


 
Van de redactie

Alweer bijna zomervakantie, wat is dit schooljaar toch weer snel voorbij gegaan. 
Iedereen heeft weer veel beleefd en geleerd dit afgelopen jaar. 
Groep 8 gaat hun horizon verbreden op het voortgezet onderwijs. 
Dit jaar is een extra speciaal jaar waarin het thema FEEST op de voorgrond staat.
De dirk van dijkschool bestaat namelijk 50 jaar!!! Vandaar deze feestelijke editie van de schoolkrant! 
Vinden jullie de voorpagina ook niet hilarisch! 

Wij als schoolredactie nemen afscheid van een zeer 
gewaardeerd redactielid: Iris Boter.  Iris bedankt voor alle 
fijne jaren dat je onderdeel was van het schoolredactie team!

Tips en tops: mail ze naar: schoolkrant@dirkvandijkschool.nl
Bedankt! De schoolkrantredactie.
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FEEST!!!! 

Wanneer zouden we eigenlijk 50 jaar bestaan? Dat kan toch niet zo heel lang meer duren? Deze vragen kwamen 

ineens naar boven dit jaar. Navraag bij het Walkate-archief leerde dat dit schooljaar de school 50 jaar bestaat.  

De Dirk van Dijkschool kwam voort uit de oude Muntschool in de binnenstad van 

Kampen. Omdat dat een heel oud gebouw was werd besloten te gaan verhuizen 

naar de Jan Ligthartstraat. Dat was nog niet zo eenvoudig maar de wethouder 

van onderwijs Dirk van Dijk kreeg het toch voor elkaar. Als eerbetoon kreeg de 

nieuwe school de naam Dirk van Dijkschool. 

 

Ik herinner me nog dat ik in die tijd naar de nieuwe Schaepmanschool ging. Flevoweg en Europa-allee bestonden 

nog niet en we gingen dwars door de weilanden naar school. De Dirk van Dijkschool lag daar pal naast en ik wist 

toen nog niet dat ik daar jaren later locatieleider zou worden.  

Het schoolhoofd heette destijds meneer Piederiet. Ook juf Wilma en meester Hans Houkema waren  daar al 

werkzaam en later kwamen daar meester Rob Nijhuis. In de tijd aan de Jan Ligthartstraat, zo vertelde juf Wilma 

mij, werden ook al de eerste klassenshows gehouden. Hoe anders het onderwijs toen was blijkt al uit het feit dat 

er welgeteld drie keer per jaar vergaderd werd door het team. Hoe anders is dat nu. 

In 1980 verhuist de school naar de Zilverschoon. Een nieuwe wijk 

Cellesbroek Middenwetering werd gebouwd. De school groeide als kool 

ook al omdat de kleuters er bij in kwamen. In 1985 werden de 

kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool. 

Wat moesten we wennen aan de nieuwe namen van de groepen. De 

eerste klas werd groep 3 en de zesde klas groep 8. Ook kregen we van 

de regering een prachtig geel koffertje. Achteraf bleek dat niet zo’n 

goede keus want er bleken giftige stoffen in te zitten. 

 

Heel snel was de school al te klein en kregen we te maken met dependances. 

Met als hoogtepunt de opening van de nieuwe dependance aan de Tormentil. 

Telden we ooit 400 leerlingen, tegenwoordig zitten ongeveer 275 kinderen op 

school. Heel veel mooie dingen hebben we meegemaakt maar ook de nare 

dingen hebben ons uiteindelijk sterker gemaakt! 

 

 

Het 50-jarig bestaan gaan we uiteraard vieren. Een jubileumcommissie heeft voor donderdag 30 en vrijdag 1 juli 

een prachtfeest georganiseerd waar we uiteraard met z’n allen naar uitkijken en van genieten. 

Daarna is het bijna vakantie. Een goed moment om iedereen te bedanken. Ik noem geen namen om niemand te 

vergeten. Alle ouders en iedereen die meegeholpen heeft dit jaar: ontzettend bedankt. Ook een dankjewel voor 

het team dat weer ontzettend hard heeft gewerkt. En als laatste natuurlijk de kinderen. Fijn dat we weer een 

mooi jaar met z’n allen hebben gemaakt.  

Alle groep 8 leerlingen wens ik heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs. En voor iedereen: EEN 

HEEL FIJNE VAKANTIE!!! 

Groet, 

Jan Hollander, locatieleider 

 















 

    De stelling van deze schoolkrant luidt als volgt. 

Groep 1/2b: ‘Wat is feest??’ 

Bregje: ‘Feest is dat iemand jarig is.’ 
Willemijn: ‘Er is feest als er een baby is geboren.’ 

Fleur: ‘Het is feest als er een veulentje geboren is.’ 
Martim: ‘en als er een babytijger in de dierentuin geboren is!’ 
 Diana: ‘Dan is Bella jarig… hihihi… ’ 

 

      Elise: ‘De school, de school wordt 
                    heeeeeel oud.’ 

 

De Dirk van Dijkschool is 50 jaar. 

Dat is oud, zo oud als….. 
    

   Mason: ‘Zo oud als opa en oma’. 
   Madyan: ‘Zo oud als meneer Jan’. 

 
 
Waar kan het allemaal feest zijn? 

 
Tygo: ‘Bij Angry Birds, als alles is omgevallen.’ 

 
 
 

 

 

 

       Hoe vier je feest? 

     Dani: ‘Taart maken en opeten.’ 

    Fleur: ‘Ballonnen’ 

     Martim: ‘Je moet iets versieren.’ 

      Bregje: ‘Spelletjes spelen, dat is leuk!’ 

           Dit hoort bij feest:  

Milan: Hiep Hiep Hoera voor Milan!   

In de school 

In Super Mario en 

heel veel andere 

computerspelletjes  



 

 







De lievelingsfeesten van groep 3b.                                                                          juf Susan. 

 

Isa van der Meulen: “Mijn droomfeest.” Tuana Öskaya: “Mijn verjaardag.” 

  

Daan Snippe :“Mijn dinoverjaardag.”  Sem Kalter: “Eigen verjaardag.” 

 

Berat Yalcin: “Mijn verjaardag.”             Dylano Reumer:“Spidermanfeest.”   

              

Lex Westendorp: ”Vuurwerkfeest.”  Jack Reijn:”Halloween.”      Nygel Kruize: ”Bootfeest.” 



 

Ilse Warnar: “Zeemeerminnenfeest.”  Hessel Plender: “Verjaardag van mijn tante.” 

 

 

Jayson Hooisma: “Zwembadfeest.”  Luigiano Volkers:“Halloween.” 

 

 

 

 

 

 

Paulina Huizing: “Mijn verjaardagsfeest.” Ryan van den Burg: “Watergevechtfeest.” 

    

 

 

 

 

 

 

Sven Muizelaar: “Halloween.”  Anouk Junte:“Ballonnenfeest.”   Luc Palland: “Zwembadfeest.” 

 



Er was eens een koning. Hij leefde in een fijn, 
warm land waar alles goed ging. 
De inwoners van zijn land waren vrolijke, 
gezellige mensen. Ze gaven graag feesten en 
vierden alles wat ze maar konden vieren: het 
begin van de lente en de herfst, als er een 
schaapje geboren werd, als de zonnebloemen 
bloeiden en als de eerste sneeuw viel. 
En ook als de kinderen allemaal een voldoende 
haalden, als er een kind leerde fietsen, als er een 
kind zijn naam leerde schrijven. En soms gewoon 
omdat het dinsdag was en iedereen zin had in een 
feest. 
Alles kon een reden zijn om de straten te 
versieren, de tafels buiten te zetten, de heerlijkste 
gerechten te maken en met z’n allen tot diep in de
nacht muziek te maken en te dansen. 

