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Zomervakantie 
 

Wie in het onderwijs werkt, is het niet anders gewend: zes weken 
zomervakantie! Dat geldt voor mij dus ook. Als kind vond ik het al 
heerlijk. Zes weken lang ongedwongen doen waar ik zin in had. En ook 
nu geniet ik ieder jaar weer van die totaal andere weken. 

Wij gingen, toen ik nog klein was, met het hele gezin altijd een paar 
weken naar het zonnige Zuiden. Mijn ouders met vier kinderen op de 
achterbank. We kampeerden in Italië, Spanje en Zuid-Frankrijk met 
een enorme bungalowtent die we gezamenlijk in een uur tijd opzetten. 
De reis duurde meestal drie of vier dagen. Mijn vader was de enige 
chauffeur in het gezin en we stopten dus regelmatig. Maar er waren 
ook niet overal snelwegen. Bergpassen werden met smalle, kronkelige 
wegen genomen. Dat kostte tijd. 

 

 
 

In zo’n ver en vreemd land was ik altijd echt los van alles. Ik sprak 
geen Spaans of Italiaans. Pas op de middelbare school leerde ik een 
beetje Frans. Eigenlijk vond ik het wel zo rustig dat ik de mensen niet 
kon verstaan: ik ben namelijk nogal snel afgeleid! 

Maar het mooie van reizen is ook het thuiskomen. Je vertrouwde 
spullen om je heen en natuurlijk je vrienden. In mijn jeugd had je nog 
bijna geen TV en zeker geen computer of mobiele telefoon. We 
spraken met elkaar af bij iemand thuis of op straat. Ik ben 
opgegroeid in Arnhem, daar heb je veel bossen en daar speelden we 



dan ook regelmatig. Natuurlijk gingen sommige vrienden ook op 
vakantie. Zo kon het gebeuren dat je wel thuis was, maar dat er nog 
niet zo veel te doen was. 

Ik verheugde mij daarom altijd op de eerste schooldag. Dan zag je, 
zeker weten, al je vrienden weer! Natuurlijk moest je ook naar de 
lessen. Ach dat vond ik ook wel best. Hoewel ik me kan herinneren dat 
ik het, na de eerste schoolweek, altijd héél jammer vond dat de 
vakantie weer voorbij was. 

Eigenlijk best gek: ik werk al bijna 38 jaar in het onderwijs en vind 
de vakanties nog altijd fijn. Ook dit jaar staat er een reis gepland 
naar het zonnige Zuiden. Toch vind ik het ook weer heerlijk wanneer 
de school begint en iedereen weer om me heen is. Het zal dit jaar 
vast niet anders zijn. 

Ik wens jullie allemaal een heerlijke zomervakantie toe. En ik hoop 
dat, wanneer we elkaar weer zien in september, jullie er dan net zo 
veel zin in hebben als ik. 

J.C. Kullberg 

directeur  

 

 



Van de administratie 
 
Het is bijna zomervakantie en op De Bolster is het een drukke tijd 
met allerlei activiteiten. 
Die drukte geldt natuurlijk ook voor de administratie. En wist je dat… 
 

• de juffen op de administratie niet alleen maar achter de 
computer zitten (hoewel dat soms wel zo lijkt); 

• deze vraag van een leerling kwam die dat dacht dat het 
supersaai werk is; 

• het zeker niet saai is vanwege de telefoon die vaak gaat; 
• het ook niet saai is door de leerlingen die aan de balie komen 

met een briefje omdat ze bij voorbeeld om een speciale reden 
eerder naar huis moeten; 

• de leerlingen geld komen halen voor een boodschap die door de 
meester of juf gestuurd zijn; 

• een leerling, na de opmerking dat er goed op het geld gepast 
moest worden, zei dat ze dan parttime oppas zou zijn van het 
meegekregen geld; 

• leerlingen juf Koerts of juf Berends graag zien komen maar dan 
wel graag met vrijbriefjes; 

