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De zon schijnt (hoe dan ook) !
Na een jaar hard werken is het al weer zo ver! Zomervakantie. 
Nog even was het met volle vaart vooruit, werd er getoetst en gepoetst, geprokkeld en gezeild. Er 
werd volop kunst gemaakt: graffiti, schilderijen, maar ook een hele cd-single vol gezongen. Kort-
om: het was zoals ieder jaar een vruchtbare periode voordat we eindelijk voor even, de school de 
school kunnen en mogen laten. 
Voor nu is even een periode van rust aangebroken. Even niet vroeg 
je bed uit, even niet denken aan huiswerk of stage. Even de 
tijd om te genieten van alles en iedereen om je heen.

Voor de juffen en meesters is het dubbelop genieten 
deze keer. Vorig jaar maakten we ons nog grote zor-
gen over de toekomst van onze school en van een 
grote groep collega’s die hun baan dreigden te ver-
liezen. Door alle politieke verwikkelingen is deze 
donkere schaduw verdreven en zien we onze toe-
komst weer zonnig in. Dit jaar kunnen we met een 
gerust gemoed op vakantie en kunnen we uitkijken 
naar een prachtig nieuw schooljaar wanneer we te-
rug komen.

Of de zon zich daadwerkelijk laat zien, is nog de vraag. 
Zoals ieder jaar buitelen de weermannen en -vrouwen 
over elkaar om te vertellen dat het een prachtige zonover-
goten, nee, een natte regenachtige, nee, een subtropische, nee, 
een uitzonderlijk koude zomer gaat worden. In ieder geval hier in Ne-
derland. Sommigen zoeken natuurlijk de zon en rust elders, maar dan nog is het tegenwoordig de 
vraag of zij ook daar logeert waar wij heen gaan.
Maar vakantie is natuurlijk niet zon alleen. Het is meer nog een periode waarin je even lekker je-
zelf kunt zijn. Je pakt een boek, zwemt een baantje, eet wanneer je zin hebt, voor de tent of in 
een restaurant. Je geniet even van de rust op het balkon of in een tuin. Even hoeven niet die bo-
terhammen gemaakt te worden in de vroege ochtend, even gaat die wekker iets later af dan ge-
woonlijk. En nog mooier: je kunt samen met de mensen om je heen voor even genieten van al die 
mooie dingen waar je anders niet aan toekomt.
En op die manier schijnt de zon eigenlijk altijd deze zomer.

Een fijne vakantie en tot 18 augustus!
 
De redactie  
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Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu voor Yessica geko-
men!

Ik herinner   het me nog als de dag van gisteren dat we een school keuze moesten maken voor 
de toen 4 jarige Yessica. We hadden eigenlijk al geregeld dat ze naar de Basisschool zou gaan 
maar toch gingen we twijfelen. Na een bezoek aan de St. Mattheusschool  gingen we nog meer 
twijfelen en na wat slapeloze nachten hebben we uiteindelijk toch voor de Mattheusschool geko-
zen! 
En tot op de dag van vandaag, inmiddels 15 jaar later, hebben we nog geen dag spijt gehad van 
deze beslissing! 
Ze is in alle klassen waanzinnig goed begeleidt en toen de leerkrachten tijdens Yes haar puber-
teit met de handen  in het haar zaten werd  er van buitenaf iemand binnengehaald om mee te 
kijken en te denken.
Ook die fase heeft ze uiteindelijk goed doorlopen. Op het VSO is ze ineens gaan groeien. Waar ze 
als kleine dame niet de rust voor had ging ze zich daar steeds meer verdiepen in het lezen en 
schrijven. Tijdens de stages kwam ze helemaal tot haar recht en die deed ze met zeer veel ple-
zier.

Verder heeft ze genoten van alle leuke kampweken in Nederland, Disneyland Parijs en Oosten-
rijk, pietenpret, de kerstvieringen, jaarafsluitingen en alle leuke en gekke andere uitjes.     

