
   

 

Fijne kerstvakantie! 

Kaboem! 
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Door de directie  
 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Voor jullie ligt de nieuwe Kaboem, met bijdrages uit alle klassen. Bijvoorbeeld een 

prachtige wintertekening van OB4 en een ... (kunnen jullie iets invullen? Ik heb bijdrages 

nog niet gezien natuurlijk) 

In 2019 gaat er iets veranderen aan deze schoolkrant: een aantal kinderen uit de 

bovenbouw wil een leerlingredactie vormen en meester Johan vindt het heel leuk om die 

redactie te helpen. Dus misschien is dit wel de laatste KaBoem in deze vorm, wie weet! 

 

Na de drukke decembermaand met Sint en Kerst, wil ik iedereen een fijne vakantie 

wensen.  Ik hoop iedereen uitgerust en gezond en wel weer terug te zien op dinsdag 8 

januari 2019.  

 

Madeleine 
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OB1: Sneeuwpop 
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OB2: Winter in het bos 
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OB3: Kerst in de klas 

In OB3 is de klas ook weer in de kerstsfeer. Als de kinderen aan 
kerst denken. Denken ze aan de volgende dingen: 
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OB4: Veel liefs voor juf Cynthia 
Veel liefs voor juf Cynthia  
 
Juf Cynthia van OB4 viert deze kerst op krukken. Ze is namelijk aan haar voet geopereerd. 
Daarom maakten de kinderen uit OB4 een mooie tekening voor haar. Ze tekenden kerstmannen, 
sneeuwpoppen, kadootjes, vuurwerk, een vlinderkonijn, een smiley met een baard en nog veel meer 
voor haar. En ze wensen haar allemaal  veel liefs, sterkte en fijne feestdagen toe.  
 
We denken dat juf Cynthia daar heel erg blij mee is!  
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 MB1: Boekentips 
 

Boekentips van MB1 

 

Mijn favoriete boek is (Groep 4 heeft de tips zelf getypt): 

Jude:  ik vint vantacia hel leuk om dat er gek ding  site en de 

schrijfster schrijft dest welfel boek en se leest ook vor 

kindere for. 

Manar:  potila ik vint dat boek leuk omdat het veel avonturen 

beleevd en de schrijver heevt het heel goed gdaan. 

Lune:  matilda is mijn livelings boek  hij is heel  leuk mijn zus 

doet haar boekbespreking over dat boek we hebe er 

zelfs 2 van. 

Issrae:   harry poter. Omdat het griezeleg.is 

Mateo:  minecraft. Omdat   je  ook  heeeel veel avonturen.  Ik  fint  ook woezel  en pip leuk. 

Kyra:   spekkie en sproet. Om dat  het een avontuur is. 

Dilara:   borre. Omdat er leuke woordjes in staan. 

Tim:   in het diepe. Omdat ik het ook self doe. 

Noor:   Boek over ballet. 

Yasmin:  Vlokje ontvoerd. Omdat het spannend is. 

Luna:   Daans wereld 

Amir:   Borre en het zwembad van de ijscoman. 

Deepika:  De knotsgekke wereld van Lotte Wirwar 

Tima:   Over honden. 

Puck: Floddertje. 

Sofia: Borre 

Meryem: Een boek waar allemaal poppetjes in staan. 

Doris: Mijn liefje. 

Zhenia: Over konijnen. 

Nuri: De vis met de hoed. 

Wassim: Ik maak een boot. 

Jazzlynn: Dolfje en Noura.  
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MB2: Nieuws uit MB2 
Nieuws uit MB2  

Iris heeft zelf een Sinterklaas boek gemaakt! 

 

Sophie heeft een verhaal over de kerstman geschreven. 
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We hebben samen de kerstboom versierd! 
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MB3: Kerstliedje 
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TB1:  Kerstknutsels van TB1 
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TB2: Mijn mooiste herinnering van 2018 

TB2: Mijn mooiste herinnering van 2018…  

  

 Arabella: in dit jaar heb ik veel genoten omdat ik naar een nieuwe 
school ben gegaan en de school heet de meidoorn   

 Jaylin: dat ik heb geschaatst met mijn vriendin Arabella   
 Emma W: Ik ben blij dat ik op deze school zit, want dit is de beste 

school van de hééééle wereld!!!   

 Victor: toen ik in de ochtend mijn werk snel af had omdat ik veel werd 
geholpen   

Eden: ik ben heel blij met de school   
 Mare: toen ik op vakantie mijn beste vriendin Ella in Spanje zag want ze 

woont in Schotland   
 Max: een nieuw fortnite season 7 en mijn oom peter kwam helemaal uit 

Venezuela   
 Nuur: toen mijn oma en tante voor mijn verjaardag kwamen en toen was 
ik super blij omdat ik haar nooit zie. We gingen naar de ijssalon en toen 

gingen we een ijsje eten en gingen we naar huis en op het pleintje krijten 
daarna gingen ze weg   

  Yuna: ik ben in de zomervakantie naar Frankrijk gegaan en toen ging ik 
naar een berg huisje en naar een gletsjer. Het was heel leuk.   