• een juf van de administratie jaloers was op de leerlingen die 
examen doen en alleen daarvoor op school komen en de rest van 
de tijd vrij zijn; 

• deze juf aangaf dit ook wel te willen, maar als antwoord kreeg 
dat zij ervoor betaald wordt en de leerlingen niet; 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
• dit helemaal waar is, maar je gewoon moet proberen goed je 

best te blijven doen op school en wie weet…; 
• er een leerling aan de balie kwam die het zo warm had dat hij 

vroeg of er ook een vriezer beschikbaar was maar deze te klein 
bleek; 

 
 
 
 
 
 

• we vanuit ons kantoor met regelmaat een prachtig uitzicht 
hebben als Bèh en Mèh, onze geiten, op het schoolplein worden 
uitgelaten; 

• deze leuke beesten daar “heerlijke dropjes” voor ons 
achterlaten; 

• leerlingen die geld lenen voor bijv. de bus of trein dit zo snel 
mogelijk weer mee moeten nemen naar school; 

• WE IEDEREEN EEN HEEL FIJNE VAKANTIE WENSEN!  
Juf Koerts 
Juf Berends 
		



    Afscheid juf Bakker 
 

Beste jongens en meiden,  

Het moment is dan nu toch gekomen… Na 10 jaar 
op De Bolster gewerkt te hebben, heb ik een 
nieuwe baan gevonden.  Volgend schooljaar ben ik 
de vaste invaljuf op 3 basisscholen waar 
een hoop van jullie op hebben gezeten. De 
Kimkiel, Fiducia en De Wingerd. Als een 
leerkracht bijvoorbeeld ziek is, ga ik lesgeven 
aan de kinderen van die meester of juf.   

 

Ik heb er heel erg veel zin in, zin om een nieuw 
avontuur aan te gaan, maar zal jullie en De Bolster ook 

erg gaan missen. Ik heb met heel veel plezier hier 
gewerkt. Jullie zijn stuk voor stuk hele bijzondere 

en mooie mensen. Ik heb heel veel met jullie gelachen en 
we hebben hard gewerkt en mooie dingen gemaakt met z’n 

allen. Daar mogen jullie trots op zijn! 
Misschien waren we het niet altijd met elkaar 
eens, maar zo gaat dat op de middelbare school J. 
Ik ben trots op jullie. Geniet van de jaren dat je nog 
op De Bolster zit en geloof in jezelf. Haal het beste 
uit jezelf en wees tevreden met wat je allemaal 
kunt.  

Ik wens jullie  allemaal een heel mooi leven en succes met alle 
stappen die je nog gaat zetten. We komen elkaar vast en zeker nog 
wel tegen. Bedankt allemaal! 

Groetjes en liefs,    Juf bakker.  



Wist je dat… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
… De aarde 1 miljoen, 295 duizend en 29 keer in de zon past? 
 

… De Eiffeltoren op warme zomerdagen 15 cm langer wordt, doordat 
het ijzer uitzet? 

… Het grootste schepijsje 2.81 hoog was en werd geschept in 
Italië? 

… Je een bolletje 
ijs in ongeveer 50 
likjes oplikt? 

… Je haren en nagels 
in de zomer sneller 
groeien? 



 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

… Het licht van de zon er 8 minuten en 
19 seconden over doet om onze aarde 
te bereiken?	

… De zon 150 miljoen kilometer 
van de aarde staat? Met een 
vliegtuig doe je er dan 26 jaar 
over! 

… De schoolkinderen in 
Scandinavië (dat zijn 
Denemarken, Noorwegen en 
Zweden) iedere dag een ijsje 
krijgen? Het wordt daar 
gezien als een melkproduct. 
Cool! 

… Ijs al zo’n 2300 jaar geleden door de Chinezen 
is uitgevonden? Het werd toen gemaakt van 
sneeuw gemengd met honing of fruit. Yum! 