Toen Yes op school begon ben ik de ouderraad ingegaan en dit heb ik met heel veel enthousias-
me 12 ½ jaar gedaan. Eerst als penningmeester later als voorzitter. Na een paar jaar ben ik ook 
in de MR gestapt . Inmiddels zit ik daar ook alweer 11 jaar als voorzitter . Mijn termijn loopt over 
een jaar af en in overleg met de overige leden zit ik mijn termijn met heel veel plezier uit. Ook al 
heeft Yes dan de school al verlaten. 

Langs deze weg wil ik alle leerkrachten, directie, logopedie en alle andere  personeelsleden die ik 
vergeten ben bedanken voor 15 prachtige, enerverende, inspirerende, emotionele en  liefdevolle 
schooljaren!!!

Mede door jullie is Yessica de prachtige dame geworden die ze nu is. Zij slaat nu een nieuwe weg 
in in haar leven. Een nieuwe woon- en werkplek, een andere fase, maar met de kennis en erva-
ring die zij bij jullie heeft opgedaan.

Nogmaals mijn/onze dank daarvoor.

Met lieve groet, 

Caroline Beukman
Voorzitter MR maar vooral de moeder van Yessica

AFSCHEID



Op stap met de Oscars…..

Koekjes bakken:

Tijdens het thema ‘’de bakker’’ hebben de kinderen koekjes gebakken. Deeg maken, 
kneden, vormpjes maken en dan in de oven. Ze waren erg lekker. Zie hier het resultaat.

      

Kinderboerderij:

Op woensdag 20 juni zijn we naar de kinderboerderij geweest. Kikker was jarig, we 
hebben voor hem gezongen en we hebben wat lekkers van hem gehad. Ook zijn we even 
bij de andere dieren op bezoek geweest.
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Juffendag:

Een gezellige dag voor kinderen en juffen. Spelen, wandelen, naar de speeltuin, patat 
eten bij de Verhage, en een heuse bioscoop met chips en limonade. Het was een top 
dag!!!!

      

  

Alle Oscars wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!!!!!

Groetjes van:  Danilo    Esiri

   Eliyano  Jason

Arman    Amier 
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Fabian en zijn Prokkeldag

Ik was naar de RET geweest.

Ik  ging in de metro zitten en ik vond het 
leuk. 

Het leek wel of ik in het echt een metro 
bestuurde.

In de pauze gingen we in de vergader 
ruimte van de RET zitten.

We kregen een donut en pakje drinken.

Dat vond ik lekker.

Jasprina en haar Prokkeldag

Ik vond het leuk

Ik vond de zwarte mercedes  mooi

Volgens mij heb ik ook in een mercedes 
gereden

Ik heb er gewoon van genoten

Reggy en zijn Prokkeldag

Ik heb bij Mac Donald heel veel ontdekt.

Ik heb een vrouw ontmoet genaamd 
Chantal.

Daar heb ik veel klusjes gedaan.

Daar heb ik de dienbladen schoonge-
maakt, de tafels en de wc’s.

En als beloning heb ik gratis eten gekre-
gen en de ballonnen opgepompt.

Daar heb ik een grote lift gezien en een 
grote vuilnisbak.

Ik vind het heel erg leuk dat ik gratis 
eten kreeg.

De Prokkeldag van Robert

 Ik ben met Prokkeldag naar Rotterdam 
Airport geweest. 

Ik ben met de brommer naar Rotterdam 
Airport gegaan.

 Op de brommer hebben we 45 kilometer 
gereden. 

 Ik ben met de bus over de startbaan ge-
reden.

We hadden een rondleiding gekregen  op 
Rotterdam Airport.  

Bij Rotterdam Airport zijn we in de 
brandweerkazerne geweest. 

 Ik ben ook nog   even naar de Koekela 
fabriek geweest. 
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Een onwijs vette prokkeldag op 7 juni 2012



Gekeken hoe ze taarten bakten, ze waren 
met 220 wortel notentaarten bezig. 

