Donderdag 22 april
Verleden week vrijdag was de burgemeester om half
1 op school geweest om bij alle klassen te komen
kijken, een paar vragen stellen over de stage waar je
als je achttien jaar bent gaat werken, toen gingen we
naar de aula toe omdat ie het kunstwerk ging
onthullen van respect die wij de komende twee weken
aan gewerkt hebben, ook hebben we het mooi
versierd met de foto’s van onze eigen leerlingen van
alle groepen, hier in de klas hadden wij de letters
geverfd en bovenop vlakbij het rooster op de muur
opgehangen, toen zijn we naar buiten gegaan met
onze ballonnen met naam en adres, we liepen toen naar het voetbalveld en daar gingen we op
elkaar wachten, daarna mocht iedereen de ballonnen loslaten en toen gingen ze gelijk hoog in
de lucht van de wolken vliegen en hij ging richting Dordrecht en Zwijndrecht vlakbij in de
buurt waar Suzanne met Priska en Thomas thuis
wonen, daarna liepen we terug naar het schoolplein
omdat Paul en Geertjan het lievelingsbeestje die op de
tegel zat, hem in de grond draaien en hij blijft er daar
voor altijd in zitten want als we elke dag op school
komen, kun je zien dat het lievelingsbeestje in de grond
zit en dat betekent dat iedereen voor elkaar respect
moet gaan hebben, toen hadden we in de aula een
receptie met allemaal lekkere hapjes en ook kregen we
lekker drinken erbij, er was ei met iets gevuld, ook was
er hartige taart, er zat kaas, augurk, ananas en een ui op een stokje, er was cake, en nog
allemaal andere lekkere dingen. Je kon lekker daar cola drinken, Fanta, en een grote pak
vruchtensap en sinaasappelsap. Toen gingen we een beetje dansen op muziek, daarna was de
receptie afgelopen en toen gingen we weer terug naar
de klas, toen mochten we voor ons iets zelf gaan doen
en we hebben eventjes in het speellokaal drama
gedaan, om half drie ging ik weer gewoon in de klas
lekker wat drinken en een lekker koekje eten, om tien
over half drie gingen we onze jassen aantrekken en
onze tassen inpakken, om kwart voor drie gingen we
weer met onze eigen taxi en bus naar onze eigen
huizen toe in Rhoon en Ommoord
Groetjes Mandy, Anouschka , suzanne , mariette en
astrid.