	
	

 
Flessenactie 
Help ALS de wereld uit! 
 
Ik ben Marjolijn Bouwsema, sportdocent en mentor van klas 2a op De 
Bolster. Ik zwem op 3 september 2017 mee met “A Local Swim” te 
Assen. Ik zal twee kilometer zwemmen om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor de spierziekte ALS. Mijn motto is: Help ALS de wereld uit! 

U kunt mij helpen door uw lege statiegeldflessen mee te geven aan u 
zoon/dochter/pupil. Deze worden dan ingeleverd bij de winkel en het 
geld gaat naar ALS. De flessen kunnen ingeleverd worden bij: bij M. 
Bouwsema, E. Kievits, A. Wever of de leerlingen van klas 2a. Denise, 
Danza, Lorena, Iman, Jacqueline, Randy, Justin, Nabil, Jahnnay en 
Erwin. Elke fles is welkom!  

U kunt ook doneren via deze link:  

https://assen.alocalswim.nl/actie/marjolijn-bouwsema 
  

 



Afscheid van meneer Nienhuis 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Na 11 jaar op De Bolster ga ik na de vakantie 
bij een andere school werken. Dit ga ik doen 
omdat ik nieuwe dingen wil gaan leren, je 
bent namelijk nooit te oud om te leren. Ik 
vond het heel leuk om met jullie mooie dingen 
te maken van hout, om jullie ICT of theorie 
te geven en om jullie beter te leren kennen. Ik hoop dat ik jullie een 
beetje heb geleerd om te ontdekken wat je allemaal met hout kan 
maken. Ik heb in elk geval wel veel van jullie geleerd. Ik wens jullie 
allemaal heel veel succes op school, doe je best en laat zien wat je 
kunt, je bent namelijk nooit uitgeleerd! We komen elkaar vast nog 
weleens ergens tegen. Ik zal jullie missen. 
 
Meneer Nienhuis 
 
 



	

Schoolreis klas 2 
Op woensdag 24 mei, gingen wij op schoolreis.  Bestemming Ponypark 
Slagharen! Het was wel mooi weer. Het was niet zo druk, dus we 
konden snel in de attracties. De nieuwste attractie was de Goldrush. 
Niet iedereen durfde erin. Sommige kinderen gingen ervoor!!! Rond 
kwart voor drie gingen we weer naar school toe. 

Het was een leuk dagje en we hebben nu al zin om volgend jaar naar 
Walibi te gaan J 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Gold Rush: triple launch achtbaan 
Vliegt van 0 naar 95 kilometer per uur in drie lanceringen. 
Gaat twee keer over de kop en bereik een hoogte van 33 meter. 

	



Interview met meneer Wever,  
Locatie beheerder van De Bolster 

 
Hoe lang werkt u hier? 
Ik werk hier al bijna twee jaar. Vanaf 14 oktober 2015. 
 
Vindt u het werk hier leuk? 
Ik vind mijn werk hier heel leuk!	 
 
Wat is uw lievelingskleur? 
Mijn lievelingskleur is blauw. 
 
Wat zij uw hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn motor rijden en volleybal. 
 
Wat doet u verder in uw vrije tijd? 
Met de hond wandelen, tuin werken en klusjes doen. 
 
Wat is uw lievelingseten?  
Mijn lievelingseten is pizza en vlees. 
 
Heeft u kinderen? 
Ik heb twee kinderen. Twee jongens. Eentje heet Thomas, is 23 jaar 
en hij woont in Antwerpen. Dat ligt in België. De andere zoon heet 
Martijn en is 20 jaar. Martijn woont nog thuis. 
 
  



Wilt u nog van baan veranderen? 
Ik wil niet meer weg bij De Bolster ik mag hier altijd blijven. Ik heb 
een vast contract.  
 
Wat is uw favoriete land? 
Italië en Griekenland. Beide mooie landen waar je heel lekker kunt 
eten. 
 