Maar de koning mopperde. 
‘Ik hou niet van feest,’ zei hij. ‘Dat gedoe. Het 
kost veel geld en het geeft een hoop rommel. Je 
kunt toch beter iets nuttigs doen?’
‘Ja maar,’ zeiden de mensen. ‘We vinden het leuk 
en gezellig. We worden er gelukkig van.’
‘Onzin,’ zei de koning. ‘Vanaf nu verbied ik alle 
feesten in het land.’
De mensen schrokken. Zou hij dat echt menen?
En ja, hij meende het. 
De koning reed in zijn koets het land door om te 
zien of iedereen zich aan de wet hield.
‘Wat is dat?’ vroeg hij toen hij kinderen zag 
fluitspelen. ‘Lever maar in!’ En de koning gooide 
de fluiten in de sloot. 
Even verderop zag hij slingers in een huis hangen.
‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg de koning. 
‘Och koning,’ zei de moeder. ‘Onze dochter heeft 
vandaag haar eerste tand eruit. We vieren het met 
appelmoes en slagroomvla, omdat ze niet kan 
bijten.’
‘Niks ervan,’ zei de koning. Hij griste de slingers 
van het plafond en gooide ze in de open haard. 
Hij reed verder in zijn koets.
‘Wat ruik ik? Stop eens, koetsier!’
De koning stapte uit en ging zijn neus achterna. 
Hij liep een huis binnen. 

‘Wat gebeurt hier?’ riep hij. 
‘Eh niks,’ zei een man. Hij pakte zijn zoontje op.
‘Ik ruik toch zeker versgebakken appeltaart!’ riep 
de koning. Zoekend liep hij het huis door. 
Hij trok de oven open. Daar stond een heerlijke, 
grote taart te bakken.
‘Zie je wel!’ zei de koning. ‘Waar is dit goed 
voor?’
‘Vergeef het ons,’ zei de vader. ‘Ons zoontje 
duimt niet meer en dat wilden we vieren.’
‘Belachelijk!’ zei de koning. ‘Hoezo moet het 
gevierd worden als een kind niet meer op zijn 
vingers zuigt? Dat is normaal! En normale dingen
vier je niet.’ 
De koning pakte de taart, brandde zijn vingers, 
pakte met ovenhandschoenen de taart opnieuw uit
de oven en voerde die aan de kippen, achterin de 
tuin van de man. 
‘Laat ik het niet nog eens zien,’ zei de koning. 
‘Wet is wet en feesten zijn verboden. Anders ga je
de gevangenis in!’
De man droogde de tranen van zijn zoontje en zei 
dat hij het begreep. 



Het werd somber in het land. Iedereen wist nu dat
het de koning ernst was. Hij had overal spionnen 
en zo werd het gevaarlijk om iets te vieren. 
De mensen dansten niet meer en ze maakten geen 
muziek meer. Ze aten alleen nog droog brood en 
koude melk en spraken hun buren niet meer. Ze 
gingen vroeg naar bed omdat er toch niets meer 
aan was. De kinderen kregen veel vaker ruzie. Er 
werd niet meer gezongen en als er iemand jarig 
was, durfde niemand de jarige te feliciteren. 

Intussen was de koning tevreden. Het land was 
schoon en opgeruimd, er heerste orde en tucht. Er 
was meer tijd om te werken, waardoor iedereen 
rijker werd, zo ook de koning. 
Natuurlijk zag hij wel dat de mensen somber 
waren en dat er bijna niet meer gelachen werd. 
Dat went wel, dacht hij. Over een tijdje weet 
niemand meer hoe het vroeger was. 

Maar op een ochtend werd hij wakker. Normaal 
stapte hij zo uit bed om ijverig aan het werk te 
gaan, maar vandaag was ook hij somber.  Heel 
somber. 
‘Wat is er toch?’ vroeg de kokkin, die pap voor 
hem gemaakt had. Het had eigenlijk 
chocoladepap moeten zijn, dacht de koning 
somber. Mijn lievelingspap. 
‘Ik weet het niet,’ zei hij. Hij schoof de pap opzij. 
‘Als u nu eens een wandeling gaat maken, dat zal
 u goed doen.’
‘Nee, ik moet aan het werk,’ zei de koning met 
een diepe zucht. ‘Alsof er niets aan de hand is.’ 
‘U kunt echt beter een wandeling gaan maken,’ 
zei de kokkin nog een keer. 

De koning ging aan het werk, maar hij kon zich 
niet concentreren en besloot inderdaad een 
wandeling te gaan maken. 

Hij zag bijna niemand op straat. En als hij toch 
iemand zag, schoot die snel in een steegje of ging 
er een deur dicht. 

Voor het eerst twijfelde hij. Het was natuurlijk 
zijn eigen beslissing geweest om alle feesten te 
verbieden. Maar hij had er toch meer moeite mee 
dan hij dacht. Het leek een gewone dag, een dag 
als alle andere. Maar dat was het niet. Piekerend 
slenterde hij verder. 

Aan het eind van de straat liep hij de bocht om en 
schrok enorm. 
‘Wat... wat is dit?’ haperde hij. 
Het hele plein was versierd. Er barstte een fanfare
uit in luide muziek en overal stonden mensen met 
hoedjes, er ontplofte ergens een confettikanon en 
op de vele tafels stonden taarten, chips, koek, 
limonade, chocola en ijs. Ook de kokkin stond 
erbij, die zo aangedrongen had op een wandeling. 
Ze had een grote pan chocoladepap gemaakt. 
‘Wat is hier aan de hand?’ riep de koning uit. ‘Dit 
is verboden! Ik wil het niet!’ Maar hij zei het niet 
erg hard.
Er kwam een meisje voor hem staan met een 
bosje bloemen. ‘Gefeliciteerd met uw vijftigste 
verjaardag,’ zei ze. 
‘Wat? Ik wilde dat verborgen houden,’ zei de 
koning. Plotseling was hij verlegen. Het waren 
zonnebloemen, zijn lievelingsbloemen.
‘Goed,’ zei hij toen. ‘Ik zal het maar toegeven. Ik 
ben vandaag jarig. Vijftig ben ik geworden. Ik zag
er zo tegenop, ik vind het zo oud. Ik wilde dat 
niemand het zou weten.’
Toen veegde hij een traantje weg en snoot zijn 
neus.‘Maar jullie hebben er wel aan gedacht. En 
ik ben zo blij. Ik ben van gedachten veranderd. 
Feestvieren is juist heel erg belangrijk. Ik schaf de
wet meteen weer af en jullie hebben allemaal de 
rest van de week vrij om
mijn verjaardag te
vieren!’
Het hele plein barstte uit
in een luid gezang:
‘Lang zal hij leven, lang
zal hij leven!’



Bij feest, horen lekkere feesthapjes: 

                                           Wij hebben een goed idee….   

Zelfgemaakt kaasstengels.  
Wat heb je nodig? 

- 6 plakjes bladerdeeg diepvries  - oven  
- 3 eetlepels olijfolie   - bakplaat 
- 1 theelepel gedroogde tijm  - bakpapier 
- 175 gram geraspte kaas.   - glas/bakkwast  

Hoe maak je het klaar? 
1) Verwarm de oven voor op 200 °C.  
2) Leg de bladerdeegplakjes naast elkaar en laat ze ontdooien.  

(Ze worden dan zacht en kunnen makkelijk buigen.) 
3) Maak van de bladerdeegplakjes 3 rechthoeken door steeds 2 plakjes aan  

elkaar te plakken met water.    
4) Snijd van elke rechthoek 4 lange stroken. Draai de stroken tot een spiraal. 
5) Pak de bakplaat en knip een stuk bakpapier op de juiste grootte van de bakplaat. 
6) Leg de gedraaide stroken bladerdeeg op een met bakpapier beklede bakplaat.   
7) Pak een glas. Meng de olie met de gedroogde tijm. Bestrijk de stengels hier dun mee. 
8) Strooi de kaas over de kaasstengels. (Nu kunnen de kaasstengels in de oven) 
9) Bak de kaasstengels 20 minuten in de oven.  
10) Ze worden nu goudbruin en krokant.  

Je kunt de kaasstengels één dag bewaren. Bewaar ze dan wel in een afgesloten vershouddoos of een 
koektrommel. Dan blijven ze lekker krokant.  
 

