
 

 

 

 

 

 

Schoolkrant kerst 2017  



Van de bestuurstafel 

Het einde van het kalenderjaar is al weer in zicht. Eerst natuurlijk nog het kerstfeest, voorbereidingen 

zijn nu in volle gang. Ook tijd om even aan te halen wat actuele thema’s zijn. 

Zoals we eerder hebben vermeld had De Garve problemen met de uitkomsten van de Cito toetsen in 

de voorbije jaren. Daar heeft het team zich behoorlijk van gerevancheerd. De beoordeling van de 

school door de inspecteur is nu voldoende en hij gaf aan dat de school ‘op weg is naar duurzaam 

voldoende eindresultaten’. Nu is dat natuurlijk maar een momentopname, maar als ik de inzet en 

betrokkenheid van het team zo zie, dan is dat niet zo maar een oordeel van de inspecteur, maar dan 

komt dat echt van binnenuit. 

Dit alles laat onverlet dat we onverdroten doorgaan met verder doorvoeren van verbeteringen. Want 

stilstand is achteruitgang. Niet alleen achteruitgang omdat collega-scholen wel veranderen en wij 

niet. Maar ook achteruitgang, omdat kinderen veranderen en de zaken waar kinderen mee te maken 

krijgen veranderen. En dat vraagt steeds meer op een aanpak die voor ieder kind net iets anders is. 

Is dat erg? Nee, helemaal niet. Als je veranderen tot een tweede natuur maakt door gewoon 

nieuwsgierig te zijn naar nieuwe dingen en daarover meer willen weten. En te ervaren hoe leuk het is 

om daar achter te komen. Ook met vallen en opstaan. Dan ben je niet alleen op school aan het leren, 

maar ook in je vrije tijd. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En dat is voor later toch ook verrekte 

makkelijk als je iets nieuws moet doen voor je werk. Werk dat overigens heel anders is dan het werk 

dat er nu is. Tenminste die kans is groot. Veel beroepen zullen blijven bestaan, maar er komen ook 

heel veel beroepen bij. En ook als het beroep al lang bestaat, dan verandert er ook veel. 

Dus: met vol vertrouwen vanwege een stevige basis op weg naar de verdere toekomst. 

Wat is er verder zoals gebeurd in het afgelopen jaar? We zijn lid geworden van een 

onderwijscoöperatie als zelfstandige scholen. Allemaal scholen die op eigen kracht werken aan goed 

onderwijs. En toch ook willen samenwerken op onderdelen waar dat handig is. Bijvoorbeeld bij 

regelen van onderhoud, of ICT of allerlei personeelsverzekeringen. Een mooie stap op risico’s die er 

ook zijn te kunnen spreiden. 

Verder zijn we druk met de inrichting van de school. Ook al is de laatste verbouwing nog niet zo heel 

lang geleden, er staan al weer veranderingen op stapel. Zodra daar meer concreet over te vermelden 

zullen we dat uiteraard laten weten. Dit gaat vooral over het gebruik van de plaza. Die hebben we 

steeds intensiever nodig voor het onderwijs en ook de kinderopvang heeft behoefte aan een ruimte 

met een meer duidelijk eigen karakter. Al deze wensen proberen we te combineren. 

Tot slot: iedereen een prettige vakantie toegewenst, prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 

Op weg naar volgend jaar met weer nieuwe thema’s om ons mee bezig te houden, niet wetend waar 

alle veranderingen precies zullen eindigen, maar wel bezig met de reis op weg naar het andere. 

Namens het bestuur, 

Herbert Keppels 

 



Wel en wee vanuit de school…. 

Vaak begint een artikel van een directeur in een schoolkrant met een opmerking als “We kijken weer 

terug op een drukke periode”. Dit is een standaard zin geworden in het onderwijs. Vroeger had je 

nog wel eens pieken rond rapporten, spreekavonden en de feesten. Nu is het altijd druk. Dat maakt 

ook dat het team van De Garve twee keer mee heeft gedaan aan de onderwijsstaking. Er moet te 

veel worden gedaan in een te korte tijd. De regelgeving is gigantisch. Het toppunt in deze periode 

was, dat een nieuw teamlid van 26 jaar een formulier moest onderteken voor het administratie 

kantoor dat ze jonger was dan 55 jaar. En dat terwijl bij het aanstellingspakket,  kopie ID bewijs moet 

meegestuurd, loonbelastingverklaring, loopbaanbeschrijving, verklaring omtrent gedrag ect ect.. En 

dan nog een apart formulier dat je niet ouder bent dan 55 jaar. Gekker moet het toch niet worden.  