Daarna gingen we naar de Koekela winkel 
, we hebben daar koffie gedronken met 
een taartje. 

Op school hadden we hapjes en drankjes 
als afsluiting  van de Prokkeldag. 

Het was een leuke dag. 

De Prokkeldag van Sander

Ik heb  een  gezellige  prokkeldag  gehad.

Ik ben naar de brandweer geweest.

Ik heb in een brandweerauto gezeten.

En ik heb de brand  geblust,  dat vind ik 
het leukst.  

De Prokkeldag van Titta

Titta gaat met de tram naar de Castag-
net. Daar is een schoonheidsspecialiste 
en een dans juf.

Titta wordt opgemaakt en haar nagels 
worden gelakt.

Van de dans juf leert ze een dansje.

Axel en zijn Prokkeldag

Op Prokkeldag was ik naar de vrachtwa-
gen.

De  vrachtwagen chauffeur heet Peter 
en ik ben de bijrijder.

We gaan naar Maasdijk om groente op te 
halen, eerst halen we heel veel  tomaten 
op. 

En fruit ophalen. Als Peter naar  binnen 
gaat moet hij een haarnet om, Axel niet 
hij heeft een pet op.

En dan als alles geladen  is, dan moet het 
vast gemaakt worden.

Dan gaat de deur dicht en dan gaan we  
weer in vrachtwagen terug.

Naar Mera in Waddinxveen, dan weer 
uitladen en ik weer terug naar school.
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Het baker teemaa

We oefenen het bakerslied.

We hebben met brooddeeg krentebollen gemaakt.

Eijjerkoek met marsupijn versierd smarties erop.

Rodkippje gelesen en nog veel meer.

Kusjes Joost

Tekening van Zayon:

Groetjes van de Tommies

DE TOMMIES WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE!



ZOMER 2012

 pagina 13

                          

Even voorstellen……..

In 1995 is op initiatief van enkele ouders en personeelsleden de stichting Steun 
Onze School (SSO) opgericht.
De stichting heeft als doel het ondersteunen van de St. Mattheusschool in 
materialen en activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere 
financiering van de school. 

Zo heeft de stichting bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de 
diverse publicaties van de school: de cd’s en de gedichtenbundel “Mijn 
neus is een stofzuiger”. Ook het ambitieuze jubileumplan: een 2-daagse 
reis naar Euro Disney in Parijs  kon op een ruimhartige bijdrage rekenen.
Inmiddels zijn ook via SSO fietsen aangeschaft, prentenboeken voor een 
katechese project, een WII voor het vso en speel-leermateriaal voor de 
jongste kleuters. 

Samenstelling bestuur……
De stichting heeft momenteel een bestuur van 3 leden: 
Mw. C. Beukman (voorzitter) 
Mw. M. Baarsma (penningmeester)
Mw. L.M. de Bree (secretaris)

Toekomstplannen…….
In 2014 moet de nieuwbouw gerealiseerd zijn. Alle locaties van de St. 
Mattheusschool komen dan weer bij elkaar in Schiebroek. 
Het wordt een grote uitdaging om voor elke afdeling eigen sfeer en 
klimaat te bewaren. Het pand wordt vast en zeker prachtig, maar de 
buitenruimten moeten we helemaal zelf invullen. We hebben grootste 
plannen en wensen. Wat onze droom is: een verkeerstuin, een plantenkas 
en een belevingstuin uiteraard met de nodige speelobjecten. Of alle 
dromen ook uitkomen…….???

U zult begrijpen dat de kosten voor een goede en verantwoorde buitenspeelplek voor de 
leerlingen van de St. Mattheusschool niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden. Ook 
wordt inrichting van de buitenruimte niet meegefinancierd in de nieuwbouw. SSO houdt op dit  
moment een reserve voor dit doel maar dat is lang niet toereikend. 