Hartige  snack:   cocktailworstjes in deeg. 
          Wat heb je nodig? 

 1 blik cocktailworstjes   - oven  
 1 blik croissantdeeg   - bakplaat en bakpapier 
 Voor erbij: mosterd, ketchup of curry  - snijplank.  

 
Hoe maak je het klaar? 

1) Verwarm de oven voor op 200 °C. 
2) Maak de blikken open. In het blik van de cocktailworstjes zit vocht. Haal de cocktailworstjes  

uit het blik en laat het vocht weglopen. (Laat de worstjes goed uitlekken)  
3) Tel de worstjes 
4) Rol het deeg uit op een snijplank.  
5) Snij van het deeg net zoveel repen als het aantal worstjes.  
6) Rol de worstjes in het deeg en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.  
7) Bak de worstjes ongeveer 10-15 minuten in de oven.  
8) Als het deeg lichtbruin en gaar is zijn ze klaar.  

     

Een heerlijke taart:  
Als je in de supermarkt op zoek gaat naar de bakafdeling, dan vind je daar  
allemaal leuke ideeën voor het bakken van taarten.  
Bijvoorbeeld…..: 

   



Ideeën pagina voor leuke feestversieringen & feestactiviteiten 

 Wat dacht je van een ballonen muur en kapot gooien maar met darts! 
 

Of voor alle prinsesjes in de dop: mooie kroontjes met plaksteentjes knutselen. 
 

Het spel: kus de kikker: grote kikker maken en een aantal mondjes, dubbelzijdig  
Plakband achter mondjes de kinderen krijgen een blinddoek om en moeten de 

mond van de kikker geblinddoekt op de kikker proberen te plakken.   
 

Gezellige versiering: mooie hoepel versiert met band en lint! 
  

Van tule mooie pompoms maken. 
 

Originele slingers maken van  
papierenreepjes en een touw. 

 
 

. 

 

 











Leuke voorleesboeken groep 1 en 2

Thema “CIRCUS”

Dikkie Dik ‘poezencircus’

Hooggeëerd publiek!
Een grappig verhaal van de populairste kater
van Nederland, die samen met zijn
poezenvriendjes een circusvoorstelling geeft.
Niet alle trucs gaan helemaal goed, maar
Dikkie Dik en zijn vriendjes hebben in elk
geval heel veel plezier.

Circus! 
Een zoek en ontdekboek

Hoera, het circus komt eraan! De hele stad staat op zijn
kop: er marcheren olifanten door de straten en een
bonte stoet circuswagens is op weg naar de plek waar de
tent komt te staan. Eenmaal daar wordt er hard
gewerkt: de grote circustent wordt opgebouwd en er
wordt druk geoefend. Want s’ avonds is het tijd voor een
schitterend spektakel, ruim baan voor de artiesten!
            

Tito tovenaar

Hecko, de goochelaar van Circus Rondo, is fantastisch. Hij
kan toveren. Met alleen wat toverpoeder, een toverstokje
en een grappige toverspreuk haalt hij de gekste dingen uit
zijn hoge hoed. Dat wil clown Tito ook wel kunnen. Maar hij
is verlegen en onzeker. En met zijn eigen hoedje lukt het
helemaal niet. Zal hij Hecko vragen het hem te leren?



                    Gezellig samen lezen of zelf
groep 3,4 en 5  “Thema Circus”

Heksje Lilly tovert in het circus

Het circus is in de stad. Lilly,Leon en hun moeder
hebben kaartjes voor de speciale Galavoorstelling,

die helemaal uitverkocht is. Maar Lilly’s beste 
vriendin Mona wil ook mee. Lilly bedenk een spreuk
waarmee ze Leons wil kan omdraaien: alles wat hij
wil, wil hij niet meer en alles wat hij niet wilde, wil

hij wel. Nu wil hij niet meer mee. Das handig! Of toch
niet? Tijdens de voorstelling kan Lilly sommige

onderdelen niet aanzien. Ze besluit “onopvallend” in te
grijpen met wat handige circusspreuken uit haar boek. ( circa 7-8 jaar)

Knofje en het circus

Er komt een optocht door de straat van Knofje. Een optocht met
muziek! Knofje ziet een clown met een trommel voor zijn buik en
huppelende ballet meisjes. Over de stoep loopt Knofje mee. Steeds
verder-tot ze de weg naar huis niet meer weet. Maar met Knofje loopt
het altijd goed af. Want wie wordt er thuis gebracht op een fiets met
1 wiel….?  (Leuk voorleesboek of zelf lezen)

Cirus Milo                         

Milo is thuis de enige die geen instrument bespeelt. Hij hou van
turnen. ‘Milo heeft alles om een goede turner te worden’, zegt
zijn leraar. Als er op het plein naast zijn huis een circus komt,
ontdekt Milo wat hij later echt wil worden. Gelukkig krijgt hij

de steun van clown Markus…     (avi M4)

Circus Harlekijn

 Alex woont bij opa Ron en oma Doortje. Zijn vader en moeder hebben
een circus. In de zomervakantie is hij altijd bij hen. Alex wil ook in het
circus werken. Acrobaat Otto gaat alvast met hem oefenen. Maar dan
valt Alex en breekt zijn arm. Voorlopig kan hij niet optreden in de
piste. Of toch wel?    (Vanaf circa 8 jaar)



“De Dirk van Dijkschool bestaat dit jaar 50 jaar en dat vieren we 
met een groot feest, maar hoe voeren ze feest in andere landen?”

Portugal 
In de maand juni zijn de stadsfeesten van Lissabon. Feesten met veel gezelligheid en duizenden mensen in de straten 
van de stad. In deze maand vieren de inwoners het feest van de heilige Antonius. Antonius leefde vroeger en wordt 
gezien als beschermheilige voor de stad, vrouwen en kinderen en getrouwde mensen. De straten zijn versierd met 
gekleurde slingers, papieren bloemen (anjers) en bollen. Het ruikt er heerlijk naar gegrilde sardientjes (kleine visjes) en 
majoraanstruiken. Er is overal muziek en er wordt veel gedanst.

Somalië 
De twee belangrijkste in Somalië zijn het offerfeest en het suikerfeest. Het suikerfeest valt op de eerste dag na de 
vastenmaand ramadan. Je begint de dag met vroeg opstaan, jezelf baden, schone kleren aantrekken en iets kleins eten 
zoals dadels en melk. Daarna gaat het hele gezin naar de moskee om het feestgebed te bidden. Iedereen wenst elkaar 
een gezegend feest. De rest van de dag gaat iedereen op bezoek bij familie en vrienden en wordt er zoetigheid gegeven. 
Maar sommige mensen eten ook anaan geil (melkpap, in Somalië van de melk van kamelen), muufo baraawe (brood) en 
sambuusa (een driehoekig gefrituurd gerechte, gevuld met paprika, pepertjes, sardientjes of gehakt). Voor kinderen is 
het een erg leuk feest. Mensen geven elkaar cadeautjes en laten zien dat ze dankbaar zijn en denken aan mensen die het 
slechter hebben dan zij. De arme mensen krijgen eten, geld of cadeautjes.

Marokko 
Veel steden in Marokko hebben een moussem (jaarlijkse bedevaart) ter ere van een plaatselijke heilige. Er zijn veel 
feestelijkheden, markten en vaak een afsluitende fantasia (paardenspelen). Bij de paardenspelen is er een groep van 
ongeveer 15 ruiters op snelle Arabische paarden. Ze houden een soort militaire parade te paard. Aan het einde lossen ze 
een gezamenlijk schot en komen de paarden tot stilstand in een kruitwolk. De paardenspelen (fantasia) worden ook 
gehouden bij andere feesten, bruiloften of officiële ontvangsten.