 

De afgelopen periode stond in het teken van het bezoek van de inspectie. Zoals bekent heeft de 

school 3 jaar onder het landelijk 

gemiddeld gescoord met de Eindtoets. 

Dat betekent automatisch dat je als 

school zwak bent. De inspectie is weer 

geweest en De Garve staat weer 

voldoende en er is geen enkel 

aandachts/ verbeterpunt. Hier zijn we 

natuurlijk erg blij mee.  

Zoals misschien wel al gelezen in het 

Contact, IKC De Garve heeft van de gemeente Bronckhorst bijna €60000,00 subsidie ontvangen om 

voor de kinderen in Wichmond te een “rijke leefomgeving” te creëren.  Dit moet gebeuren door te 

onderzoeken wat binnen een krimpgemeente mogelijk is. En uiteraard zoveel mogelijk in 

samenspraak en met betrokkenheid vanuit het dorp. De ervaringen vanuit dit project moeten een 

draaiboek gaan vormen voor andere kleinen kernen.  Het IKC De Garve heeft van dit geld Lian 

Kormelink aangesteld. Zij heeft twee jaar de tijd om terwijl ze werkt op het IKC dit onderzoek te 

doen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari kunt u haar ontmoeten en kennis met haar maken. 

Om dit stuk niet te lang te laten worden, verwijs ik ook graag naar onze website: wwwbsdegarve.nl. 

Daar worden de meeste nieuwtjes ook vermeld! Graag sluit ik af met de volgende wens:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om Licht en Liefde 

Steek een kaars aan in het duister, 
Laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
Streel maar zacht wat is verhard. 

Steek een kaars aan in het duister, 
En zaai vrede waar je gaat. 
Strek je armen uit en luister, 
Naar de mens die naast je staat. 

Steek een kaars aan in het duister, 
Eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterst, 
Laat waar jij bent vrede zijn. 

 

Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou - gedichten (1997) 
 
Ik wens u en jullie allen een Gezegend Kerstfeest en een Vredevol 2018!    
   
Hartelijke groet, Frida Meints (directeur BS De Garve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Van de Activiteitencommissie     December 2017 
 
Kerst valt in een drukke maand. Of eigenlijk, door de kerst is het een drukke maand. Of 
sterker nog, onder andere door kerst is het een drukke maand december. Gaat u maar na: 
Sinterklaas heeft vroeg in de maand ons land aangedaan en vraagt om rijmelarij en 
presentjes, al dan niet in de vorm van surprises. De maand wordt afgesloten met een 
jaarwisseling met alle voorbereidingen van dien. Het beslag moet rijzen en ondertussen 
wordt Duitsland aangedaan voor de echte knallers. Daarbij komen nog verjaardagen van 
kinderen en andere familieleden die je niet ongemerkt voorbij kunt laten gaan. Of 
verjaardagen van vrienden van kinderen of vrienden van familieleden. En zo zijn er wellicht 
meer activiteiten. We willen maar zeggen, het is druk….. 
 
Bij veel voorbereidingen van deze activiteiten zijn de telefoon en de computer onontbeerlijk. 
We Bolpuntcommen ons suf, we Zalandoën ons dol en de sites van Intertoys en Toy-R-us 
scrollen we ook lachend blind af. We kennen immers de weg! Daarbij Appen, Twitteren en 
Instagrammen we er lustig op los, want in deze maand hebben we weinig tijd om rustig te 
overleggen over alles wat op ons pad komt. 
 
De Activiteitencommissie is ondertussen in deze maand druk met het ondersteunen van een 
aantal evenementen. Hiervoor is overleg nodig . En de individuele leden kennen dezelfde 
drukke agenda zoals u die heeft en hierboven is beschreven. Om onszelf een beetje te 
ontlasten hebben wij de fijne kneepjes van het appen ons eigen gemaakt. Ikzelf app soms 
geen overzicht meer van alle app’s die langskomen en app dan ook geen idee waar het over 
gaat. Het ene bericht slaat niet op de vorige maar op die daar vóór en die ertussen gaat over 
een opmerking veel éérder gemaakt dan ik heb onthouden. Het zal aan mij liggen, maar 
soms app ik er geen zin meer in…. 
 