Heeft u ook huisdieren? 
Ja, ik heb een hond. Ook heb ik één konijn en een paar kippen. 
 
Hoe heet uw hond en kan uw hond ook trucjes?  
Mijn hond heet Arras, hij kan goed luisteren en pootjes geven.  
 
Bedankt voor het interview meneer Wever.      
 
Bibi, Fatima, Jacqueline en Sanne 
Klas 2 Zorg & Welzijn 

 
 
 
 



	



Mijn stage bij Jumbo Kelders  
               
Ik loop stage bij de Jumbo Kelders in Hoogezand.  

Mijn werktijden: zijn dinsdag van 13:00-18:00 uur, woensdag van 
07:00-13:00 uur, vrijdag van 07:00-13:00 uur. 

Ik loop stage op de broodafdeling en op DKW (de vulploeg). 

Op dinsdag en woensdag sta ik op de broodafdeling en op vrijdag sta 
ik op de DKW. Op de broodafdeling moeten we de broden snijden en 
daarna de vakken vullen. 

Wat ik heel leuk vind, is dat ik veel contact heb met klanten. Ik ben 
hier ook veel beter in geworden. Ook heb ik geleerd om brood te 
snijden. Wat ik nog wil leren, is om alles wat sneller te doen, zodat ik 
mijn taken sneller af heb en meer kan doen. 

Volgend jaar ga ik naar het Alfa College. Hier ga ik de entree 
opleiding doen voor Logistiek Medewerker. 

Brian Knapper, stageklas 

 

 

	



 
 
 

Mijn stage bij AP Nederland 
Dit hele schooljaar heb ik stagegelopen bij AP Nederland in 
Hoogezand. Het bedrijf maakt lampen en andere elektronica. 
 
Ik loop stage op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 
15.00 uur. Ik zit meestal aan de lijn, dat is een lopende band. Dan 
zet ik onderdelen aan een lamp. Ik vind aan de lijn zitten het 
leukst. Het is leuk dat ik veel zelf mag doen. Wat ik minder leuk 
vind, is dat het vaak hetzelfde is, maar dat is ook wel weer fijn.  
Ik vind het erg leuk bij AP Nederland, vandaar dat ik er volgend 
jaar weer stage ga lopen. Dan kan ik ook leren om daar op andere 
plekken te werken. 
Robert Snip – Stageklas 



Geslaagd! 
 

Voor het KPC-examen ‘Schoonmaken in de Groothuishouding’ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  
	 	

3Z&W2 
Asha Abdi Osman 
Sanna Ajaoud 
Elise Alserda 
Aïsha Doornbusch 
Sylvia van der Klok 
Sophia Robbes 
Anitya Stijnen 
Gerlinda Vos 

3Z&W1 
Nasteho Abdi Osman 
Janita Alserda 
Lisanne van Drunen 
Nikita Smit 
Melanie Ekelmans 
Naomi Gjaltema 
Tayler Middel 
Anneloes Rozema 
Sylvia Tuma 

Samenscholer vanuit De Wingerd 
Nathalie Prevoost 

Het examen bestond uit de onderdelen sanitair, interieur, 
enkelvoudig moppen en stofwissen.  
Voor elke opdracht kreeg je punten maar soms ook punten aftrek. 
Aisha Doornbusch en Asha Abdi Osman kregen zelfs de maximale 
score van 100 punten!!! 
Alle kandidaten zijn gelukkig geslaagd. 
De	certificaten	mochten	nog	niet	mee	naar	huis.	Die	worden	
uitgereikt	op	19	juli.	
Wel	kregen	alle	geslaagden	een	mooie	roos	mee.	
Dik	verdiend!	



	



	



Sport & Spelweek 
Kanoën 
 
Op donderdag 6 juli ging de 
helft van de tweede klassers 
’s morgens en de helft van 
de derde klassers ’s middags 
kanoën. 
We gingen kanoën bij het 
Peddeltje in Groningen. 
 