Turkije  
Çocuk Bayrami op 23 april is een Turkse nationale feestdag. Op deze dag vieren ze de 'dag van het kind'.
Tijdens de dag zijn er veel (verklede) optochten en volksdansen. De kinderen lezen elkaar gedichten voor, dansen en 
zingen. Bij de lepeldans bijvoorbeeld hebben ze in iedere hand twee lepels die ze tegen elkaar tikken. Alle kinderen zijn 
de volgende dag vrij om uit te rusten.In veel landen is kinderdag een feestdag en wordt vaak gehouden op 1 juni. 
Turkije was in 1920 het eerste land wat een kinderdag invoerde.

Colombia 
Colombia is een land in Zuid-Amerika.
In Nederland vieren we ook carnaval, maar wist je dat Colombia het op een na grootste carnaval ter wereld heeft?
Dit is het carnaval van Barranquilla en duurt vier dagen. Carnaval is voor veel mensen in Colombia het hoogtepunt van 
het jaar. Er zijn veel parades met grote praalwagens en prachtig uitgedoste mensen. In Colombia kunnen ze erg goed 
dansen op swingende muziek, dit noemen ze salsa. Er wordt tijdens carnaval erg veel gedanst en lekker gegeten. 

Egypte  
Bij een bruiloft in Egypte hoort het henna feest. Henna is afkomstig van een plant die in Egypte groeit. Het is een soort 
donkerrode gekleurde verf waarmee je tijdelijke versieringen op je lichaam kunt maken. Voor het eerst werd henna 
ontdekt bij de Egyptische mummies. In die tijd werd henna gebruikt ook gebruikt om de huid te verkoelen. 
Tegenwoordig word henna voornamelijk bij het henna feest gebruikt, de dag voor de bruiloft. Het is een feest voor de 
dames. De bruid verkleed zich de hele avond in de meest uiteenlopende kleding. Traditionele kleding is een kleurige 
lange wijde jurk en een hoofddoek met gekleurde pompons. Er word veel gedanst, vooral door de bruid. Het word 
henna feest genoemd omdat de vrouwen zich kunnen laten beschilderen met henna, vaak op de handen.

Afghanistan en Irak 
Noroez betekend nieuwe dag en is het Perzisch nieuwjaars- en voorjaarsfeest. Het wordt gehouden op 21 maart, als de 
zon pal boven de evenaar staat. In Afghanistan is Noroez het grootste feest van het jaar. Het is de dag dat de mensen 
nieuwe kleren aantrekken, lekkere hapjes eten, bij elkaar op bezoek gaan en cadeautjes weggeven. De huizen worden 
grondig schoongemaakt en versierd met bloemen, singers en allerlei mooie voorwerpen. Het is niet alleen een feestdag 
in Afghanistan maar ook in India, Iran, Oezbekistan en voor de Koerden in Irak en Turkije. 
Noroez betekend de terugkeer van de zon en het licht, een nieuw begin. 
Bij het feest hoort:
Hadji Firoez: dit is een zwart gesminkte man in een rood kostuum. Hij zwerft weken van tevoren door de straten, al 



zingend en dansend met tamboerijnen, drums en trompetten, om het Noroezseizoen aan te kondigen.
Het springen over zeven vuren een aantal dagen vóór Noroez.
Haft Sin: Op de tafel staan zeven etenswaren die allemaal beginnen met de Perziche letter Sin. Maar er staat ook anders 
symbolische voorwerpen, zo staat bijvoorbeeld een goudvis in een ronde kom symbool voor het leven.

Syrië
Ook in Syrië is moederdag een feestdag, daar wordt het gevierd op 21 maart. Syriërs zijn echte lekkerbekken, ze praten 
graag over eten, houden van koken en besteden daar ook heel veel tijd aan. Dus ook op moederdag is er veel en lekker 
eten, maar ook cadeautjes, gezelligheid en warme knuffels. De hele familie komt bij elkaar. De familie is in Syrië heel 
erg belangrijk. 
In Syrië houden de mensen ook van traditionele kunsten, in de vorm van dansen. Traditionele dansen zijn de al-Samah, 
de Dabkes en de zwaarddans. De al-Samah is een dans waarbij de mannen ronddraaien tijdens de muziek. De Dabkes is 
een soort lijn dans. Het woord dabke betekend stampen van de voeten. De leider van de groep bepaalt het ritme en zie je 
vaak zwaaien met een zakdoek. 
Nog even een leuk weetje. Wist je dat de verhalen duizend en een nacht zich afspelen in Syrië. Dit zijn de verhalen van 
Ali Babba en de zeven rovers en Aladin en de wonderlamp.

Antillen  
Op de Antillen worden verjaardagen wel elk jaar gevierd, maar er wordt pas echt een groot feest van gemaakt wanneer 
kinderen 5, 10, 12 of 15 jaar oud worden. De verjaardag wordt een dag of soms al dagen van tevoren voorbereid. Er 
wordt heel veel eten gekocht. De hele familie, en ook vrienden en kennissen, zijn bij deze speciale verjaardagen 
aanwezig. Voor de kinderen is het hoogtepunt op dit feest het kapot slaan van de piñata. Dit is een versierde vorm, 
bijvoorbeeld een dier of een auto, die vol zit met snoep en cadeautjes. De jarige wordt geblinddoekt en mag met een 
stok de piñata kapot slaan. Tijdens het feest krijgen de gasten allerlei lekkers. Er wordt meestal erg veel geld aan 
uitgegeven. Het is de gewoonte om de cadeaus pas na het feest uit te pakken. Het is immers niet beleefd dat anderen 
zouden zien dat je hun cadeau niet leuk vindt, mocht dat het geval zijn. 

Suriname
Holi Phagwa is een kleurrijke feestdag in Suriname! Iedereen doet mee, of ze nou hindoe, christen of moslim zijn. 
Iedereen wenst elkaar: Subh holi!Het Holifeest wordt vaak rond de maand maart gevierd. Het is een soort lentefeest, 
een nieuwjaarsfeest en een feest waarbij het goede het van het kwade wint. Het feest wordt bij volle maan gevierd en 
staat in het teken van kleur en geur. Er wordt veel gezongen, gedanst en gegeten. Feestvierders strooien gekleurd poeder 
en geurwater over iedereen heen. De geurige en gekleurde feestvierders zijn een soort bloemen in de in bloei staande 
natuur.

China
Midherfstfeest wordt in China gehouden op 15 september. Dit heet ook wel het maanfeest en staat ter ere van de maan 
en de god van de aarde. De mensen in China zijn dankbaar dat het zware werk erop zit en dat ze bijna de laatste oogst 
kunnen binnenhalen. Maar het is ook een belangrijk familiefeest. Families eten maankoeken. De ronde vorm van de 
koeken verbeeldt de familie, die in een kring zijn verzameld bij het feest. Er is ook een maanceremonie. Voor de 
opkomst van de maan wordt er een altaar op de binnenplaats gezet. Hierop zet de familie vruchten, maankoeken, 
snoepjes, kopjes thee en wierookstokjes (geurige rook stokjes). Ze maken daarna buigingen naar de maan. 

Indonesië
Het Bau Nyale Festival (februari) is het meest populaire feest van Lombok (Eiland van Indonesië). Dit feest heeft te 
maken met de fluoriderende (lichtgevende) zeeworm. Het is begonnen met een oud verhaal: alle mannen van een 
koninkrijk waren verliefd op een mooie prinses. Het land kwam in oorlog, want iedereen wilde met haar trouwen. De 
prinses besloot in zee te verdwijnen, om te zorgen dat er weer vrede kwam in het land. Tegenwoordig geloven de 
mensen in Indonesie dat de prinses ieder jaar terugkomt in de vorm van glinsterende wormen. De mensen proberen de 
wormen te vangen en uiteindelijk op te eten. Hoe meer worden er gevangen worden, hoe beter de oogst zal zijn.