Rust. Even geen telefoon die flikkert, flasht en aankondigt dat er een bericht is waar je even 
naar zou moeten kijken. We moeten ergens halt houden. Straks krijgen we een kerstspel 
waarin Jozef naar Maria appt dat hij toch echt drie wijzen uit het Oosten ziet komen. Of een 
Twitterende Maria over de herbergbranche in Bethlehem, dat deze wel wat 
klantvriendelijker mag zijn. En hopelijk gaan we niet naar een kerstdiner waar de appelmoes 
en jus pas over tafel gaan nadat heen en weer is geappt of dat schaaltje nou toch eindelijk 
eens de andere kant op kan komen. “All I app for Christmas is youhoehoehoe…..”Als we niet 
oppassen draaien de radiozenders aan het eind van het jaar “We wish you a Merry Twitter 
(3x) and an Instagram Year”  
 
Rust. Zet Whatsapp uit, zet voor mij part dat hele toestel uit en geniet ter plekke.  
 
Tussen al dat getwitter, Insta-gegram ,geApp en gewoon ouderwets feestgedruis wenst de 
Activiteitencommissie iedereen hele gezellige en vrolijke dagen! Dat zeggen we u hierbij, we 
gaan het u niet meer appen…. 
 
 

 



 

 

Adoptiecommissie 

Hallo, wij zijn Mahre en Anne uit groep 8 en wij zijn samen de nieuwe adoptiecommissie. 

We maken dit document zodat jij weet wat je kan doen voor de commissie.  

Vorig jaar was de eindstand van het opgehaalde geld 46 euro en 55 cent. 

Dit jaar is er al wat opgehaald, in de pot zit nu namelijk 49,65 euro. 

Wat kun je doen om meer geld op te halen? Vraag aan je familie en vrienden of ze wat geld 

overhebben voor de adoptiekinderen. 

 

Het geld kun je meenemen en in de pot in de klas stoppen, hier moet je dan wel even aan denken.  

Denk eens na over hoe jij het zelf zou vinden om in een ander land te wonen en heel arm te zijn en 

bijna niks te hebben. Hoe voel je je als je daar over nadenkt? 

Zou jij het fijn vinden om wat geld te krijgen van mensen die jou het gunnen? Denk daar eens aan en 

doe dus wat geld in het potje van de adoptiekinderen.  

We kijken elke maand of er meer in zit. 

Alvast bedankt. 

 

Groetjes, Anne en Mahre. � 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Dankbericht voor Lied de Man 

Namens de schoolkrantredactie willen we Lied de Man bedanken voor haar jarenlange bijdrage aan 

de schoolkrant. Lied verzorgde jarenlang de voor- en achterkant van onze schoolkrant. Echter nu we 

een digitale schoolkrant krijgen, heeft ze na overleg, besloten om hiermee te stoppen. 

Lied heeft prachtige dingen gemaakt, waar we van hebben genoten. Ze krijgt van ons een attentie als 

hartelijke dank voor het maken van de voor- en achterkant van de schoolkrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijdrage groep 3 en 4 : 

Wij dromen nog na over Sinterklaas en dromen al over de kerst.  

Waar wij over dromen delen we graag met iedereen EN ……. 

 

We wensen jullie liefdevolle kerstdagen  

en alle goeds voor het nieuwe jaar.  

____________________________________________________ 

 

 Ik wil iets vertellen over Zielepiet. Met  Zielepiet gaat het niet goed. Ze 

wil niet door de schoorsteen maar de hoofdpiet heeft het weer opgelost. 

Hij zei: je moet er gewoon doorheen. 

 

Tessel Wolbrink 

 

 

 

 

 



 

 

Ik wil iets vertellen over sinterklaas.  

Sinterklaas  brengt ons elk jaar een bezoek. Het is altijd  heel leuk. De pieten doen altijd heel gek. We 

moeten altijd leuke  dingen doen. Dat overleggen we samen. De sint vindt het leuk. 

