


 
Van de redactie 
 
Dit is alweer de zomerschoolkrant! Wat gaat de tijd snel. Nog maar een paar 
weken, dan is het zomervakantie. Iedereen heeft erg veel geleerd en meegemaakt 
het afgelopen jaar.  
De groepen acht slaan hun vleugels uit en we nemen afscheid van twee superjuffies. Wij van de 
redactie willen juf Anneke bedanken voor haar inzet bij het maken van onze schoolkrant. Geniet 
van een krant en vol zomertips, boeken en van alles en nog wat, en van een hopelijk prachtige 
zomer zodat je daarna weer fris en vol energie aan een heel nieuw schooljaar kunt beginnen.  
 
Heb jij als ouder of verzorger zin om na de zomer onze redactie te komen versterken? Met z’n 
allen is het maken van een schoolkrant niet veel werk. Mail naar schoolkrant@dirkvandijkschool.nl 
voor meer informatie of als je nog knettergoeie ideeën hebt voor de schoolkrant! Fijne zomer 
allemaal! 
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Wat vliegt de tijd! Dit bedacht ik me toen ik bezig was dit stukje 

voor de schoolkrant te schrijven. Aan het eind van het schooljaar 

kijken we altijd even terug naar het afgelopen jaar. Het eerste jaar 

dat ik als locatieleider op de Dirk van Dijkschool mocht werken. En 

wat werd het, in heel veel opzichten, een bijzonder jaar. 

Natuurlijk denk je dan eerst aan het overlijden van meester Jan 

Post. Een gebeurtenis met heel veel impact en een gebeurtenis 

die nog steeds als een schaduw over dit jaar ligt. Maar tegelijker-

tijd hebben we laten zien dat de school, leerlingen, ouders , team en verder iedereen die bij de 

school betrokken is, dichter bij elkaar is gaan staan om zo elkaar te steunen. 

Ik heb al heel vaak gezegd en geschreven dat ik onder de indruk ben van de manier waarop iedereen 

zich inzet voor de school. Van leerling tot leerkracht, van oudervereniging tot medezeggenschaps-

raad, van hulp- tot overblijfouders, van leesmoeder tot schoolreisvader kortom te veel om op te noe-

men. Door deze hulp hebben we er ook weer een prachtig jaar van gemaakt. Denk maar aan het korf-

baltoernooi, de lange stoet wandelaars met de Avondvierdaagse, de voetballers en voetbalsters die 

hun toernooi hadden, de prachtige schoolreizen, het damtoernooi en het opknappen van het plein.  

Ook op het gebied van het leren in de klassen zijn we volop bezig geweest. En dat is natuurlijk het be-

langrijkste op een school. De leerkrachten hebben verschrikkelijk hard gewerkt om zo het onderwijs 

op onze school, nog, beter te maken. Ook op dat gebied is heel veel gebeurd. 

Aan het eind van het schooljaar nemen we ook altijd afscheid. We nemen afscheid van groep 8. Op 

het moment dat jullie dit lezen hebben we weer kunnen genieten van een prachtige eindmusical  in 

Quintus. Ik wens alle groep 8 kinderen heel veel succes, maar vooral veel plezier op hun nieuwe 

school en ik hoop dat jullie zo nu en dan nog eens langs komen. Ook de ouders van de kinderen wil ik 

bedanken voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. 

Afscheid ook van twee juffen. Juf Anneke en juf Henny hebben besloten om met, vervroegd, pensi-

oen te gaan. Twee juffen die gewoon bij onze school horen. Zij werken hier al zo lang dat de Dirk van 

Dijkschool zonder hen bijna niet voor te stellen is. Uiteraard nemen we nog uitgebreid afscheid van 

hen maar ik wil ze vanaf deze plaats hartelijk dan ken voor hun jarenlange inzet. 

Eerst gaan we nu genieten van een heerlijke zomervakantie. Even 

op adem komen, lekker uitrusten, nergens aan denken en heerlijk 

ontspannen.  

Namens het hele team wens ik u/jullie een fijne vakantie!! 











  Boekentips voor groep 1 t/m 5
   (verkrijgbaar in de bibliotheek)

Kreukel is een kijkboek: over echte vriendschap en elkaar 
accepteren zoals je bent...(vanaf 4 jaar)

Hond Kreukel heeft het ontzettend naar zijn zin bij zijn baasje. 
Die mag blij zijn met een hond als hij. Maar is dat ook zo? 
Dit baasje is eigenlijk veel te netjes voor Kreukel, en hij ergert zich aan alle 
goedbedoelde acties van zijn hond. Op een dag is de maat vol en zet hij Kreukel bij het vuilnis. 
Die denkt dat hij lekker op vakantie mag. 

Onderweg loopt Kreukel tegen een ander baasje aan. In zijn nieuwe huis gedraagt hij zich net zoals bij zijn oude 
baas. Met één groot verschil: dit baasje accepteert Kreukel zoals hij is en geniet enorm van zijn gekke streken!

De tovenaar die vergat te toveren (vanaf 4 jaar)
 

Een prentenboek over jezelf zijn en doen wat jij leuk vindt! 
Dat is het thema van dit prentenboek. 

Maar ook verliefd zijn, boos zijn, verdrietig zijn, 
blij zijn, alleen zijn, toveren, vertellen en 

luisteren zijn thema's die hierin voorbij komen. 

Het boek zonder tekeningen  (vanaf 5 jaar)
Uniek, eigenzinnig en hilarisch: het eerste prentenboek zonder prenten
Dacht je dat een boek saai is als er geen tekeningen in staan? 
Dan heb je dat mis. Want dit boek met niks dan woorden is NIET saai. 
Vraag maar of iemand dit voorleest. 
Pas op: elk woord moet luidop gelezen worden. 
Ook een woord als BLORK of BLURF. 
Zelfs als er staat: 'Ik ben een aap.' 
Wie dit boek voorleest, wordt op slag een KOMIEK. 
Je publiek komt niet meer bij van het lachen. 
Wees dus gewaarschuwd!



Sofie en de pinguïns (vanaf 6 jaar): 

Sofie houdt van pinguïns. Niet een klein beetje, maar heeeeeeeeeeeeeeel
erg veeeeeeeeeeeeeeel! Van hoe ze lopen, hoe ze kijken, hoe ze piepen... 
Sofie breekt haar arm. Net als haar vader en moeder allebei in het 
buitenland zijn.  Maar Donny, de oppas, is er wel. Samen met hem en 
haar drukke vrienden Billie en Timmie beleeft Sofie een spannend én 
grappig pinguïn-avontuur! Dit is een boek vol met extraatjes: - tekeningen 
op elke bladzijde - stripjes - een liedje - en de gekste 
bijzonderheden over pinguïns, die toch echt waar zijn.