Kameroen
Bij de Bamileke's (inwoners van een streek) in Kameroen worden er verschillende traditionele feesten gehouden, 
waaronder het geboortefeest. Net na de geboorte van het kindje krijgt de moeder een gerecht te eten waardoor de 
borstvoeding op gang komt. Het gerecht is een saus wat bestaat uit 12 kruiden genaamd douze condiment, dit wordt 
gegeten met couscous. De navelstreng van het kindje wordt tijdens een ceremonie, onder begeleiding van muziek en 
dans begraven onder een bananenboom. Dit is om een eeuwige band tussen de kinderen, hun geboorteland en hun 
voorouders te creëren. Het is een vrolijk en feestelijk gebeuren.  







Ik ben blij dat zijn
 wij 

Ik feest als een beest 

En we gaan lekker 

zingen en springen 

Met feest heb je plezier 

het meest 

Sander Konijn 

GROEP 6/7b 

Feest is echt iets voor mij. 

Door feest word ik blij. 

Bijvoorbeeld een beker winnen. 

Dat zou ik graag willen. 

Wat ook leuk is, is een 

verjaardag. 
Daar door krijg ik een grote lach. 

Mark Huisman  

Feest 
Iedereen is weer blij 

Want het is weer feest. 

Lol maken doe je 
Dan het meest. 
Cadeautjes zijn 
Ook leuk  want dat heest. 

Feest is leuk want 
Happy word dan je geest. 

Muziek luisteren 
Is dan leuker dan dat je leest. 

Verkleed zijn doe je  

Ook bijv. net als een beest. 

Edanur Karalik  

Wat betekent feest voor mij, 
Ik denk natuurlijk gelijk aan de verjaardag 
van mij, 
Maar er komt ook nog wel eens een 
kampioenschap bij, 
Ik denk eigenlijk aan alle leuke feesten, 
Maar dat is bij de meesten, 
En natuurlijk veel lol, 
Maar eet je niet bol, 
En natuurlijk kerst of sinterklaas, 
Gezellig met z’n allen, 
En met neefjes en nichtjes voetballen. 

Collin Knul  

Als ik aan feest denk ik vaak aan verjaardagen  

Verjaardagen zijn leuk 

Leuke cadeautjes 
Vaak veel geld 
Lekkere dingen eten 

Als ik aan feest denk ik vaak aan verjaardagen  

Verjaardagen zijn leuk 

Timo Steen  

Feesten, feesten, feesten  
Dat doen heel veel beesten 
Maar feesten is voor mij 
Snoepen en swingen  

Dan lekker eten 
En daarna zingen 
Olaf Langenslag 

Feest is leuk 
Feest is voor iedereen 
Feest is cadeautjes krijgen 
Feest is lekker eten 
Van feest word ik blij 
Dat is feest voor mij 
Kerim Karanci  

Feest 

Veel gezelligheid 

Ook cadeautjes krijgen 

Natuurlijk
 met mijn familie 

Vrolijk 

Alperen Kalles 

Feest is voor mij 
De tijd van het jaar 
En er komt er altijd weer eentje bij 

Er kan eens  wat gebeuren 

Dan ren ik door de deuren 

Dit is dan de dag 
Waarop alles mag 
Dit betekent feest voor mij  

Dan ben ik blij 
Jesse Vaandering 

Wij gaan alvast versieren 

Maar we zijn nog geen dieren. 

We gaan ook nog zingen 

En we krijgen ook dingen 

Dit was mij feest bericht 

En ook het eind van mijn gedicht.  

Nina Voshol  

Feest 

Mijn verjaardag 

Met mijn familie 

Heel veel cadeautjes krijgen 

Blij !! 

Kes Hoekman 

Feest is cadeautjes krijgen. 

Feest is gezelligheid. 

Feest is lekker taart eten. 

Feest is gulheid.  

Feest is de hele dag  

Leuke dingen doen.  

Dat is feest voor mij. 

Thiyam Ho Tham Kouie  

Muziek, Confetti , Laat naar bed  

ik heb het vuurwerk nog niet 
aangezet, Iedereen mag komen,  

Met z’n allen heel veel Pret, Springen, Dansen, Veel plezier, Een knalfeest 

Er is genoeg te doen, 
Kom allemaal hier. Marco Molenaar  

Lachen , gieren, brullen. 

Betekent feest voor mij  

Ik ben blij. 

Lachen , gieren, brullen. 

Britt van den Berg  

Ik hou van feest, 

Dan ga ik los als een beest. 

Bij feest denk ik aan een voetbalbeker 

die wil ik hebben zeker. 

Feest betekent veel voor mij, 

dan wordt ik helemaal blij. 

Ik denk dat dat goed rijmde, 

en dit is h
et einde. 

Dani Krikke  



Feest betekent voor mij lol 

Cadeaus, familie, vrienden en 

geen school 
Feesten vind ik ook leuk 

Maar daar door lig ik niet in 

een deuk. Sara Karatas  

Met feest zij
n we altijd blij 

Want iedereen is d
an vrij. 

Iedereen kan lekker spelen 

Niemand gaat zich
 vervelen. 

Bij feest kan je ook vaak iets 

lekkers eten 

Maar niet te veel anders la
at 

je scheten. 

Met feest zij
n we altijd blij 

Want iedereen is d
an vrij. 

Lars Eijsink 

Feest is
 slin

gers.  

Feest is
 confetti. 

Feest is
 familie. 

Met feest m
ag alles. 

Ballonen kapot maken. 

Cadeaus openen.  

Feest is
 clowns  

Bram Brouwer  

Feest is voor mij: 

Een hele lange rij: 

Een polonaise 

En ik eet een hamburger met 

mayonaise 
Stein Reitsema  

Feestjes 
Altijd leuk en gezellig 
Feestjes 
Armen naar links en rechts zwaaien 
Feestjes 
Verjaardagen, kampioensfeest en trouwfeesten 
Feestjes 

Zijn alles voor mij 
Feestjes 
Daardoor word ik blij! 
Selin Alcicek 

Wauw! Het is weer feest. 

Al die gezelligheid en 

mensen om je heen. 

Vlaggetjes, ballonnen, 

slingers en kaarten. 

Hoe leuk kan het nou zijn? 

Altijd gezellig! 
Maud Postema  

Het is fe
est. 

Iedereen danst als een beest. 

Bij feest denk ik aan 

Lol en gezelligheid. 

Vera Stuivenvolt 

Feest! 

Ik ga los als een beest 

Dan hangen er slingers en ballonnen 

En dan ga ik heel veel lollen  

Feest! 

Ik ga los als een beest 

Met oudennieuw  

Eet ik oliebollen  

Feest! 

Ik ga los als een beest 

Sophie Ruiters 

Als het feest is, ga je veel eten 

Maar je moet je niet volvreten. 

Wees tevreden met wat je krijgt 

En dat het ook heel blijft. 

Ilse de Man 

Feest Lol maken DvD 50 jaar 
Lol maken met vriendinnen 

Feest! Noa Kersssies Juf MariËtte & Juf hermien 

Bij feest horen ballonnen, slingers  en taart. 

Veel lekkers maar niet te veel. 

Het moet gezellig zijn. 
En je moet veel lol maken 

Chloë  Dijkstra  Ik vind dat je blij m
oet zij

n als je
 een feestje 

hebt! 

Dus lekker los gaan! 

Of de polonaise gaan doen. 

En natuurlijk
 taart eten. 

En het is 
leuk dat je geld en cadeautjes krijgt. 

Daron Knul  

Het is fe
est! 

Ik ga los als een beest 

Als ik ergens mee heb gewonnen  

Hangen er slin
gers en ballonnen 

Bij oud en nieuwjaarsdag 

Verschijnt er op mijn gezicht een brede lach 

Als ik dan jarig ben 

Ben ik van taart heel erg fan 

Ik eet veel patat met mayonaise 

En tot slot de polonaise 

Mia ten Heuvel 

Feest 

Feest kan alles zijn 

Bij Sinterklaas denk ik aan marsepein 

Bij Kerst denk ik aan een kerstboom 

Na al dat werken is dat je verdiende loon 

Bij een verjaardag denk ik aan lekker snoepen 

Bij Sint Maarten denk ik aan snoep en koeken 

Bij feest kan ik dit eeuwig roepen: Feest is 

leuk! 