 
’s Morgens bij de tweede klassers ging het er vrij rustig aan toe.  
Alleen Gelis en Michella namen dit wel erg letterlijk: ze waren meer 
dan een half uur te laat binnen. Maar ja, als je denkt dat je 2 keer 
rechts moet terwijl het 3 keer links was, dan is het natuurlijk ook 
wel erg moeilijk om op tijd te zijn! 
Ian zat met Madson en Mustafa In een 3 persoons boot. Het was de 
meest stabiele boot maar gek genoeg was dit de enige boot die 
tijdens het varen omgegaan is. Deze drie boys hebben dus niet lang 
genoten van het kanoën. Gelukkig waren de mensen van het Peddeltje 
zo aardig om ze te redden met een motorbootje. 
Sommige leerlingen gingen als een speer. Lorena was één van hen en 
ook Yerle was super snel.	 
  



Nemo deed het ook erg 
goed en hij vond het 
super leuk. Graag gaat 
hij met zijn vader nog 
een keertje! 
Danza en Denise vonden 
het moeilijk om het juiste 
ritme te pakken te 
krijgen maar na een 
tijdje ging het gelukkig 
super goed. Alleen dat je 
nat wordt van kanoën… 
dat vond Denise maar 
niks! 
’s Middags bij de derde 
klassers ging het er een 
stuk ruiger aan toe. Bijna 
iedereen was kletsnat 
maar ze hadden een hoop 
lol. Duncan, Jorian en 
Gerlinda sprongen zelf in  

 
het water en dan kun je dus heel makkelijk anderen nat maken en 
hun kano omgooien! Overigens droegen meneer Bakker en meneer 
Ubels ook hun steentje bij: iedereen die ze tegen kwamen, werd nat 
gegooid. Gelukkig waren de leerlingen zo slim om deze docenten op te 
wachten met de tuinslang… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meneer de Smeth komt ca 6x per jaar op De Bolster. 
Hij heeft dan een inloopspreekuur waar leerlingen heen 
kunnen voor vragen over bijvoorbeeld alcohol, gamen, drugs. 
Denise en Danza uit klas 2a stelden zoveel vragen dat meneer de 
Smeth voorstelde om ze te beantwoorden via de mail. 
Dit leverde dit mooie interview op .... 

 
 

Hoi Danza en Denise, 

Wat een ontzettend leuke vragen hebben jullie bedacht! Ik heb mijn 
best gedaan om alles te beantwoorden.  

• Hoe oud zijn de meeste jongeren als ze voor het eerst 
drinken? 

De meesten jongeren drinken hun eerste slok alcohol al voordat ze 18 
zijn.  Dit is niet de bedoeling. Hoe eerder iemand begint met roken 
en/of drinken, hoe groter de kans op een verslaving later. Hier willen 
we jongeren tegen beschermen.  

• Hoe kan je stoppen met gamen als je verslaafd bent? 
Er zijn bijna geen jongeren echt verslaafd aan gamen. Wel zijn er 
veel jongeren die problematisch gamen. Zij spenderen te weinig tijd 
aan school, slapen, buiten spelen met vrienden of sport. Deze jongeren 
zouden wat kunnen ‘minderen’.  Dit kan vooral door goede afspraken 

Interview met… meneer Smeth 



te maken met de ouders. Wij kunnen de ouders en jongeren hier tips 
in geven. 

• Waarom vinden jongeren gamen zo leuk? 
Jongeren houden van gamen om verschillende redenen. Dit zijn ze: 

- Het is moeilijk. Jongeren voelen zich uitgedaagd en willen graag 
goed in de game worden. 

- Je kunt het altijd doen en vaak ook heel lang. 
- Veel jongeren willen laten zien aan andere jongeren hoe goed ze 

zijn. Dit maakt ze trots. 
- Sommige jongeren willen zich even niets aantrekken van het 

echte leven en zich afsluiten van huiswerk, verplichte klusjes in 
huis of dingen waar ze zich zorgen over maken. 
 