Sammie en het snotmonster  (7 jaar) Avi E4
Sammie zit op de bank. Hij peutert in zijn neus. 

"Doe dat niet, " zegt oom Raagis. 
"Als je peutert, komt het grote snotmonster. Pas maar op!" 

Sammie gelooft er niets van. 
Maar toch hoort hij een vreemd geluid ....

Land van de Vier Bergen: (vanaf 7 jaar) 
De Toverlamp brengt Bram en Hanna naar het Land van 
de Vier Bergen. Daar beloven ze een geest om het land te 
bevrijden van de macht van de ijskoningin. Samen met hun 
tweelingbroertjes Tim en Tom beginnen Bram en Hanna aan
een lange, spannende tocht door het land van elfen, dwergen 
en draken.











 

 



 











Hou jij van knutselen...dan zit jij hier op de goede 
pagina! Maak er iets moois van!

LIEVEHEERSBEESTJE OP STELTEN:
Hoe goed is jouw evenwichtsgevoel? 
Daar kom je snel achter met deze 
superleuke set stelten! 
edereen maakt zijn eigen stelten en 
met als klap op de vuurpijl: een heuse steltenrace!
Leuk om te doen in de vakantie!

Wat heb je nodig:
• Twee grote metalen blikken 

• Rode metaalverf 
• Roze metaalverf

• Zwarte metaalverf of alcoholstift
• 4 dunne ijzerdraadjes

• Stevig touw (vb wasdraad)
• Priem (of je laat desnoods je papa of mama gaatjes boren met de boormachine)

• Hamer

• STAP 1 -   je blikken voorbereiden  
Zorg dat je metalen blikken helemaal schoongemaakt zijn. Zijn ze OK? Maak dan in elk blik twee gaatjes tegenover 
elkaar, waar je straks het touw doorheen steekt. Dit kan je makkelijk doen met een stevige priem en een hamer. 
Wees heel voorzichtig of vraag desnoods mama of papa om een handje te helpen.

• STAP 2 -   van blik tot lieveheersbeestje  
Geef nu de blikken een rood kleurtje met verf en penseel of met een rode spuitbus. Als de verf droog is, dan kan je 
onderaan het blik een gezichtje schilderen met roze metaalverf. Laat opnieuw goed drogen. Op deze basis kan je nu 
je lieveheersbeestje afwerken met zwarte verf of alcoholstift. Teken ronde stippen op zijn rode lijfje en geef hem een 
grappig snuitje.

• STAP 3 -   sprietjes plakken (voor het lieveheersbeestje)  
Maak nu de voelsprieten van 4 stukjes dunne ijzerdraad en kleef ze op de blikken (2 per blik)

• STAP 4 -   een stevige handgreep maken  
Zo, je bent bijna klaar. Nu nog de handgrepen die ervoor zorgen dan je straks met je stelten kan rondstappen. Zet de 
blikken op de grond en ga erop staan. Vraag dan aan mama of papa om de twee touwen dubbel zo lang te maken 
als de afstand tussen de gaatjes in het blik en jouw hand.
Stop dan elk uiteinde van het touw door een gaatje en maak een stevige knoop aan de binnenkant van het blik. Doe 
dit voor elk blik en je bent klaar… oefenen maar!

Uiteraard kun je de blikken helemaal maken zoals jij ze mooi vind, hou je van sterren dan verf  je die erop...schilder ze in jou 
lievelingskleur...of heb je ooit al een keer olifantenvoeten gewild?...nu kan het...! Je kunt ze zo maken zoals jij ze wilt! 

SUCCES!!!

CREATIEF MET SCHELPEN!
Wat kun je doen: verf de schelpen in de kleur(en) die jij mooi vind en dan kun je er van allerlei mooie dingen mee maken zoals 
een mooie schelpen ketting die je evt. ook nog kunt beplakken met glitters (denk er wel aan dat je hier een gaatje in laat 
maken) en je hebt bij de ketting ook nog een mooi koortje nodig. Of maak er een mooi schelpen schilderij van!









Hoe overleef ik de zomervakantie

 

Kamper vakantieKamper vakantieKamper vakantieKamper vakantie

Ook dit jaar zijn we er weer leuke activitei

12 jaar, in de zomervakantie

Op maandag 7 juli 201

activiteitenweken 

www.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.n

 

GGGGa een dagje zwemmen!a een dagje zwemmen!a een dagje zwemmen!a een dagje zwemmen!    

 Niets is fijner als lekker afkoelen tijdens de 

lekker naar het zwembad of haal je ouders over voor een 

dagje strand☺ 

 

OOOOooook kan jek kan jek kan jek kan je............    

• Kamperui dagen bezoeken

• Naar het belevenissenbos 

• Het blote voetenpad in kraggenburg

• Picknicken in het park 

• Als het regen naar de bioscoo

• Een flink stuk fietsen. V

• Lekker lezen 

• Naar het strand 

• Geocaching ( google maar eens! 

  

oe overleef ik de zomervakantie….. 

Kamper vakantieKamper vakantieKamper vakantieKamper vakantiekkkkomitéomitéomitéomité    

Ook dit jaar zijn we er weer leuke activiteiten, voor kinderen van 6 tot en met 

12 jaar, in de zomervakantie! 

7 juli 2014 om 14:00 uur gaan ze van start met de 

activiteitenweken en ze gaan door tot en met vrijdag 25 juli 201

www.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.nwww.kampervakantiekomite.nllll    voor meer informatie. 

    

oelen tijdens de warme dagen. Ga 

lekker naar het zwembad of haal je ouders over voor een 

 

KKKKamperen in je eigen tuin! amperen in je eigen tuin! amperen in je eigen tuin! amperen in je eigen tuin!     

Nodig wat vrienden of vriendinnen uit om in je 

achtertuin te komen kamperen! Gezellig 

snacht’s in je eigen achtertuin! Dat wordt 

lachen, griezelen en veel snoepen!

 

bezoeken 

elevenissenbos in Lelystad 

voetenpad in kraggenburg lopen 

 

het regen naar de bioscoop 

Vergeet niet om onderweg een ijsje te kopen

hing ( google maar eens! Is hartstikke leuk! 