Charlotte Albers 



                        Iris Boter                                   

Zij gaat ons helaas verlaten als redactielid van 

Schoolkrant “De Dirk”.. 

Wat zullen wij haar hulp en goede ideeën gaan missen! 

Bedankt Iris, namens de schoolkrant 

                        

            

                                

                    



 
Iris Boter was jarenlang de redactrice van onze schoolkrant en ze is een beroemde 
kinderboekenschrijfster.  Joëlle en Lisa uit 7a hebben haar geïnterviewd. 
 

1:Hoe lang schrijft u al?  
Sinds 2002. 
 

2:Waarom wilde u schrijfster worden?  
Omdat ik dan baas ben van het boek. 
 

3:Hoeveel boeken heeft u al geschreven? 

Dit jaar mijn 28ste boek. 
 

4:Waar haalt u uw inspiratie vandaan?  
Het dagelijks leven & Anne (dochter in groep 8). 
 

5:Waar schrijft u meestal over? 

Kinderen die voor zichzelf en anderen opkomen.     
 

6:Hoe lang heeft u over uw dikste boek  gedaan?  
3 jaar. 
 

7:Hoeveel bladzijdes heeft uw dikste boek? 

320 bladzijdes. 
 

8:Heeft u een eigen ruimte om te schrijven? 

Ja een klein kamertje. 
 

9:Schrijft u alleen voor kinderen? 

Nee ook voor jongeren en volwassenen. 
 

10:U bent ook illustratrice. Hoelang tekent u al? 

Sinds 1995. 
 

11:Geeft u ook weleens tekenlessen? 

Ja vroeger hier op school (af en toe). 
 

12:Leest u wel eens voor aan kinderen op scholen? 

Ja. En ook weleens in de bibliotheek. 
 

13:Als u over straat loopt wordt u dan aangesproken? 

Dat is mij 1x overkomen. 
 

14: Dit is uw laatste schoolkrant want Anne gaat van school. Hoe heeft u deze jaren 
ervaren?  
Ik vond het super leuk en ga het missen!!!!!   
 



Onze school steunt deze goede
doelen dankzij uw bijdrage!!!!

“Een kind even onbezorgd
 kind laten zijn”

Kika werft fondsen
 voor onderzoek naar

kinderkanker

Bedankt!!! en we hopen ook in het
nieuwe schooljaar op uw steun!!









Nieuws uit de Leerlingenraad 

De Leerlingenraad heeft ook dit jaar weer verschillende keren van zich laten horen. 

De drie belangrijkste gebeurtenissen waren natuurlijk:  

 De tekenactie voor de kinderen van vluchtelingen in het Asielzoekerscentrum 

(AZC) pal over de Roggebotbrug; 

 De komst van de schooltuintjes; 

 De sponsorloop om geld in te zamelen voor een hek om het voetbalveld op 

het plein van de bovenbouw. 

Net als andere schooljaren begon de Leerlingenraad met het uitschrijven van 

verkiezingen. Ieder lid van de Leerlingenraad mag er namelijk maximaal twee jaar in 

zitten.  

Na de verkiezingen zag de raad er als volgt uit: 

Anne Toorenbeek (groep 8b, voorzitster), Thomas van den Bosch (8a), Daphne 

Visser (7a), Ilse de Man (6/7, secretaresse), Bibi Ravenstijn en Charissa Harms (5). 

De kinderen werden begeleid door juf Linda U. en juf Esther. 

De eerste actie bestond uit het organiseren van een tekenactie voor de kinderen in 

het AZC. Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 maakten een kunstwerk om de 

vluchtelingen op te vrolijken en om hen welkom te heten. Op één van de eerste 

vrijdagmiddagen in het nieuwe schooljaar brachten de voltallige Leerlingenraad èn 

Jannes Abma (bedenker van de actie) uit groep 6 een krat vol tekeningen naar het 

AZC. 

De aanleg van schooltuintjes was al een wens van de Leerlingenraad uit het vórige 

schooljaar. Maar sinds deze lente zijn ze er dan toch echt. In het grasveld aan de 

kant van de kleuterbouw groeien en bloeien inmiddels tientallen moestuintjes van 

Albert Heijn. 

Voor vrijdag 13 mei had de raad een sponsorloop georganiseerd. De kinderen in de 

bovenbouw willen namelijk graag een hek om het voetbalveld op hun plein; op die 

manier willen ze voorkomen dat de bal steeds óver het huidige hek vliegt en óp de 

weg terechtkomt. De Leerlingenraad heeft nu 2000 euro in kas en onderzoekt 

momenteel wie voor een redelijke prijs een hek kan leveren.  

Over de goede doelen die onze school op advies van de Leerlingenraad steunt nog 

het volgende: we hebben dit jaar aanzienlijk minder geld ingezameld dan 

voorgaande jaren. Daarom blijven de doelen volgend jaar dezelfde: de onderbouw 

spaart voor de CliniClowns en de bovenbouw voor Kika.  

 

 



MOPPENPAGINA:
Lachende kabouters:

Waarom lachen kabouters de hele tijd als ze gaan voetballen?
Antwoord: Omdat het gras zo onder hun okseltje kietelt.

                                                                          
Onderbroeken

Er liggen 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene
onderbroek tegen de andere: 'Zullen we op vakantie gaan?'

Zegt de andere: 'Nee, dankjewel. Ik ben al bruin genoeg'. 

Wat is het toppunt van pech?
Antwoord: een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft.

Voetbal:
Björn komt te laat op school. De juf vraagt: 'Waarom ben je
te laat Björn?' 'Nou, 'zegt Björn, 'ik droomde over voetbal!'
De juf kijkt streng en zegt: 'Dat is toch geen reden om te laat
te komen?' Zegt Björn: 'Nee, juf , maar we hadden verlenging!'

Circusartiesten:
Clown Bassie komt een kroeg binnen en hij maakt een salto. 
De barman vraagt: 'Waar heb je dat geleerd?' 'Gewoon in het circus',
antwoord Bassie. Na een paar minuten komt acrobaat Adriaan binnen.
Ook hij maakt een salto. De barman vraagt weer: 'Waar heb je dat geleerd?' 
'Gewoon in het circus' antwoordt de acrobaat. Na een tijdje komt er weer 
een circusartiest binnen de dompteur. Hij maakt een achterwaartse salto, een flikflak en een driedubbele 
schroevendraaier! 'Dat heb je zeker in het circus geleerd', zegt de barman. Zegt de dompteur: 'Nee joh, ik 
struikelde over de deurmat!'. 

Goochelaar:
Er was eens een goochelaar die op een cruiseschip werkte.
Hij had een papegaai, die altijd zijn trucs verraadde. Na zijn

kaarttruc riep de papegaai bijvoorbeeld altijd: 'De kaart zit in zijn 
mouw, de kaart zit in zijn mouw!'Op een dag had de goochelaar
weer een optreden. Plotseling knalde het schip op een ijsberg.

Het zonk en de goochelaar spoelde samen met de papegaai aan 
op een onbewoond eiland. Na drie dagen op het eiland, zei de papegaai

ineens: 'Oké, ik geef het op. Waar heb je het schip gelaten?'

Drollenraadsel:
Wat is een drol die naast de wc ligt?

Antwoord: een drukfout!

Lef:
Wat is het toppunt van lef?

Antwoord: Een baksteen door het raam van het politiebureau
gooien en dan vragen of je je steen terug mag hebben!

Cadeau:
Dennis vader is bijna jarig. 'Mam,'zegt hij, 'ik heb zo veel

cadeautjes voor papa gekocht dat hij ze niet eens allemaal
tegelijk kan dragen!'Moeder: 'Oh, wat heb je dan gekocht?'

Dennis: 'Twee stropdassen!'. 

Plofraadsel:
Het ligt op je bord en kan ontploffen. Ra ra, wat is het?

Antwoord: een boemkool!