 Fabio: ik ging op vakantie naar Frankrijk en toen ging ik zwemmen en ik 
heb een manier bedacht om een dam te maken bij een waterglijbaan  

Julia: Toen  ik in de vakantie met mijn familie naar Kroatië ging en daar 
een spel ging spelen van 5 uur en het was heel leuk.  

 Baer: ik vond 2018 een leuk jaar omdat ik met mijn goeie vriend in de 
klas zat en daarom vond ik dit een leuk jaar maar ook sinterklaas vond ik 

leuk, eigenlijk alles leuk   
 Kealan: dat mijn verjaardag suuuuuperleuk was! En ik kwam met een 

van beste vrienden in me klas en als het nieuwjaar is gaan we veel 
vuurwerk afsteken en aan 2018 denken. Liefs Kealan.   
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TB2: Mijn mooiste herinnering van 2018…  

  
 Emma C: ik vond de kerstafette heel leuk, omdat we elkaar normaal 

vaak kwijtraken, maar dit keer ging het goed en was het heel gezellig.   
 Liam: ik vind het fijn dat ik een nieuwe vriend heb ontmoet, hij heet 

Victor   
 Jamie: het was heel leuk toen we naar de camping gingen en toen we 

de kerstboom klaar gingen zetten. Toen was het allemaal mooi met 
lichtjes.   

 Wiam: toen we op vakantie gingen naar Marokko. Want ik kon mijn 
familie zien en mijn vriendinnen. Ik kon heel veel dingen doen, naar de 

kermis.   
 Noortje: de zomer, want het was toen heel warm in Frankrijk en we 

hadden het heel leuk. We gingen heel veel zwemmen.    
India: we zijn naar Portugal geweest en daar zijn we gaan surfen, maar 

het water was echt heel erg koud. Maar we hadden wel een wetsuit aan.  
Jared: dat ik naar de Efteling ging met mijn familie. Vooral de grote 

achtbaan.   
 Cas: Dat ik nieuwe vrienden heb gemaakt: Adam en Liam. Ik vind het 

leuk dat ze bij mij in de klas zitten.   
 Finley: het was leuk dat ik naar een nieuwe school ging en nieuwe 

vrienden heb en dat ik het nu beter begrijp op school    
 Eliza: dat ik mijn familie uit Algerije zag en de eerste week dat Iris de 
enige juf was. En dat ik voor de eerste keer met Jamie ging spelen.   
 Tom: ik vond vorig oud en nieuw heel erg leuk, want we hadden heel 

veel vuurwerk en we vierden het met Fabio.  
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TB3: Kinderboekenweek 

Tb3 wenst iedereen een fijne kerstvakantie! 

 

  

Door Yasmin, groep 6 
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Die kerstboom 

is mooi 

Door Lieve , groep 5 
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BB1:  Weer leuke dingen gebeurd in BB1 

 

 
 

Er zijn weer leuke dingen gebeurd in BB1. Bijv: dat Sinterklaas op school is geweest. Dat was een 

groot succes. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad. En op 5 dec zijn alle kinderen van 

het sintkoor voor ons gaan zingen. Maar er komt ook een kerstkoor. En bij de kerstestafette heeft 

iedereen hele mooie en leuke dingen gemaakt. De liedjes gingen aan en iedereen was samen. De 

kerstbomen zijn er weer en de kaarsjes staan weer aan. O, ja het kerstdiner. Iedereen gaat weer wat 

lekkers maken zoals elk jaar. Dus alles is lekker knus en gezellig en nu nog wachten op de kerstman.  

Julia Kooij 
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BB2: Woordzoeker en kerstdraak 
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BB2 Got talent  

Wij doen elke jaar een BB2 Got Talent, dat houdt in dat iedereen in 

bb2 (bovenbouw 2) een act mag voorbereidden deze keer deden er 5 

groepen mee allemaal deden we wat anders van goochelen tot zingen er 

is ook een jury dat zijn natuurlijk ook gewoon 

kinderen.                                                                        
De winnaars van dit seizoen zijn Basma, Mika en Hafsa met als act een 

sketch. Sketches zijn een soort van korte toneelstukjes met allemaal een 

ander onderwerp. Iedereen lag in een deuk bij deze act. Ze moesten 

door 2 rondes heen om naar de finale te komen. Stiekem wisten ze wel 

dat ze gingen winnen   

  
Door Bsma,Hafsa en Mika 
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BB3: Hoe overleef ik kerst? 
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