 

ten, voor kinderen van 6 tot en met 

van start met de 

vrijdag 25 juli 2014. Kijk op  

    

Nodig wat vrienden of vriendinnen uit om in je 

achtertuin te komen kamperen! Gezellig 

n je eigen achtertuin! Dat wordt 

lachen, griezelen en veel snoepen! 

niet om onderweg een ijsje te kopen☺ 



Binnen naar het strandBinnen naar het strandBinnen naar het strandBinnen naar het strand    

Bij slecht weer kan je hier naar een echt indoor 

strand en er zijn nog heel veel andere leuke dingen 

te doen ook! Kijk op www.happyfunbeach.nl voor 

meer informatie. 

 

 

 

 

 

 FFFFlessenpost!lessenpost!lessenpost!lessenpost!    

Ga je op vakantie naar de zee? Maak een leuke brief en 

vergeet daar niet je adres in te zetten. Vraag in de brief 

ook of de vinder van de brief  jou een berichtje wil 

sturen. Stop deze in de fles, zorg dat de fles goed 

dichtzit en dat er geen water in kan komen. Gooi de fles 

in zee en dan is t afwachten of hij ook gevonden wordt. 

 

 

    

Varen door de sloot!Varen door de sloot!Varen door de sloot!Varen door de sloot!    

Pomp je rubberboot op en peddel gezellig met 

vrienden door de sloten van Kampen. Hou je 

van vissen? Neem dan ook je vishengel mee. 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie allemaal!!!! 























De goede doelen pagina van de Dirk van Dijkschool

Sparen jullie allemaal mee voor deze 

Groepen 1 t/m 5 sparen voor:

Clini Clowns: zijn er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht 
contact met de clown voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie.

De strijd tegen KinderKanker winnen we samen! 
 

Groepen 6 t/m 8 sparen voor: Kika

Doneer op school!



Experimentenpagina!

Onzichtbaar schrijven
Schrijf geheime dingen met citroensap

Dit heb je nodig:
• Citroensap
• Vel papier
• Satéprikker
• Strijkijzer
• Je vader of moeder

Dit moet je doen:
1. Pers of koop citroensap.Je satéprikker is je 
pen en het sap is de inkt.
2. Schrijf een geheime boodschap op het 
papier.
3. Als het goed droog is, zie je niets meer.
4. Vraag of je ouders over het papier willen 
strijken. Zet het strijkijzer op een lage stand en 
werk voorzichtig.
5. De boodschap wordt weer zichtbaar!
6. Zo kun je je vrienden geheime berichten 
sturen.

Hoe kan dat?
Als je een stof verwarmt, treedt er een 
chemische reactie op. Braad je bijvoorbeeld 
vlees? Dan wordt het bruin. Dat gebeurt ook 
met citroensap. Dit sap brandt sneller dan het 
papier en daardoor wordt het eerder bruin dan 
de rest van het papier.

Zoutkristallen maken
Dit heb je nodig:

• Een glas of pot warm water
• Vier eetlepels zout
• Een potlood met een touwtje

Doe vier eetlepels zout in het glas en roer tot al 
het zout is opgelost. Leg het potlood op het glas
en hang het touwtje (met eventueel er iets aan 
zoals een paperclip) in het water. Zet dit op een 
veilige plek, want hoe minder de pot beweegt 
hoe groter je kristallen zullen worden.  
Bijvoorbeeld in de vensterbank of bij de 
verwarming. Hoe warmer, hoe sneller het water 
zal verdampen.

Al na een dag zul je zien dat er zoutkristallen 
langs de rand van het touwtje gegroeid zijn.

Als al het water verdampt is en het zoutkristal 
droog aanvoelt kun je ze heel voorzichtig 
losmaken en dan zijn je zelfgemaakte kristallen 
klaar! Tip: bekijk de kristallen ook eens door een
vergrootglas! 

Maak je eigen regenboog!

Dit heb je nodig:
• Een tuinslang of een plantenspuit
• Water
• De zon
•

1. Ga buiten met je rug naar de zon staan.
2. Zorg ervoor dat er uit de tuinslang of de 
plantenspuit heel kleine druppels komen.
 3. Spuit water in de lucht en kijk naar de 
druppels die door de lucht zweven.
4. Je zelfgemaakte regenboog is zichtbaar!

Hoe kan dat?
Het licht van de zon bestaat uit de kleuren rood,
oranje, geel, groen, paars en blauw. Als het 
zonlicht op een waterdruppel valt, valt het in 
verschillende kleuren uiteen. Je ziet dan dus de 
kleuren van de regenboog!



Superjuffie. 
 

Hoe het allemaal begon?? 
2 jaar terug was het onderwerp van de 

Kinderboekenweek:’Superhelden’. Het boek wat 

we voor groep 4 kregen om in te lezen en over te 

werken heette: ‘Superjuffie’ van Janneke 

Schotveld. In de groep die nu groep 7 is, ben ik er 

uit gaan voorlezen. We vonden het meteen een 

leuk en grappig en soms best spannend boek. Op 

de pagina’s van groep 5b in deze krant kun je lezen waarover de boeken gaan!! 

De volgende groep die bij mij kwam, raakte ook al enthousiast, dat is de huidige 

groep 6a. Daar hebben we al voorgelezen uit meerdere delen. Kinderen gingen 

zelfs zelf de boeken kopen. Ook de huidige groep 5a werd er mee besmet. Daar 

hebben we voorgelezen uit Superjuffie, maar ook nog wel uit andere boeken.  

 

Toen gingen juf Edith en ik ook ‘over’ naar groep 5. Ook daar zijn we begonnen 

met het voorlezen uit Superjuffie. Toen deel 2, toen deel 3, toen deel 4……Deel 

5 komt eraan. Maar die gaan we niet meer redden!!! Dus we gaan maar smeken 

aan de volgende juf of meester of die het nieuwe deel: ‘Superjuffie in de jungle’ 

wil voorlezen. 

 

 Deze groep 5b kun je gerust de supersupersuperfans van ‘Superjuffie’ noemen. 

Ik heb nog geprobeerd om andere boeken voor te gaan lezen, maar nee!!! Het 

moest Superjuffie zijn. 