 

 

 

 



Het waren { best } toffe 
jaren op deze school . 
Altijd lachen, heb leuke 
mensen leren ontmoe-
ten. Maar ik heb ook 
wel zin om weg te 
gaan, na zolang op 
deze school. 
Doeiii xnova  

Het waren hele leuke jaren op de Dirk van Dijk. 
Randy: Ik ga naar het Ichthus via. 
Given: Ik ga naar het Almere ik ga havo/vwo doen. 
 

Het waren krachtige jaren op deze school. 
Ik ga zelf naar het Almere college. 
Iedereen nog veel plezier op deze school. 
 

Groetjes Soufian 

Tijd om een nieuwe weg te gaan.  
De dirk van dijkschool is een leuke school  
En het is jammer om weg te gaan.  
Bedankt iedereen. Melissa 

Wij wagen de sprong in het DIEPE. 

Het waren vette en grappige jaren op de Dirk van Dijk. 

Groetjes, Leroy Schaapman 
Ik had een hele leuke TIJD 
hier! Ik ga het hier wel mis-
sen maar ik heb ook zin in 
het VO. Heel erg bedankt 
voor de leuke TIJDEN!! 
Doeii, Sophie ten Heuvel 



Het was een spetterend jaar. Ik 
was blij dat ik hier op de Dirk Van 
dijk School zat. Het waren hele 
leuke jaren hier op de Dirk Van 

Dijk School. 
 

Groetjes Umut Karaca. 

Het waren supertoffe jaren op de Dirk 
van Dijk! Ik heb veel geleerd. Bedankt juf 
Linda dat je me hebt geholpen met mijn 
rekenen! Klasje, ik ga jullie missen! Jullie 
zijn de beste. Ik ga volgend jaar naar het 
Almere college, daar heb ik zin in. 
 
Bedankt iedereen! XOXO Roos  

Het waren blinkende jaren op de 
Dirk van Dijk school. 
Het was heel gezellig, bedankt. 
Van, Jasmijn 

Het jaar ging heel erg snel. Ik ga op het Almere colle-
ge havo/vwo doen. Het waren leuke jaren op de Dirk 
van Dijk. Groetjes Noa Dietrich  

Het zit d’rop! 
Het was een leuke tijd in 

groep acht. Ik heb een leu-
ke tijd gehad in alle school-
jaren. Maar ik moet weer 

verder. Doei bedankt ieder-
een later!!! 

 
Groeten Rodney!!!!!! 

Het was een leuke tijd met jullie. 
We hebben veel meegemaakt we 
hebben met elkaar gelachen en 
gehuild. Bedankt voor deze top 
jaren. 
xxx Kirsten 

  
DE TIJD IS VOORBIJ GEVLOGEN, BEDANKT IEDEREEN!  

Het waren 8 vlekkeloze jaren 
op de Dirk Van Dijk school. Ik 
ga zelf naar het Almere colle-
ge. Ik vond het zo leuk op de-
ze school. iedereen bedankt 
voor alles! Ik wens iedereen 
geluk en succes.  
Quinten Broek 

Ik heb een hele leuke schooltijd gehad. Ik wil 

graag 3 juffen bedanken voor alle moeite die ze 

voor mij hebben gedaan. Juf Willeke, heel erg 

bedankt dat je me altijd hebt geholpen. Juf Ma-

riëtte, bedankt voor alle steun die je mij hebt 

gegeven en je hebt altijd geloofd dat het wel 

goed komt. En natuurlijk juf Linda. Sorry dat is 

soms moeilijk deed, maar jij geloofde ook altijd 

dat het goed zou komen. Ik wil jullie heel erg 

veel bedanken voor alles en dat jullie mij steun-

den in moeilijke dingen. Groetjes, Isabelle 

Het was een 
spetterend jaar 
op de Dirk van 
Dijk. Ik ga het wel 
missen maar het 
was heel leuk. 
 
Tot ziens 
            Gr Agnes  

Ik ben blij dat ik op deze school heb gezeten. Ik weet zeker dat het 
moeilijk wordt om hier afscheid van te nemen, deze tijd vergeet ik 
nooit meer. Anne  



Kleuren maar! 

 

 

Ik ben 

jarig. 

Een taart 

voor mijn 

kind. 

Gefeliciteerd 

met je 2de 

verjaardag! 

Taart!!! 

Ik snijd hem wel. 

Hier is je 

taart. 

Mmmm... 

Zoek de 8 verschillen.. 

Randy & Given 

Anne & Sophie 



Experimenteren met je Telefoon of IPAD 

 

Maak een 3D hologram van je telefoon of IPad.  

Wat heb je nodig: 

 Een geodriehoek/liniaal  

 Een stuk papier en een pen 

 Een stuk stevig plastic (bijv. een gelamineerde folie of een cd-hoesje) 

 Een schaar (of bij het cd-hoesje een stanleymesje/snijplank)  

 Plakband  

 Een telefoon of IPad met internet.  

 Youtube met een filmpje: Hologram 

Wat moet je doen: 

1) Pak het stuk papier en teken deze vorm op het papier.   

2) Knip de vorm uit en teken hem op het plastic. 

3) Doe stap 1) + 2)  4x.  

4) Knip/snij deze vormen uit het plastic. 

5) De vier vormpjes plak je vervolgens in elkaar. 

Kijk goed naar de plaatjes:  

De 4 vormpjes plak 

      je aan elkaar… 

                     Nu ontstaat deze vorm.  

        Deze vorm heet:        

                                 trapezium 

6) Je bent nu bijna klaar.  

7) Neem je spullen mee naar een donkere kamer.  

8) Pak je telefoon of IPad en zoek op Youtube een filmpje met de naam hologram.  

Kies een filmpje dat er zo uitziet :    

9) Zet je plastic vorm op de plek 

van het witte vierkantje. 

10) Kijk naar het resultaat.  

11) Dit is je eigen 3D hologram.  

 

Kijken hoe het moet? 

Op internet staan filmpjes die je uitleggen hoe het moet. 

Hoopla Kidz LAB: https://www.youtube.com/watch?v=XHNWHPuXJag  

(In het Engels met nog heel veel andere leuke ideeën!) 

Doe het zelf: https://www.youtube.com/watch?v=KraIoDWu4ts  

(In het Nederlands, gemaakt van een cd-hoesje)  

1 cm 

3,5 cm 

6 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=XHNWHPuXJag
https://www.youtube.com/watch?v=KraIoDWu4ts


 

 

GROEP 

8 

 

 

 

Dagboek van een Muts 

Van Kayleigh en Maud groep 8a 

De schrijfster: Rachel Renée Russell. 

Vertaald door: Sofia Engelsman. 

Dit boek is gebaseerd op een dagboek van Nikki J. 

Maxwell. 

Wanneer de vader van Nikki (ongediertebestrijder.) een 

contract sluit met een poepiesjiekeeliteschool, krijgt Nikki 

een beurs. Maar …. Hoe word je populair zonder coole 

smartphone of hippe outfit? DUH. NIET DUS. De 

populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt 

haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME 

blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar 

niet meer staan als Mackenzie (het populaire meisje) ze 

uitnodigt voor een feest. 

                                  ELLENDIGER KAN HET NIET. TOCH? 

 

  
Voor ik het vergeet… 
 
Voor ik het vergeet… is een verhalenbundel 
met leuke verhalen over tijdens en na de 
oorlog. Het verhaal “De jongen van de foto” 
vind ik het leukste verhaal uit het boek. 
Het verhaal is geschreven door Janny van der Molen. 
Alle andere verhalen zijn ook leuk. Het is een leuk 
boek voor het scholenproject Adopteer een monument. 
 
Melissa Braham, groep 8b 



 
 
 
DE  SUIKERSMOES, Mieke van Hooft 
 
Het boek gaat over Anja. 
Anja wordt gedwongen door haar broer om geld te 
pikken. Maar ja, dan zeg je toch gewoon dat je het niet 
wilt? Maar nee zeggen blijkt toch moeilijk, als je het 
verhaal van Anja leest. Ze wil helemaal geen dief zijn, 
maar ze is ook bang voor haar broer Danny. 
Want als zij geen geld pikt, wat gebeurt er dan? 