Wat wij vragen…….
Wij vragen u om donateur te worden van SSO. Dat kan voor € 10,- per 
jaar. Uiteraard houden wij u via onze website op de hoogte van de 
stand van zaken. 
U doet leerlingen en team een groot plezier; niets is leuker dan lekker 
onbezorgd buiten te kunnen spelen. 
Wilt u donateur worden van SSO, maakt u dan  € 10,- over op 
banknummer 618859950 ten name van SSO te Rotterdam.
Wie weet, maken we dromen waar…………

Stichting Schoolondersteuning; Secretariaat Larikslaan 190, 3053 LG Rotterdam

SSO Voorzitter: Mw. C. Beukman    Bankrekening 618859950
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Wist u dat :

-Azra al heel mooi kan kleuren?

-Layla al goed kan puzzelen?

-Rozelin een mooie ketting kan rijgen?

-Cily alle Ieniemienies goed kan helpen?

-Mark alle geldmunten goed kan sorteren?

-Christiano al goed pictolezen kan?

-Gianny  graag een boekje leest?
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Alle Ieniemienies wensen iedereen een hele fijne vakantie
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{Donderdag 7 jun. 12}       PROKKEL dag ervaringen van de BERT klas. 

Wij hadden prokkeldag gedaan ik was naar de bakker geweest om te maken want ik vont ,t heel gezelig hier en ik was een 
beetje moe want we moesten uit rusten we hebben al$ eerste een gesmolten chocolade in de bak gedaan daar na deden 
wïj wat in de dinges een die hadden we in de bakje gegooit en terwijl het hard i$ zetten we het neer op tafel en toen doen 
we een jas aan & we zijn terug gegaan met de auto naar mattheusschool want wij waren moe van maken we hebben paas 
eitje gehad toen zijn wij overal aan t kijken wat geweldig word dan hebben we als eerste ans gegroet om gedag te zeggen 
tegen die juf en toen ging we fruit eten eerst dan zaten we koffie te drinken en op school hadden we gegeten dus eerst 
gebeden dan gegeten dus ik vond het leuk in de bakkerij ik had de schort aan gedaan en die mut$ op m.n hoofd gezet om te 
begin met chefkoken terwijl ik net mij tandjes aan het poet$en bent kwam ik administr@tie doen en verder noch ik had al 
een groene kaartje gekregen van odette en ik heb toen getypt achter de laptop daar naast in de koffiekamer waar ik daar 
net zat dus het hele verhaal is nogal getÿpt* 

Sterker nog dag ans toedeloe bakkerij|     <DAT WAS EEN LEUKE VERHAAL MAAR TOT MORGEN> 
GROETJES VAN  SAHIN 
 
Maarten heeft een super dag gehad op de van Ghent kazerne!!  Serhat  heeft  de  dag  van  z’n  leven  gehad  bij  de  ROTEB!!!                                                                                                                                                                                
 

 

 

Nu zijn we allemaal nog druk bezig met de  BAKKER, lekkernijen en knutsels voor de jaarafsluiting! 

 
FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL 

MaartenBergeloSahinSerhatUygarThomasOlgaMennoBettyKarinOdette 
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Wij!nemen!afscheid!van!Floris,!Dick,!Younes,!Mirjam!en!Yusuf.!

We!wensen!jullie!heel!veel!plezier!op!het!Rotterdam!College!!

Gelukkig!blijven!Maurice,!Fatih!en!Ahlam!nog!bij!ons!!

Natuurlijk!wensen!wij!jullie!allemaal!een!hele!fijne!vakantie!en!
bedankt!voor!het!fijne!schooljaar!

Marleen,!Willeke!en!Bernardien!

De Koekiemonsters
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Van$bijna$alle$leerlingen$uit$de$Schakelklas$nemen$we$afscheid.$
Alle$kinderen$hebben$verteld$wat$ze$ontzettend$gaan$missen$als$
ze$naar$het$Rotterdam$College$gaan.$$

! Rachid!vindt!het!jammer!dat!hij!geen!muziekles!meer!heeft!
van!meester!Peter.!