 

Emmy Besselink 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ik wil iets vertellen over pakjesavond  

bij ons thuis. Mama ging met Sijmen 

de dieren voeren en ik vroeg, wanneer 

komt sinterklaas? Sinterklaas zou nu 

moeten komen. Toen kwam Sijmen 

binnen stormen. 

Hij zei: bij de dieren. Hij rende weg, ik 

en papa rende hem achterna. 

Inderdaad er lag een grote zak in de 

schuur. Toen kwam mama binnen 

stormen. Ze zei: de schuur. Welke schuur? Waar de fietsen staan.  

En ja bij de fietsen stond ook een zak. Toen kwam Hidde naar binnen stormen. Uit het dak zijn 

pepernoten gestrooid. Toen gingen we cadeautjes uitpakken. 

 

Fien Carp 

 



 

 

 

 

 

Ik  wil  iets  vertellen  over de bijzondere ster. 

Want er is  een  hele bijzondere ster.  

De ster de mooiste  ster. Die ster  heet  Fynn een hele 

bijzondere  ster. 

Want het  is  mijn  broer, een  echte broer.  Mama 

heeft veel  gemeen. 

Want  dit is heel bijzonder. 

En  dit is ook heel bijzonder voor mij. 

Flore Jolink 



 

Ik wil iets vertellen over de ster. 

Ik ga jullie vertellen hoe je een ster kan maken. 

Eerst moet je 4 grote vierkanten vouwblaadjes pakken. Dan 4 

kleinere pakken. Daarna maak je van allemaal vliegers en leg je er 2 

naast elkaar. Dan zo'n kleine erop en dat ook bij de andere. Dan is 

die klaar je hebt een eigen kerstster.  

 

Ize te Plate 

 

 



 

 

Ik wil iets vertellen over het kerstverhaal. Maria en Jozef 

wilden al heeeel lang een kind. Maar opeens kwam er een 

engel. Hij zei: schrik niet maar Maria schrok toch. De engel 

kwam een boodschap brengen. Ze zei: je krijgt een kind 

Maria.  

Maria zei: ik ga al met Jozef trouwen. Dat kan ook zei de 

engel, het is Gods kind en jij en Jozef mogen erop passen.  

Het is een koningskind. Je moet hem Jezus noemen. Maria 

vertelde het hele verhaal aan Jozef. Hij is timmerman. Hij ging 

gelijk een wiegje timmeren. Maria ging luiers knippen. Ze 

moesten naar het land waar ze geboren waren. Dat was een 

lange reis. Ze klopte aan bij alle herbergen. Iedereen zei: het 

is vol. Maar een man keek naar Maria's buik, hij zei: het is vol 

maar er is nog wel een stalletje waar jullie mogen slapen. 

Midden in de nacht werd jezus geboren. Er kwamen twee herders en de drie wijze mannen. Een 

bracht er Mirre en een ander goud en een ander wierook voor Jezus. 

Jels Breukink 

 



 

Ik wil iets vertellen over sinterklaas 

De pieten zijn grappig.  

Ze geven pepernoten en cadeautjes. 

Sinterklaas heeft een stoomboot. 

Hij heeft een boek en een mijter en een 

baard. 

 

Juul Douwe Kets 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil iets vertellen over de kerstboom. 

De kerstboom wordt neergezet als het kerst is. 

Er hangen mooie ballen aan en slingers.   

Er boven zit een piek. 

 

Lasse van Baaren  

 

 

 

 



 

 

 

Ik wil iets vertellen over kerst.  

Er liggen al cadeautjes onder de kerstboom. Het is een 

speelgoedmuis en een rode auto. 

 

Marleen Dimmendaal  

 

 

 



 

Ik   wil   iets vertellen over   de   kerstboom.   Je   kan  hem versieren met   

engeltjes   en   kerstballen   en    daaronder kerststalletjes.     De   

kerstboom   heeft   een   piek   en  op de  piek   zit  een  ster. Een piek 

kan   je  maken   met   papier vouwen of   kopen.  In Amerika   vieren  ze   

het  anders dan bij  ons.   

 

Merel van Mierlo 



 

 

Ik wil iets vertellen over de kerstboom.  Daar 

kun je kerstballen in hangen en dan kun je er 

kerstliedjes. Soms gaat het sneeuwen en dan 

komt de kerstman. Na de kerst komt nieuwjaar 

maar daar hebben we het niet over. 