 

En toen… zag ik een bericht op facebook. Hierin waren ze op zoek naar 5 

superjuffen en 5 supermeesters die 

superfan waren van de boeken van 

‘Superjuffie’.  Welnu, dat paste wel bij 

mij . Na goed gelezen te hebben, wat 

er allemaal ging gebeuren, heb ik er een 

mailtje aangewaagd; nee heb je, ja kun je 

krijgen… En warempel: ik won!!! Ik 

werd uitgenodigd om op woensdag 11 

februari 2015 naar Houten te komen om 

daar kennis te maken met de schrijfster Janneke Schotveld en om de rest van de 

plannen te bespreken. Daar kregen we ook alle boeken met handtekening als 

cadeau. Nu hebben we ze dus dubbel . Ik kreeg  zelfs een echte oorkonde!  

Heel leuk allemaal. 

 

 

 



In mei kwam  deel 5 uit: Superjuffie in de jungle. En die mocht ik op gaan halen 

samen met 2 kinderen van onze school. Daarvoor had ik 

een schrijfwedstrijd bedacht: schrijf zelf een 

leuk/grappig/spannend/verhaal over Superjuffie. Die werd 

gewonnen door Daphne Visser (6a) en Chloë Dijkstra (5b).  

 

 

 

 

Op woensdag 27 mei zijn we erheen geweest. Het was een groot feest!! We 

kregen taart, we zagen hoe de  tekeningen gemaakt werden door Annet Schaap. 

En we kregen natuurlijk het boek ‘Superjuffie in de jungle’!! Daarnaast vertelde 

Janneke Schotveld ook nog over haar nieuwste boek: 

‘Botje’. Ook een leuke, die we zeker terug gaan zien 

in de komende Kinderboekenweek!!! Botje was zelfs 

door iemand gebreid!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag hebben we feestelijk afgesloten met een etentje bij de grote M!!  

Bij de prijs hoort ook nog dat Janneke Schotveld een bezoek aan onze school 

gaat brengen. Dat gaat 18 juni gebeuren. Spannend!!!  

Het verslag daarvan heeft vast al wel op de site en op facebook gestaan!! 

 

Vakantie!!! Lekker uitrusten, maar misschien ook mooi de tijd om een leuk boek 

te lezen!!! Tip: de boeken van Superjuffie!!! 

Of kijk eens op de gratis app van de vakantiebieb!!!! Daar vind je gratis boeken 

voor op je Ipad.  

Lezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor alle andere dingen die je 

op school moet doen!!! Dus blijf lezen in de vakantie!!! Maar geniet er dus 

vooral van!!! Fijne vakantie!! 

      Groetjes juf Louky. 



We gingen met een blij ge-

zicht naar school. Iedereen 

had er heel veel zin in. Om 

8.45 uur gingen we de bus in. 

In de bus zongen we voor 

Stijn omdat hij jarig was. 

Toen we er waren gingen we 

een film kijken. Daarna moch-

ten we buiten spelen. Het was 

gezellig, we gingen volleybal-

len. Op een gegeven moment 

ging Brett trakteren. Cake met 

chocola of vanille. Daarna 

gingen we een speurtocht 

doen in groepjes. 

Toen gingen we met de boot. 

Opeens begon het te rege-

nen. Toen we er waren gin-

gen we eerst activiteiten doen 

met water, aarde, lucht en 

vuur. Daarna gingen we in het 

moeras.  

 

hangmat, schommel, trampoli-

ne, volleybalveld, wip, huisje, 

en veel meer. Na lang spelen 

gingen we een leuke speur-

tocht doen. Toen gingen we 

met de boot naar het eiland. 

Toen gingen we survivelen. Er 

was drijfzand, water, modder 

en meer! Toen waren we heel 

We zijn om 8.45 uur in de bus 

gestapt. Ik zat naast Jasmijn. 

In de bus was niet veel te 

doen, het was een uur rijden. 

We gingen kwartet doen. 

Toen waren we er. We gingen 

een film kijken van de Kame-

leon. Daarna gingen we op 

het erf spelen. Er was een 

erg vies. Het was heel leuk! 

 

Roos 

Schoolkrant groep 7A 

Brett en Stijn 

Groep 7A is vrijdag op 29 

mei op schoolreisje geweest, 

we gingen naar Kameleon-

dorp in Friesland daarna zijn 

we naar het kameleon eiland 

geweest het regende pijpen-

stelen. Toen we op het eiland 

waren gingen we schuilen in 

een een of andere cricustent, 

toen het droog was gingen we 

spelletjes spelen. Daarna zijn 

we het moeras pad op ge-

gaan de meeste zijn daar in 

het eerst vies of nat gewor-

den we gingen ook touw 

zwaaien dat was onmogelijk. 

We hebben heel veel leuke 

spelletjes gedaan toen moes-

ten we omkleden het was een 

pretje, daarna gingen we te-

rug.  

Justin 

Schoolreis Groep 7A meester Yuri                                       



We gingen weg van school en 

van de ouders. De ouders 

zwaaiden allemaal, op naar 

een dag om nooit te vergeten. 

In de bus onderweg naar het 

kameleondorp zongen we, 

aten we snoep en sommige 

kinderen gingen kaarten. Een-

maal aangekomen gingen we 

wat eten en drinken, daarna 

gingen we spelen, we moch-

ten volleyballen, schommelen 

en nog veel meer. Dat was 

heel leuk. We hadden mooi 

weer, maar toen we weg gin-

gen begon het te regenen, dat 

was niet leuk, maar dat maak-

te niet veel uit. Ik werd waar-

schijnlijk toch wel nat. Toen 

we op het eiland waren wer-

den we verdeeld in de ele-

ment water, aarde, vuur en 

lucht, ik was lucht. We gingen 

eerst spelletjes doen, daarna 

in het moeras. Dat was dan 

ook het leukst een paar kin-

deren sprongen er meteen in, 

ik niet. Maar dat duurde niet 

lang voordat ik er ook in 

sprong. We hebben gespron-

gen, in de modder gelegen en 

van de boot af in het water 

gesprongen en over de hou-

ten leliebladen gelopen. Het 

was super leuk en we hebben 

ons omgekleed en weer de 

bus in onderweg. Onderweg 

weer gezongen en snoep ge-

geten, super leuk, het was 

een dag om nooit te vergeten. 

We gingen in de bus en we 

zongen. Toen kwamen we 

aan en we gingen een film 

kijken. Toen gingen we maar 

kameleoneiland op de boot. 

En we gingen allemaal op-

drachten uitvoeren en in het 

moeras en zwemmen natuur-

lijk!!! 