! Hajar!zal!het!meest!missen!dat!ze!niet!meer!bij!Zeeman!
boodschappen!kan!doen!op!vrijdag.!

! Melanie!zal!het!meidenclubje!met!Ihsane!en!Jennifer!
missen.!

! Corné!gaat!het!zwemmen!heel!erg!missen.!
! Awais!gaat!het!sjoelen!in!de!klas!het!meest!missen.!
! Lisandro!gaat!alles!op!de!Larikslaan!heel!erg!missen.!
! Fransisco!gaat!de!gamecube!heel!erg!missen.!

Koen!gaat!Floris!en!Dick!heel!erg!missen.!

Maar$er$komen$ook$veel$leuke$nieuwe$dingen$voor$in$de$plaats…$

! Lisandro!wil!graag!gaan!koken!in!de!grote!keuken.!
! Hajar!heeft!veel!zin!om!te!koken!met!Jessica!en!Yasmine.!
! Fransisco!vindt!ZEDEMO!heel!leuk.!
! Melanie!gaat!gelijk!spelen!met!Shirley!en!Iclal!en!ook!

voetballen!in!de!voetbalkooi.!
! Corné8wil!graag!op!de!computer.!
! Awais8en8Rachid8vinden!de!fietsenwerkplaats!heel!erg!leuk88

Maar!eerst!gaan!we!lekker!vakantie!vieren…!
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 Juffen en meesterdag bij de Pino’s 
Dit jaar zijn de Pino’s met juffen en 
meesterdag naar Circus Boemtata van de 
Clini Clowns  in Dordrecht geweest. 

Het was een muzikale voorstelling met een 
ladderman, een doekenvrouw en natuurlijk 
Clowns.  

In de circustent was er ook een ruimte voor 
kinderen om rustig te spelen. 

Op deze manier was het een feestje voor 
iedereen. 

Het was superleuk!!!!!!!!! 
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MCourant
Een “krant in een krant” van Middengroep C

Nieuws van Esmeralda Roos	  

Op school leren we goed uit de 
mappen
Leren koken voor later als je eigen 
huisje hebt 
Ik heb met voetballen meegedaan. 
was superleuk want ik hou van voet-
ballen ik doe ook al tijd mee. 

Met school doen we ook aan honk-
bal dat doen we met de klas. Daar-
na hebben we ook een honkbal-
toernooi.

Jaarafsluiting: leuk dagje Rotterdam 
en een rondvaart met de Spido. le-
dere groep mag een optreden ver-
zorgen en daarna het afscheid van 
de schoolverlaters

7 juni heb ik een prokkeldag  gehad 
was super leuk. Ik heb dieren eten 
gegeven  
Ik heb buiten de hokken schoonge-
maakt  met een meisje die daar 
werk.  Was super leuk.

Nieuws van Mitchel Klepper

Vrijdag 1 juni was de schooldisco. 
Het was heel leuk op die avond. De 
muziek was ook heel leuk en je kon 
er lekker op dansen. Het thema was 
beachparty. Het was leuk we had-
den ook lekker gedronken en we 
hadden ook chips op. 

Ik ben op de prokkeldag 7 juni naar 
de ret geweest en het was heel leuk 
en gezellig. We mochten achter de 
schermen kijken  bij de remise en 
we zijn ook naar de  simulator ge-
weest en het was super leuk ik vond 
het heel mooi dat we dit heb ge-
daan.	  