• Hoe veel uur mag je gamen op je telefoon? 
Dat hangt af van wat je met je ouders/verzorgers hebt afgesproken 
J. Sommige jongeren kunnen vier uur per dag gamen op de telefoon 
en halen goede cijfers op school. Andere jongeren kunnen dit niet. Het 
verschilt een beetje per jongere. Wij hebben hier vanuit de 
verslavingszorg geen regels voor opgesteld. 

• Zijn er veel jongeren verslaafd aan drugs?  
De meeste jongeren die verslaafd zijn, zijn verslaafd aan 
sigaretten. Dit is eigenlijk ook een drug. 
 

• Wat zijn de meeste gestelde vragen door leerlingen? 
Veel jongeren maken zich zorgen om het gebruik van de telefoon of 
gamen. Ze vragen me vaak hoe ze een beetje afstand van de telefoon 
kunnen nemen. 

• Wat vindt u leuk aan dit werk? 
Vooral het schrijven voor schoolkranten. Ik hoop dat ik ooit een 
beroemde schoolkrantschrijver kan worden. Grapje hoor…. 

Ik vind het leuk om de verschillende mensen die ik ontmoet iets te 
leren. Ook vind ik het leuk om voor groepen te staan en mensen blij 
te maken met nieuwe kennis en ideeën. 



 

• Wat vindt u van gamen of van alcohol? 
Ik vond gamen vroeger ontzettend leuk en leerzaam! Ik ben niet 
tegen het drinken van alcohol. Ik zou het fijn vinden als we in 
Nederland wat voorzichtiger zouden doen met alcohol. Dat gaat 
gelukkig al steeds beter. De Nixx 18 wet vind ik heel goed. Toch zou 
het nog beter kunnen. We vinden alcohol allemaal heel normaal 
terwijl dat eigenlijk niet zo is. Ooit vonden we roken ook normaal. Dat 
vinden we nu steeds minder. Ik hoop dat de mensen ook ooit zo over 
alcohol gaan denken.  

• Heeft u ook een verslaving? 
Ik heb geen verslaving J.  

  
 
 
 
  
 



Leuke les! 
 

Klas 3 ZW-1 heeft tijdens de laatste normale lesweek een high tea 
gemaakt en natuurlijk ook opgegeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve cupcakes, 2 soorten sandwiches, oreo-bonbons en brownies 
hebben we ook Churros gemaakt. Churros is een Spaanse snack 
gemaakt van gefrituurd deeg. Je kunt het ook vaak op de markt 
kopen en het smaakt een beetje naar pannenkoeken.  



Hoe maak ik Churros? 

 
Ingrediënten:	 

• 100 gram boter 
• 1 dl water 
• 1 dl melk 
• mespuntje zout 
• 100 gram bloem 
• 4 eieren 
• zonnebloemolie om te frituren 

1. Breng in een pan de boter, water, melk en zout aan de kook.  
2. Voeg de bloem toe en laat het deeg al roerend in 4-5 

minuten garen.  
3. Laat iets afkoelen en roer 1 voor 1 de eieren erdoor.  
4. Verhit de olie tot 180ºC.  
5. Doe het deeg in een spuitzak en spuit slierten deeg in de 

hete olie.  
6. Frituur ze goudbruin en laat de Churros uitlekken op 

keukenpapier. 
7. Lekker met poedersuiker of kaneelsuiker! 

 



	

	

	

	

	

De	leerlingen	van	klas	3ZW	(en	enkel	stage-klassers)	hebben	het	hele	schooljaar	lessen	
HACCP	gevolgd	en	aan	het	einde	van	het	jaar	examen	gedaan.	