En de terugreis was leuk en 

gezellig en we zongen. Toen 

we aankwamen stonden er 

veel ouders.  

Geschreven door Mathijs. 

maar we moesten door het 

moeras en dat was vies. Ie-

dereen was vies. We hebben 

de boot terug genomen en 

daarna gingen we met de bus 

terug!!! 

We zijn Kameleondorp ge-

weest. Het was leuk. We gin-

gen eerst buitenspelen. Daar-

na deden we speurtocht. 

Daarna deden we een boot-

tocht en gingen we naar de 

eilanden. Op de boot begon 

het te regenen en het was 

koud. Het eiland was leuk, 

Maud Lynn Manouk 

Thomas 

 Mathijs 

Schoolkrant groep 7A 



Groep 8b neemt afscheid 

 

Sertan: Ik vond het heel erg leuk op de D.v.D. Ik had leuke herinneringen bij de D.v.D. 

De lessen waren ook heel leuk en we hadden veel Lol met de klas. De Juffen en 

Meester waren hartstikke aardig. Het waren leuke acht jaren. 

Leroy: Ik heb hele leuke tijden gehad. Leuke leerkrachten gehad en veel lol met ze 
gemaakt. We hadden ook een TOP klas. We hebben ook veel met elkaar door 

gebracht.  Ik heb hele leuke 8 jaren gehad!!! 

Chantal: ik heb een hele leuke tijd gehad op de D.V.D, samen met alle andere kids. 
Maar ik ben aan verandering toe en heb echt super veel zin in volgend jaar. 

Daphne: ik heb erg leuke jaren op de Dirk van Dijkschool gehad. We waren een leuke 
klas met groep 7B. Maar we zijn ook aan verandering toe op de middelbare school. 

Sem: de jaren op de Dirk van Dijk vond ik echt super leuk ( : . En nu is het tijd om naar 
de grote school te gaan. Voor mij waren het top jaren. Hopelijk krijgen/hebben jullie 
die ook ( : 

Mart: De tijd op de  D.v.D. was heel leuk, vooral met mijn vrienden. We hadden veel 
lol. Ik hoop dat het op de middelbare goed gaat komen! 

Myron: Ik vond het heel leuk op de Dirk van Dijk en ik hoop dat het net zo leuk wordt 
op het voortgezet. Ik wens de rest van de klas veel plezier op het voortgezet. 

Jorn: ik vond het leuk op de DVD. Ik hoop dat jullie het ook zo leuk vinden. De Dirk 
van Dijk is echt een topschool. En ik heb ook zin in volgend jaar. Iedereen succes op 

deze leuke school.     

Iselle  Hier op de DvD was het erg leuk. Ook erg veel leuke dingen gedaan. Ik ga 
natuurlijk ook erg mijn vrienden enzo missen. Ik wens andere kinderen nog veel leuke 
jaren hier toe.     

Woody: ik vond het geweldig hier op school en ik zal bijna alles missen. Maar ik krijg 
het vast ook leuk op het Almere College. 

Luuk: ik heb het hier erg naar mijn zin en ga het hier erg missen, maar ik krijg het vast 
ook naar mijn zin op het Almere College. 

Romy: De Dirk van Dijk…. Maar ja, ik moet er van af, en ga naar Almere College.  

Thomas: het was een mooie tijd hier op de DvD maar na een lange tijd moet ik het 
achter me laten en weggaan. 

Deejee: Het is leuk hier maar het is nu echt tijd om naar het Almere College te gaan. 



Maar groep 7 blijft nog even 

PLASTIC SOEP Gooi jij zelf wel eens wat in de natuur, nou dan weetje na dit stukje wat er mee 

gebeurt. Eerst even wat weetjes: ongeveer 80% van al het plastic in de oceanen komt van het 

land en stroomt via rivieren en kanalen de zee in. Plastic afval bestaat uit o.a. uit: flessen, 

tasjes, dopjes, snoepzakjes, vislijnen en piepschuim. Alleen al de Maas in Nederland voert 

15.000 stukken plastic per uur af naar zee. Zeevogels, zoals albatrossen, kunnen plastic 

aanzien voor inktvisjes. Met hun maag vol plastic hebben vogels geen hongergevoel meer. Ze 

gaan langzaam dood. Gooi plastic dus gewoon in de prullenbak!! Sophie en Anne 

Leuke rozen-gebakjes De benodigdheden: een rode appel, abrikozenjam, bladerdeeg, poedersuiker, 

een citroen, een pan en een zeef. Oven op 180 graden. Hoe doe je het? Je pakt de pan en die zet je 

met water en suiker erin op het vuur. Dan doe je wat citroensap bij het kokende water. Dan pak je de 

appel. Daar haal je het klokhuis uit. Dan snijd je de appel in dunne plakjes. Maar je moet de schil er 

nog om laten! Dan pak je de zeef. Die leg je in het water. Dan doe je de appeltjes in de zeef laat ze 

daar ongeveer 1 min in. Dan pak je de bladerdeeg. Die snijd je in plakken van ongeveer 20 x 5 cm. 

Die smeer je aan een kant in met abrikozenjam. Dan pak je de appel. Die leg je op de bladerdeeg. Let 

erop dat het stukje met de schil er ongeveer 2 cm uitsteekt. Dan rol je het op en doe je het roosje 

ongeveer 10 tot 15 min in de oven. Als ze eruit komen, doe je er wat poedersuiker over. Van Kirsten. 

 
TOP 10 RAARSTE VERSLAVINGEN: 10) kattenvoer eten , 9) poppen verslaving, 8) chloor in 

bad doen i.p.v. badschuim, 7) asbakken leegeten, 6) stenen eten,5) relatie met je auto, 4) 

haar uit doucheputje halen, 3) urine drinken, 2) borsten vergroten, 1) glas eten.  QUINTEN 

Moppen van Umut en Rodney: “Mijn vrouw heeft maar één gebrek. Ze kan geen piano 

spelen.” “Dat is toch niet erg?” “Jawel, want ze probeert het bijna iedere dag.” 

Ken jij het verschil tussen een vlieg en een mug? Een vlieg is dik en een mug is dun. Nee. Een 

mug kan wel vliegen maar een vlieg kan niet muggen.  



Zomerhapjes!

Aardbeien-chocodip
Smelt chocola (wit of bruin of allebei!) in een pannetje. 
Doop daarin de aarbeien voor de helft. 
Laat ze afkoelen. Heerlijk smullen!