Nieuws van Afshan Mehmud
Ik  loop  stang  bee de ah  
Ik doe daar bee de ah speigelen   
en vaken velen
Ik  leren gelte tetelen  op school  
is beeje moelek
Ik vind school leuk  om te gaan 
Ik vind boek lezen leuk op school 
Wij gaan met school naar  spido
Met jaar afsluiling  
Met  met klas naar blijdorp  dat 
vind ik leuk mijn lieve ligs dier 
is aapen ni blijdorp
Ek  gaat bijna speelen  van voetbal  
ik ga kijken  op tv
Ik vind woord zoekers leuk om te 
maken  thius  doe ik dat ook  woord 
zoeken 
Wij  kreegen op school nu hongebal 
Dat is beeje leuk
Wij heben  judo gaate dat vonte ik 
leuk
Met peter judo
Ik  ga in de zomer vakansie  barie-
beqen  in de parek 
En briuen worden in zon
Wij heben en proklendag   gehat op 
school 
Ik in henes en mares  kliren hagen 
en vaiuen
Het was leuk  daar ik heb ook daar 
in kantiene geeten
En ronde leed  gahat   magzijn was 
mega groet 
Vandaag zijlen   wij  gige in de 
rebetboot  ziten we gig stuuren  en 

zijlen het was leuk  vandaag  

Nieuwsflits van Desiree

Hadden voetbal toernooi gehouden.
Was erg leuk. Maar was echt de warmste Sei-
zoen van het jaar. Gelukig had ik genoeg water 
bij me. Maar het moeilijkste is? Moeten tegen 
anderen scholen! 
Hadden achter de bal gezeten.
Maar ik brobeer de scoren. Maar daar was niet 
echt een succes. Maar ik was wel 
Blij dat we vijfde geworden waren. Daar na ging 
we weer terug naar school.

Ik had op 7 juni een prokkeldag.
Was	  heel	  leuk	  ik	  had	  kapper	  zaak	  gekozen.
Was op laan op zuid. Maar ik was daar aan ge-
komen. Ik heb met hun kennis gemaakt. Zij 
vroegen waarom ik voor kapper hebt gekozen?  
Om dat mijn eerste droom was. en de werkers 
van de kapper zaak. 

Had mij thee/koffie of  appelsap aan mij gebo-
den. Ik heb thee  gekozen. Was erg lekker. En 
toen! Was er een eerste klant gekomen. Wij alle 
wat er netjes gegroet. De werkers had techen 
de klant gezegt wat ze wil. Maar tussen door 
had de klant thee genomen. Na de thee ging ze 
onder de was bak. Ik mag bekijken wat ze ging 
doen. Daar na woord ze geknipt. Maar 1 van de 
werkers had mij een proef  pop gegeven. Wou 
mij leren verven. Maar dat was niet helen maal 
gelukt  maar wat wel leuk  maar daar na ging ik 
vlechten en krullen gemaakt dan ging ik cho-
comelk met slag room gedronken daarna was 
het tijd om de gaan. Ik kreeg toch tas met spul-
len.

   

Nieuws van Emre Arican
We    hebben     kamp    gehad  en  we   zijn naar de   
efteling 
Gegaan     en  we    hebben    rond   gelopen    en   
daarna   met  de  bus   
Naar   school   en   vandaar    naar  thuis     
En op  school    hebben  we  ook   disco   gehad   en  ik  
was  er  niet bij  want   
Ik  moest    uitrusten    voor    toernooi  in kralingen we 
zijn eerste  geworden
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Joepie    we   zijn  voor  de   eerste   kampioen   gewor-
den en we genen  tegen  Belgen
spelen en hun zijn gek in hun hooft  hun zijn lekker 
verloren van ons   
Haha en dit  jaar zijn we echt kampioen

Ik  ben  met   proKkeldag  naar de van  Ghent   kazer-
ne  van   de   korps   mariniers gegaan 

Ik  had   daar rondleiding   gehad  en  geschoten,   via 
een simulator,  met    pistool   en  met  een  machine 
geweer. 

