moeten fietsen. 

Dat was niet echt zo leuk. Toen we daar aan-

kwamen heeft de gids ons een rondleiding ge-

geven. Er waren allemaal originele dingen te 

zien. We hebben natuurlijk ook zelf iets ge-

maakt.  We  hebben 

eerst  een  schets 

gemaakt van hoe ons 

mannetje  er  zou 

kunnen  uitzien.  Na 

de  schets  moesten 

we  met  touw  ons 

mannetje maken. Ons 

mannetje  is nog niet helemaal af.             

POST!  

Op de juniorraad is er een puntje gebracht: 
dat iedereen 
een brieven-
bus aan zijn 
klas moest 
hangen. Lio en 
Zita hebben er 
een gemaakt 
en hij hangt al 
op. Ik vind hem 
supermooi. Zie 
het zelf maar 
eens.               

 

raadsel: 

Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 

vis. In totaal worden er maar 3 vissen gevangen. Hoe 

kan dit??? 

Het zijn een opa, zoon en kleinzoon.  

 

 

 

We gaan met onze klas naar de cinema, joepie! 

Het was ons cadeau voor Sinterklaas. We gaan 

naar Jumanji kijken. Ik vind het superleuk dat we 

met de klas naar de cinema gaan. Een verslag in 

de volgende krant!  