Maak je eigen ijs!
Vries je lievelingsdrinken in in ijsvormpjes 
(te koop bij de Xenos, Blokker of Hema). 

Bijvoorbeeld appelsap, cola, yogidrink of limonade.
Je kunt ook hagelslag of kleine snoepjes toevoegen.

Of maak twee lagen: vul de vormen voor
de helft, vries ze in, vul ze daarna met

iets anders en vries ze weer in. 

En dit is wel een heel bijzonder zomerijsje:
Banaan-pindakaas ijs
Voor dit recept heb je maar 2 ingrediënten nodig:
4 rijpe bananen
2 eetlepels pindakaas

Snijd de gepelde bananen in schijfjes.
Leg ze op een groot bord 1-2 uur in de vriezer. 
Blender dan de bevroren bananenschijfjes tot het 
zacht is. Voeg de pindakaas toe en blender het door 
elkaar. Doe er eventueel wat water bij. 
Je kunt het meteen opeten of weer invriezen 
om echt ijs te krijgen.



Pitabroodjes met kaas en jam
Lekker voor tijdens het middageten: pitabroodjes met kaas en jam!
Snijd de pitabroodjes open, vul ze met een plakje kaas en wat jam. Even 
in de oven en smullen maar...

Smoothies zijn heerlijk en gezond!
Met je lievelingsfruit en de blender 
maak je een heerlijke smoothie. Voor een extra frisse 
versie kun je er ook ijsblokjes aan toevoegen! 
Deze vinden wij van de schoolkrant het lekkerst:

Aardbei-Banaan 
Neem 1 glas appelsap en doe dit in de blender. Voeg hier
een hand aardbeien, 1 banaan en ijsblokjes aan toe. 
Zet de blender aan en binnen no-time heb je een lekkere
smoothie!

Yoghurt Aardbei Smoothie
Neem een glas yoghurt en doe dit in de blender. Meng dit met een hand aardbeien en/of 
wat rood fruit, tot je een geweldig lekkere smoothie hebt.

Appel-Kampioen  
1  appel
1 glas yoghurt
2 eetlepels honing of 1 eetlepel suiker
1 glas water
klein beetje kaneel
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in
stukken.
Doe de yoghurt, melk, appels, kaneel en 
de suiker in de blender en mix dit tot alle
stukjes fijn zijn.



Boekenpagina 7/8b 

Spinder 

Mijn broer is te ver gegaan. Hij maakt alles kapot. Dit is wat ik ga doen: ik ga het geheim 

vertellen. 

Aan jou. 

Dit is mijn schrift, van mij,  Hidde. Ik heb een insectenverzameling in de kelder, de geheime 

kelder. Maar nu wil mijn broer de kelder inpikken. Daarom is het oorlog. Ik maak geen 

enkele kans, maar ik heb 1 wapen. Het geheim wat ik en mijn broer al een paar jaar 

bewaren. Een verschrikkelijk geheim. 

‘Grote klasse’, vindt NRC Handelsblad. ‘Een meesterlijk boek’, zegt de Griffeljury van 2013. 

En Anne uit 7b: ‘Ik geef het boek een dikke 10.” 

          

 

101 dingen die je moet doen voor je 12 bent 

Dit boek gaat over allemaal opdrachten die je moet doen voor je 12 bent. Door dit boek 

verveel je je nooit. Je kan er verschillende dingen mee doen en maken. Bijvoorbeeld: creëer 

je eigen superheld of maak je eigen suikerkristal of maak je eigen dagboek of roep spoken op 

of maak je eigen kompas…. Noem allemaal maar op. Het staat er allemaal heel makkelijk in 

uitgelegd. Je hebt er geen computer of telefoon voor nodig, daar zullen je ouders ook wel blij 

mee zijn!!!! Ik vind het persoonlijk een heel leuk boek en ik raad het je zeker aan.  

Groeten van Sophie 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=101+dingen+die+je+moet+doen+voor+je+12+bent+boek&view=detailv2&&&id=687A7BD9A041FA6889979160CDC3B114DF50E28C&selectedIndex=2&ccid=EWirPiSZ&simid=608038185673164545&thid=JN.J/hO1%2bec/z1I0%2bnm/BLCOA
http://www.bing.com/images/search?q=101+dingen+die+je+moet+doen+voor+je+12+bent+boek&view=detailv2&&&id=687A7BD9A041FA6889979160CDC3B114DF50E28C&selectedIndex=2&ccid=EWirPiSZ&simid=608038185673164545&thid=JN.J/hO1%2bec/z1I0%2bnm/BLCOA
http://www.bing.com/images/search?q=101+dingen+die+je+moet+doen+voor+je+12+bent+boek&view=detailv2&&&id=687A7BD9A041FA6889979160CDC3B114DF50E28C&selectedIndex=2&ccid=EWirPiSZ&simid=608038185673164545&thid=JN.J/hO1%2bec/z1I0%2bnm/BLCOA
http://www.bing.com/images/search?q=101+dingen+die+je+moet+doen+voor+je+12+bent+boek&view=detailv2&&&id=687A7BD9A041FA6889979160CDC3B114DF50E28C&selectedIndex=2&ccid=EWirPiSZ&simid=608038185673164545&thid=JN.J/hO1%2bec/z1I0%2bnm/BLCOA


Boekenpagina: aanbevelingen van groep 8a 

 

Boekrecensie Hunger Games, door Rinor Kukaj 

Katniss Everdeen woont in het 12de en armste district, in het land dat ooit bekendstond als 

Noord-Amerika. Met haar moeder en haar zusje Prim leidt ze een armoedig leven. Jaarlijks 

worden de hongerspelen uitgevaardigd: 24 door loting aangewezen tributen een jongen en 

een meisje uit elk district, gaan een strijd op leven en dood met elkaar aan. En dit jaar wordt 

Prim uitgeloot Katniss weet dat de Hongerspelen een doodvonnis voor haar jonge zusje en 

besluit haar plek in te nemen. Door de voorbereidingen heen wordt er veel geoefend. Als de 

spelen starten kommen  Katniss en  de 23 anderen in de arena om te vechten. Kortom, dit 

boek kan je niet missen. 

 

Hier zijn wat meningen van anderen  

Rizlan zegt: Ik vond het een spannend boek en als cijfer geef ik een 10++++++ 

Floris zegt: Ik vond het een leuk boek met veel avonturen en spannende dingen. Aanrader! 