En  ik  heb  lekker   gegeten  friet  en   cola   en  een 
jasje en  petje   aan  gehad    dat
Mocht  ik   houden    en  ook  bij   de   magazijn    bin-
nen  gegaan  en   ik  zag  daar  geweer  en
En  bazoeka    en  glock    pistool   vast  gehouden   en    
sniper  geweer  gezien   en  ik  

Ben  ook   gaan kijken waar de militairen trainen en 
sporten   

En   op  school      hebben  we    thema    Rotterdam bij 
de jaarafsluiting    en  we   gaan   rondvaarten  
Met  de  boot    en  op    school     gaan  we     optreden  
doen 

En   in   de  vakantie   ga   ik lekker    naar   mij  eigen    
buitenland   en   ga  ik
Lekker  nix   doen    familie   bezoek     doen  en  in  de  
bergen   lopen  in  me  eentje
En   ik   ga    naar    de    zee       naar  de   diepste     punt  
van  de     zee  

En    ik   ga  ook    kleren    kopen.    moet  wel   he.   Ik  
ga  met  de  vliegtuig  naar Turkije

    

Nieuws van Naomi Jansson

Voetbaltoernooi

Ik heb meegedaan met voetbaltoernooi ik 
vindt 
Het leuk om te doen en we zijn vijfde gewor-
den 
En het was ook heel warm en we hebben 
Vier wedstrijden gespeeld en de eindgroep is 
Eerste geworden het was ook gezellig 
En het was ook warm maar we hebben ook 
lekker in de kantine  gegeten en gedronken en 
we moesten ook tegen andere scholen voet-
ballen  en daarna was de prijs uitreiking. en 
daarna gingen we weer terug met de tram 
naar school en dan gingen we onze spullen 
pakken en dan gingen we met de taxi naar 
huis toe.

Honkbal

We krijgen ook nog honkbal 
En we krijgen ook nog honkbal-les
Van de man van de honkbalvereniging

We krijgen ook leuke lessen van Andre.
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Als eerste doen we de bal overgooien en als 
tweede doen we partijtjes .

Prokkeldag

Op 7 juni hadden we prokkeldag en ik heb bij 
Een kinderdagverblijf   gewerkt 
Schoongemaakt en stofzuigen en het was  wel 
leuk 
En ik heb ook met de kinderen gespeeld
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Middengroep C wenst iedereen een zonnige vakantie
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DE GONZO’S GAAN LOS!

Op de Larikslaan staat de jaarafsluiting in het teken van KUNST.

Maar wat is KUNST?

De Gonzo’s hebben de volgende definitie bedacht: KUNST is iets wat je zelf 
bedenkt, wat nog nooit iemand heeft bedacht, en wat je zelf maakt, en wat 
de mensen mooi vinden.

KUNST kan een schilderij zijn, een beeld, maar ook dans en muziek.

En omdat de meeste Gonzo’s gek zijn van muziek wilden ze juist over die 
KUNSTvorm wat vertellen 

Als ik zeg “muziek” waar denk je dan aan?  

“Trommelen”

Wie is je favoriete zanger of zangeres? 

 “Monsif” 

Waarom vind je Monsif zo leuk?  

“Omdat je zo goed kan meezingen”

“Mijn broer zet weleens hard de radio aan en 

dan gaan we zingen en dansen.”

“Het leukste liedje op school vind ik ti-ta-to-

venaar” (kamplied)

Evanny

Wat gaan we meestal doen als meester Peter mu-

ziek komt geven?  “Zingen”

Ben je weleens naar een concert geweest?  ”K3”
Waarom vind je hun zooooooooo leuk?  “Omdat 

je kan dansen”
Welk liedje vind je het allerleukste?   
“Kusjesdag”

Julianne

Als ik “muziek” zeg waar denk je dan aan?  

“In een microfoon zingen”

Wie vind je het beste zingen? 

“Fouradi” 

Maakt er bij jou thuis iemand muziek? 

“Ja mijn broer zingt”

Welk liedje op school vind jij het leukste?  

“Indianenliedje” (Tumba Tumba)

Akam

Meester Peter geeft muziek, wat gaan we dan 

doen? 
“Zingen ”

Wie vind jij het beste zingen, welke drie meisjes? 

“K3” en “Josje”
Welk liedje vind je het leukste? 
“Mamase mamasa”

(Noor begint spontaan te zingen en te dansen)
Noor
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Wat vin
d je het leukste bij muziekles van

 meester 

Peter? 