 
Dit boek is zeker een aanrader, want het is een heel 
spannend boek, je kan niet stoppen met lezen! 
Roos Kazankiran, groep 8b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

See you in Timboektoe, Carry Slee 

 

See you in Timboektoe gaat over Isa en Kars die 
van hun ouders moeten verhuizen naar Frankrijk. 
De camping heet Timboektoe. Isa is smoorverliefd 

op een jongen. Maar als Isa en Kars de foto`s 
bekijken van de camping schrikken ze zich rot. De 
camping ziet er oud en vies uit, maar als ze daar 
komen knappen ze de camping helemaal op….. 

 

Ik raad jullie het boek aan, omdat het vooral heel 
spannend en leuk is. Het is voor jongens en 

meisjes. 
 

Van Jasmijn Kiel, groep 8b 

 



 

1.Wat betekend dit bord

A. Je moet voorrang geven

B. Je moet altijd stoppen

C. Pas op!! 

D. Niet parkeren 

3.Wanneer moet je fietsverlichting aan

B. In de harde regen 

C. In de mist 

D. In het donker 

E. Alle 3 bovenstaande antwoorden

? 

Je moet voorrang geven 

Je moet altijd stoppen 

2.Hoe hard mag je rijden op de wegen rond school

A. 30 km per uur 

B. 40 km per uur 

C. 50 km per uur 

D. 60 km per uur 

 

Wanneer moet je fietsverlichting aan? 

Alle 3 bovenstaande antwoorden 

4. Moet je altijd je vinger uitsteken als je afslaat

A. Nee 

B. Ja 

C. Alleen als je van een rotonde komt

D. Alleen als het druk is 

2.Hoe hard mag je rijden op de wegen rond school? 

? 

vinger uitsteken als je afslaat? 

lleen als je van een rotonde komt 



WISTEN JULLIE DAT…. 

…. Ook deze pagina in het teken zal staan van het thema ‘Feest’; 

…. Het woord ‘Feest’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘Festus’; 

…. En dat ‘feest’ volgens Wikipedia ‘een samenkomst is van een onbepaald aantal personen 

ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of een gedenkdag’; 

…. Het Oktoberfeest in Duitsland het grootste volksfeest ter wereld is; 

…. Dit feest wordt gehouden ter ere van koning Ludwig de Eerste van Bavaria; 

…. Dat dit feest teruggaat naar 1810, het jaar waarin deze koning trouwde; 

….Wij ons jubileumfeest weliswaar iets kleiner aanpakken dan Ludwig destijds zijn trouwdag, 

maar dat óns feest niet minder heuglijk is; 

…. De Dirk van Dijkschool vroeger de Muntschool heette; 

…. De school in 1965 werd omgetoverd tot Dirk van Dijkschool; 

…. De school daarmee werd vernoemd naar wethouder Dirk van Dijk, die in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw veel voor de plaatselijke bevolking heeft betekend; 

…. De school toen nog aan de Jan Ligthartstraat stond; 

…. En op 12 december 1965 officieel werd geopend door burgemeester W.P. Berghuis; 

…. Sergeant P.J. Vallen dat jaar werd geëerd omdat hij twee kinderen uit de Burgel had 

gered; 

…. Er een koekverkoop ten bate van het nieuwe zwembad werd gehouden; 

…. Het Kamper koor Stem des Volks toen twee mannenkoren uit partnerstad Soest op 

bezoek kreeg; 

…. Op 18 mei de jaarlijkse uitvoering plaatsvond van de Kamper Mandoline Club; 

….  Brigadier (!) mevrouw A.M. Bosschart een lezing hield  voor de Nederlandse Vereniging 

van Huisvrouwen in Kampen over het werk van het Leger des Heils; 

…. De school op 20 november 1980 verhuisde naar de Zilverschoon; 

….Daar toen een boom werd geplant door mevrouw R. van Dijk-Westerveld, weduwe van de 

voormalige wethouder; 

…. Deze gebeurtenis samenviel met het 25-jarig bestaan van de school; 

…. Het elke keer weer een ‘feest’ is om een pagina vol wisten-jullie-datjes te verzinnen ….  



Van Punt naar Punt 

En dan…… Lekker kleuren! 

 

 

 



Hoe overleef ik de zomervakantie?

Eindelijk is het zover, zes heerlijke weken vakantie!

chillen je uiteindelijk toch gaat vervelen? Misschien kan je dan iets van de onderstaande dingen gaan 

doen☺ 

Kamperen in je eigen achtertuin! Het enige dat je hoeft te doen is een tent opzetten en misschien 

iemand uitnodigen om te komen kamperen. Succes gegarandeerd!

Ga een dagje naar het belevenissenbos in Lelystad. 

Lekker klimmen of zwemmen of zonnebaden. 

Vergeet niet een picknickmand vol lekkers mee te nemen.

 

Een dagje regen? 

 

 

Ook bij het Kamper Vakantie Komite

 allerlei leuke dingen te doen.  

Kijk op www.kampervakantiekomite.nl

 

Hou een slaapfeest samen met je beste vrienden of vriendinnen. 

naar boven en slaap met zijn allen in de woonkamer.

 

 

Hoe overleef ik de zomervakantie?

Eindelijk is het zover, zes heerlijke weken vakantie! Maar wat als al dat zonnen, luieren, lezen en 

chillen je uiteindelijk toch gaat vervelen? Misschien kan je dan iets van de onderstaande dingen gaan 

in je eigen achtertuin! Het enige dat je hoeft te doen is een tent opzetten en misschien 

iemand uitnodigen om te komen kamperen. Succes gegarandeerd! 

 

Ga een dagje naar het belevenissenbos in Lelystad.  

Lekker klimmen of zwemmen of zonnebaden.  

een picknickmand vol lekkers mee te nemen.  

 

 

 

Een dagje regen? Kies een leuk museum uit zoals Nemo of Naturalis,

 hier kan je zelf op ontdekkingstocht.  

Ook bij het Kamper Vakantie Komite zijn weer 3 weken lang 

vakantiekomite.nl 

een slaapfeest samen met je beste vrienden of vriendinnen. Verban je ouders, broers en zussen 

naar boven en slaap met zijn allen in de woonkamer. 

Bij Nelt in Kraggenburg is het net of je aan zee zit. 

Dus heb je zin in een d

dan is dat echt de moeite waard om heen te gaan.

Verveel je je na al deze tips nog steeds? 

Dan moet je maar gewoon even lekker niets doen,

dat kan namelijk ook ontzettend fijn zijn.

Fijne Vakantie!!!!!! 

Hoe overleef ik de zomervakantie?  

Maar wat als al dat zonnen, luieren, lezen en 

chillen je uiteindelijk toch gaat vervelen? Misschien kan je dan iets van de onderstaande dingen gaan 

in je eigen achtertuin! Het enige dat je hoeft te doen is een tent opzetten en misschien 

zoals Nemo of Naturalis, 

Verban je ouders, broers en zussen 

Bij Nelt in Kraggenburg is het net of je aan zee zit.  

Dus heb je zin in een dagje strand,  

dan is dat echt de moeite waard om heen te gaan.  

Verveel je je na al deze tips nog steeds?  

Dan moet je maar gewoon even lekker niets doen, 

elijk ook ontzettend fijn zijn. 



De schoolkrant is mede mogelijk gemaakt door:



Vertrouwenspersoon  

De meeste scholen in Nederland hebben een vertrouwenspersoon.   

Op onze school is dat juf Ingrid Kroeze. 

Ouders en kinderen kunnen bij haar terecht met een klacht over  

bijvoorbeeld pesten of ander gedrag op school waar je je niet fijn  

bij voelt, maar ook als je een klacht hebt over iemand op school.  

Samen gaan jullie dan op zoek naar een oplossing en eventueel  

kan ze doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon buiten school  

of een andere instantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