Cijfer 9,5. 

Rümeysa zegt: Het is goed bedacht en het is heel spannend en soms ook wel zielig. En als 

cijfer geef ik een 9+ 

 

 

Ons boek heet: Pudding tarzan 

Iwan Olsen is een miezerig  jongetje. De domste van de klas en de slechtste 

met gym. Iedereen vindt hem een slappe hap en noemt hem: Pudding 

Tarzan. Maar… op een dag, leest hij beter en voetbalt hij slimmer dan alle 

andere jongens. Die dag lijkt hij de echte Tarzan wel!                             

Rizlan: ik vond het een leuke boek en grappig. 

Bram: ik vond het een heel grappig boek alleen je leest het wel snel uit. 

Rumeysa: Het is een heel grappig boek en je vermaakt je erin. 

Justin:  het was leuk en grappig boek. In het begin vond ik die jongen best 

zielig. Maar nu vind ik hem best grappig. 

 

Groetjes Sidney de Vente en  Kyra Hannema 

 

 

De geheime missie van het Benedict Genootschap          Quincey Hup  

De tienjarige Rens Muldoorn is een wees en hoogbegaafd. Tijdens een 

privéles ziet hij een vreemde advertentie in de krant: Ben jij een begaafd kind 

en op zoek naar bijzondere kansen? Nieuwsgierig meldt Rens zich aan. Er 

volgt een bizarre test, waarvoor slechts vier kinderen slagen: Rens is er één 

van. De vier hebben allemaal een uniek talent. Ze zijn geselecteerd door 

meneer Benedict, een aardige man die hen heeft uitgezocht voor een 

gevaarlijke missie. Ze moeten infiltreren in het instituut voor hoogbegaafde 

kinderen, dat op een afgelegen eiland ligt. Behalve het personeel en de 

leerlingen komt er niemand. Vanuit het instituut worden geheime 

boodschappen verzonden waardoor mensen worden gehersenspoeld. Rens 

moet samen met de andere kinderen uitzoeken wie de zender is.  



KnutsKnutsKnutsKnutseeeelen maarlen maarlen maarlen maar    

pimp je eigen slippers!pimp je eigen slippers!pimp je eigen slippers!pimp je eigen slippers!    

Heel makkelijk om te doen en het als je klaar bent heb je 

je eigen unieke slippers. Je kan je slippers heel makkelijk 

oppimpen door ze te beplakken met leuke steentjes en 

bloemetjes. Een andere manier is om mooie linten om je 

slippers heen te draaien, zo zien ze er gelijk anders uit. 

Als je de linten wat langer laat, kan je ze om je enkels 

binden. Super leuk voor de zomer!! 

    

BBBBouw ouw ouw ouw je eigen boot!je eigen boot!je eigen boot!je eigen boot!    

Zelf wat maken is altijd leuk. Dus pak spijkers een hamer en een zaag en ga aan de slag. 

Begin met een eigen (simpel) ontwerp bedenken, duik daarna de schuur in voor oud hout en 

leef je helemaal uit. Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn om iets leuks te maken. Teken 

wat je wil zagen uit op het hout en zagen maar. Vergeet niet de scherpe randen weg te 

schuren, anders krijg je splinters. Regel wat oude stof voor het zeil en klaar ben je! En dan 

het leukste, kijken of hij blijft drijven☺.

 

 

RaadselRaadselRaadselRaadsel    

Hoe kan je een bal gooien zo hard als je kunt en ervoor zorgen dat die terug bij je komt zelfs 

als die nergens tegenaan stuitert. De bal zit nergens aan vast en niemand vangt hem of gooit 

hem naar je terug. 

  



 



De afscheidspagina van groep 8a, juf Linda Uelderink 

 

 

Het was een leuk schooljaar in groep 8. 

De schooljaren en schoolreizen waren heel erg leuk. 

Ik wens jullie een leuk schooljaar in groep 8. 

Groetjes Quincey Hup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot feest is het zeker in groep 8. 

Alleen jammer dat het voorbij is.  

Groetjes Rinor Kukaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris van Dijk: ik heb een geweldige tijd gehad op Dirk van 

Dijkschool ik ga deze school heel erg missen! 

 

 

 

 

Groep 8 was super leuk en gezellig. 

Ik vond het super leuk wat ik  

allemaal heb meegemaakt op deze 

school. Alle schoolreizen en feesten 

waren super leuk. Hopelijk vonden 

jullie het ook leuk op deze school. 

Groeten Selim Okutucu 

Het was een leerzaam en leuk 

schooljaar. De schoolreizen waren 

superleuk en succes in groep 8. 

Groetjes Sven Linde 

 

Ik heb het hier super leuk gehad!!! 

Ik ga het hier heel erg missen!!! 

Gr. Sidney de Vente 

 

We hebben een veel leuke dingen 

gedaan op school. Ik heb een leuke 

tijd gehad. 

Jan Hutter 

 

Ik vind het jammer om te gaan. 

Maar ik heb ook zin in de 

middelbare school. 

Gr Thijmen Domen 

 

Het waren de leukste 8 jaren op 

school. Het leukste jaar was groep 

acht. Ik zal jullie niet vergeten. 

Groetjes Emre Yalcin 8A 

 

 

Het  waren  leuke  tijden, 

vooral in groep acht. 

Sieb Trappel 

 

Alle meesters en juffen, bedankt 

voor alles. Ik heb een hele leuke 

tijd gehad op de D.V.D!                                    

Floris van Capelle 

 



Dit was een leuke school.  

Maar ik heb ook zin in het middelbaar. 

Veel geluk groeten Tijs Abbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waren vijf leuke jaren hier op de Dirk 

van Dijk! Ik wens jullie allemaal veel geluk op 

de basisschool en/of het Voortgezet 

Onderwijs. Tot de volgende keer! Julia Kater 

Dit waren mijn leukste jaren Ik heb veel 

dingen gedaan. Veel schoolreisjes musical 

eindfeest. Dit was een leuke school!!!  

Justin van den Belt 

 

 

Het was een heel leuk jaar want ik heb een 

schoolreisje gehad. En de musical wordt wel 

heel erg leuk. Groetjes Corné Kwakkenbos 

groep 8a 

 

Het waren leuke tijden op de 

basisschool maar het is mijn 

laatste jaar. Ik zal jullie niet 

vergeten. 