De	volgende	leerlingen	hebben	hun	(landelijk	erkende)	HACCP	certificaat	behaald:	uit	de	
stageklas	Léon	en	Wessel	en	uit	de	3e	klas	Elise,	Anitya,	Asha,	Sanna,	Aïsha,	Gerlinda,	
Sophia,	Nikita,	Janita,	Lisanne,	Naomi,	Nasteho,	Anneloes	&	Tayler.	

HACCP	gaat	over	voedselveiligheid.	

Hieronder	zie	je	3	meerkeuzevragen	zodat	iedereen	een	beetje	een	idee	krijgt	wat	HACCP	
is.	

1.	Mag	je	sieraden	dragen	tijdens	de	bereiding	van	gerechten?		
	

	

2.	Je	hebt	geen	aparte	wasbak	voor	het	wassen	van	levensmiddelen.	Mag	dat?		

	

Ja,	dat	mag	

	

Ja,	dat	mag	mits	je	deze	altijd	schoonmaakt	voor	je	er	levensmiddelen	mee	gaat	wassen		

	

Ja,	dat	mag	als	deze	van	roestvrijstaal	is		

	

Nee,	dat	mag	niet	

	

3.	Je	hebt	een	portie	rivierkreeftjes	uit	de	diepvries	gehaald	en	ontdooid.	De	verpakking	
vermeldt	geen	voorschrift.	Hoe	lang	mag	je	de	kreeftjes	nog	verwerken?		

	

	

	

	

De	juiste	antwoorden:		

	
	

Nee,	dat	mag	niet	

	
	

Dat	mag	niet;	alleen	mag	bij	partycatering	een	horloge	worden	gedragen	

	
	

Dat	mag	alleen	als	de	sieraden	schoon	zijn	

	
	

Dat	mag	alleen	als	het	sieraden	zijn	van	edelmetaal	(goud,	zilver,	platina)	

	

1	dag	

	

2	dagen		

	

3	dagen	

	

4	dagen	

1	B,	2	B,	3	B	



 
 
 
 
Interviews door Elize en Asha 
1. Hoe was Walibi;  
2. wat was de leukste achtbaan;  
3. wat was de engste achtbaan; 
4. hoe was het in de bus; 
5. Vertel eens iets grappigs over de schoolreis. 
Antwoorden: 
 Hans Amber Rianne Charity Meneer 

Janssens 
1 Leuk om 

een keer te 
zien. 

Leuk! Leuk maar 
te kort. 

Het was veel 
te druk. 

Leuk en 
gezellig, maar 
wel kort. 

2 Treintje die 
door Walibi 
rijdt. 

Xpress Xpress Goliath Lost Gravity 

3 Ik ben niet 
in een 
achtbaan 
geweest. 

Geen één Ik vond ze 
niet eng. 

Robin Hood Lost Gravity 

4 Beetje 
onrustig, 
maar wel 
leuk. 

Gezellig maar 
ook saai 
zonder Kim. 

leuk Was een lange 
reis. 

Heenreis rustig, 
terugreis lang, 
maar wel 
gezellig. 

5 Ik kreeg 
een plens 
water over 
me heen in 
de bootjes. 

Iemand zei 
dat ik op z’n 
begrafenis 
mocht komen 
als hij dood 
ging in de 
achtbaan. 

Dat een 
jongen voor 
mijn voeten 
viel. 

We deden een 
voedselgevecht. 

De pratende 
fontein die 
kinderen nat 
spuit.  
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Aïsha’s puzzel 
 

Wie lost de puzzel op?  Schrijf de achternamen in het schema. 
Als je het goed hebt gedaan staat er bij de pijl een woord. 
 
1. Wie geeft textiel behalve juf Boelens; 
2. Welke man is de mentor van 3 Zorg & Welzijn; 
3. Wiens man heet Twan; 
4. Wie van de 3 directeuren heeft het meest haar;  
5. Wie geef er les in A14; 
6. Welke conciërge woont in Haren. 
 

	

x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	
x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	
x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 x	
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	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
	
Aïsha Doornbusch 
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