“Trommelen”

Wie vind  jij de beste zanger of zangeres? 

“K3 “

Wie van de drie vind jij het leukste meisje? 

“Josje”

Cheyenne gaat 
weleens naar een musical, d

e laat-

ste keer naar W
icked

Wie vond je het mooiste zingen? 

“De heks”

Cheyen
ne Wie vind jij de beste zanger, zangeres? 

“Marco Borsato”Waarom? “Hij kan goed zingen”Jij hebt hem in het echt gezien hè? 

“Ja ik ben op de foto geweest”
Sabine is een hele grote fan van Marco. Zij is naar 

zijn concert geweest en heeft hem ook gesproken en 

draagt met grote trots een t-shirt met Marco erop.

Wat vind jij het leukste liedje op school? 

“Tumba”

Sabine

Wie vind jij het beste zingen?

 “Big Time Rush”

Dat is 
zeker een band?

 “Ja”

Wat vin
d jij het leukste of mooiste liedje van hun? 

“City is
 Ours”

In welke taal 
zingen ze? 

“In het Engels. Je kunt ze zien op YouTube”

Wat vin
d je het leukste bij muziekles? 

“Zelf muziek maken bij meester Peter. We spelen 

dan mooie liedjes met de trommels”

Yusu
f

Welke zanger of zangeres vind jij het leukste? 

“Rihanna”
Wat vind jij het leukste muziekinstrument?

 “Drumstel, dat speel ik thuis ook”

Wat vind jij geen leuk instrument? 

Met arm en handbewegingen laat hij het zien. Hij 

bedoelt een accordeon. “Dat vind ik saai”

Welke liedjes vind je leuk, mooi? 

“Surinaamse liedjes”Rydell
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Wie vind jij de beste zanger, zange-

res? 
“Michel Teló”

Is het een Nederlandse zanger? 

“Volgens mij een Spaanse zanger?”

Heb je een cd van hem? 

“Ik luister in iTunes op Apple, of op YouTube”

Wat vind je een mooi instrument? 

“Trommel, piano” 

Trommel je thuis? 

“Ik gebruik op Apple het programma “Garage-

band”, ik kan dan een instrument kiezen, ik kan 

dan daarop spelen met mijn toetsenbord.” 

Gürçan

Wie vind jij de beste zanger, zangeres? 

“Michael Jackson”

Waarom hij? 

“Hij danst goed”

En nog meer? 

“Hij heeft mooie schoenen, en ketting en ...  eh ... 

vest en ... eh ... handschoenen, witte”

Van welke muziek hou je het meeste, van rustige 

of hele harde muziek? 

“Van break-dance”

“ik krijg psp oordopjes, kan ik luisteren”

Reni

Wie is jouw favoriete zanger of zangeres? 

“Michel” (Teló)Is het een Nederlandse zanger? 

“Nee, hij zingt Braziliaans”
Maakt er iemand bij jou thuis muziek? 

“Ja, een oom speelt piano”
Nog meer? “Ja, een andere oom speelt gitaar en nog een 

oom zingt”
Maken ze muziek met elkaar zoals een band? 

“Ja”

Daniël

Als ik “muziek” zeg waar denk jij dan aan? 

“Aan Ali B”
Waarom Ali B? “Omdat hij een goede stem heeft”

Nog meer? “Ja, hij heeft ook mooi haar, en een mooie pet”

“Ik krijg een microfoon van papa”Samir

Wij wensen iedereen een prachtige, zonnige zomervakantie.
Met veel, heel veel muziek!

Akam, Cheyenne, Daniël, Evanny, Gürçan, Julianna, 
Noor, Reni, Rydell, Sabine, Samir, Yusuf 

& Alie, Annette en Rob
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Kleurplaat

FIJNE VAKANTIE!
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Wij wensen iedereen een fantastische vakantie met veel zon en plezier.

De lessen beginnen weer op 

maandag 20 augustus

Wij hopen iedereen dan weer gezond en wel terug te zien op school.

Tot over zes weken!!  
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