Groetjes  Ensar Sen groep 8A 

 

Het was heel leuk in groep 8 en  

ik hoop dat ik jullie nog eens zie en  

ga jullie heel erg missen. 

We hadden heel veel plezier maar 

ik hoop nu ook volgend jaar.  

Groetjes Kyra Hannema 8A 

 

Dit is mijn laatste jaar,ik vond 

het heel leuk met men klasje  

het was een TOP jaar met m’n 

klasje. Rizlan Tamrouti 

 

 

Het waren goede en slechte tijden maar ik heb 

toch een toffe tijd gehad! Bedankt allemaal!  

Yoran Loos 

De leraren die ik had waren super. 

Mijn leerjaren op de dvd waren 

super leerzaam. 

Groetjes Marissa Heldoorn. 

 



WISTEN JULLIE DAT….

…. dit alweer de laatste schoolkrant is van dit schooljaar?

…. het eveneens de al-ler-laat-ste schoolkrant is voor de achtstegroepers?

…. zij niet de enigen zijn die de school verlaten?

…. de juffen Anneke en Hennie ook vertrekken?

…. zij samen tientallen jaren voor de klas hebben gestaan?

…. en hon-der-den kinderen hebben lesgegeven?

…. zij wel een boek vol kunnen schrijven met opvallende opmerkingen van kinderen, 
veranderingen in het onderwijs en grappige gebeurtenissen?

…. alle toetsweken van dit jaar inmiddels achter de rug zijn?

…. de rapporten dus kunnen worden gemaakt?

…. Quinten Broek een top 10 heeft gemaakt van de raarste wereldrecords?

…. deze terug te vinden is op een van de klassenpagina’s in deze schoolkrant?

…. de kinderen na het schoolreisje naar Kameleondorp opeens allemaal zwarte 
kleding droegen? 

…. dit na een wasbeurt toch niet het geval bleek te zijn?

…. dit schoolreisje van de groepen 7 “het leukste schoolreisje ooit” was?

…. de vorige zin overigens niet helemaal waar is?

…. het kamp in groep 6 bij nader inzien namelijk tóch wel leuker was? 

…. Chantal uit 8b nog maar een dag klaar was met fysiotherapie toen ze haar pols 
kneusde met korfbal?

…. het juichen met een keukenrol bij korfbal echt heeft geholpen?

…. we dit volgend jaar dus verplicht invoeren?

…. de leerlingenraad na de zomervakantie start met moestuintjes?

…. we erg benieuwd zijn welke leerkrachten volgend jaar in de schoolkrantredactie 
komen? 

…. belangstellenden zich nu al kunnen melden bij esther@dirkvandijkschool.nl?

…. dat tevens het adres is voor “Wisten-jullie-datjes”?

mailto:esther@dirkvandijkschool.nl


Zomerse soezen

Samen met Jan Post hebben wij als schoolkrantredactie
ontzettend veel lol gehad om soezen. Jan zou ze maken en
meenemen naar een vergadering. Toen iedereen er al een
poosje was, was Jan nog nergens te bekennen. Toen hij eindelijk
arriveerde, bleek dat zijn soezen mislukt waren en er een
tweede poging nodig was geweest. Maar toen kwam het
volgende probleem, ze moesten nog gevuld worden! Uiteindelijk
zat er meer slagroom op Jan dan op de soezen. Maar wat
hebben we een lol gehad en wat waren ze lekker. Daarom hier,
ter ere van een mooie herinnering, een heerlijk recept van
soezen.

Dit heb je nodig voor 24 soezen:
 2,5 dl water
 50 gram boter
 150 gram bloem
 4 eieren
 2 theelepels bakpoeder
 een mespuntje zout
 verse slagroom

Bij dit recept is het handiger en veiliger om wat hulp van je ouders te vragen!

Hoe maak je ze?
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Doe het water, de zout en de boter in een pannetje en breng dit aan de kook.  Als het kookt, doe je in 
1 keer de bloem erbij. goed blijven roeren!!!!
Haal de pan van het vuur en roer het deeg verder tot het deeg als een bal van de bodem van de pan 
komt.
Doe het deeg in een andere schaal en roer er 2 eieren, 1 voor 1 door met een houten lepel door het 
hete deeg roeren.
Laat het deeg wat afkoelen en meng dan 1 voor 1 de andere eieren door het deeg. blijf roeren tot je 
een mooi glanzend deeg hebt.
Op het laatste moment doe je het bakpoeder er nog door.
Vet een bakblik in en bestrooi deze met wat bloem. spuit of schep bergjes deeg op de bakplaat. Hou 
wel ruimte tussen de bergjes want anders gaan ze aan elkaar plakken.
Bak ze nu in 15-18 minuten gaar. Kijk tussendoor wel even of het goed gaat, maar doe de oven niet 
open want dan storten ze in.

Als ze klaar zijn laat je ze goed afkoelen. 
Prik een klein gaatje onderin de afgekoelde soesjes en spuit
de slagroom er voorzichtig in. Bij verse slagroom gebruik je
een spuitzak. Maar het kan ook gewoon met een spuitbus
met slagroom.

Vind je ze nog wat saai?? smelt wat chocolade en doop de
soesjes daar voorzichtig in.

Eet smakelijk!!!!!
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Denk aan de veiligheid van uw kinderen

De verkeersouders
verkeersouders@dirkvandijkschool.nl
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Moppen 
 
Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur:  
“Gaat u naar Artis?”  
Nee zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken”           
 
 

 
Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets 

dat je niet gedaan hebt?” 
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”. 

“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.  
 

 
 

Lisa ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school. 
Daar leer je lezen en schrijven. Het echte werk dus. 

Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt 
aan Lisa wat ze al geleerd heeft. 

“Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven”. 
“En wat heb je dan geschreven?”, vraagt papa. 

“Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen”.  
 
 
 

Katrien komt bij de pizzeria en bestelt een pizza.             
Als de pizza klaar is vraagt de pizzaboer:  

"Wil je hem in zes of in twaalf puntjes?" 
Waarop Katrien antwoordt:  

"Doe maar in zes en twaalf kan ik niet op..." 
 
 

 
Twee koeien zitten in bad. 

Vraagt de ene koe aan de andere: "Mag ik je washandje lenen?"  
De andere koe kijkt hem verbaasd aan en vraagt: "Waarom dan?" 

De koe antwoordt: "Ik krijg mijn vlekken er niet af!" 
 

 

 

 