 

Nick Huigens  

 

 

 



 

 

 

Ik wil iets vertellen over Jezus. 

God stuurde zijn zoon naar Maria die binnenkort met Jozef ging 

trouwen. Niet lang daarna werd Jezus geboren. Toen hij groot 

werd, werd hij aan een groot kruis gehangen. Hij ging dood. En nu 

geloof je niet wat ik ga zeggen hij stond op. 

Dat bijzondere feest heet kerstmis. 

Met Pasen denken we er ook nog aan. 

Dan lopen we een soort optocht met een stok in de vorm van een 

kruis. 

En we krijgen een lekker broodje. 

En we zingen een paar liedjes.  

Dit was mijn verhaal over Jezus. 

 

Tess Klein Haneveld 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bijdrage groep 5-6:  

 

Dit is de schoolkrant van Tygo en Robin 

Ik zit op school de Garve. 

In groep 5/6 en ik leer er veel. 

Het is een hele leuke school. 

En je leert taal, spelling, rekenen en lezen. 

Dat is super leuk. 

We mogen veel. 

Zoals knutselen, tekenen en spelletjes spelen. 

Dit was het einde van de schoolkrant. 

 

Schoolkrant  
Er is pas sinterklaas geweest er waren heel veel surprises bijvoorbeeld.   

Een voetbalveld, palmboom en nog feel meer.  
Ik heb een bal gekregen.  

Hij was heel mooi.  
Iedereen dat een mooi cadeau.  

Er werd veel gesnoept.  
Thuis was er ook een groot feest.  

Ik kreeg een schilderij.  
Hij staat mooi op mijn kamer.  

Daan 
 

Kerstmis  
Het is kerstmis.  
Kerstmis is bijzonder.  
We vieren kerstmis in de maand december.  
Dus  feest voor iedereen.  
We zitten gezellig bij de kerstboom.  
En er liggen kerstkransjes op tafel .  
En we zingen kerstliedjes.  
Met lekker eten en veel muziek.  
Einde  
Emme en Lot  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolkrant kerst gedicht 

Kerst is de beste tijd  

Dat is een fijt  

Iedereen schrijft het met  krijt  

Kestbomen  kerstballen overal zie je het  

Iedereen is vrolijk iedereen kruipt snel uit bed 

Overal zie je lichtjes en heel veel kerstgedichtjes  

Soms licht er sneeuw en soms ook heel veel 

Naar kerst komt nieuwjaar  

Dat is waar  

En niet raar     

Brit  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolkrant groep 5/6 

 

School organiseert nu een kerstmusical. 

Het is leuk om te oefenen en voor de ouders te doen. 

De pauze moet langer dat vindt iedereen op school behalve de meester en juffen.  

We werken vanaf nu op de snappet werken en soms loopt de snappet vast. 

Dat is best wel irritant, want soms doen we Automatiseren en dat doen we vijf minuten dan 

moet je zo veel mogelijk sommen maken en dan loopt hij soms vast! 

Snappet is irritant, daarom moet het in het boek . En de wc stinkt nog al. TAALBOEK is heel 

saai en TAALWERKBOEK is soms wel LEUK!!!⚽😎 Spelling is saai. We doen het nu anders 

dan in groep 4. En de pauze is gewoon leuk. Dat vindt iedereen. En wij ook.  

Yoena, Claudia en Annemijn.  

 

 

De schoolkrant van Evi.  

Op onze school vieren we alles. 

We hebben net sinterklaas gehad en 

nu zijn we met kerst bezig. 

Donderdag 21 december is de kerstviering. 

Met de kerstviering doen we een toneelstuk. 

Het toneelstuk heet ´ De keizer wil een kerstverhaal´. 

Maar nu terug over school. 

Op school werken we met snappet´s, dat gebruiken we voor rekenen. 

Voor taal gebruiken we nog gewoon het boek. 

En voor spelling doen we nu een dictee. 

Einde. 

 

Wij doen het verhaal over loonbedrijf groot Enzerink 

Een loonbedrijf heeft veel machines. 

In de zomer maaien ze gras, harken en gras hakselen en in het voorjaar hakselen ze mais. 

Ze het merk van de hakselaar is Claas. De trekkers die voor de wagens zitten zijn een Case 

160 en New Holland 8770 en op de kuil zit Case 170. Het merk van de wagens is 

Schuitemaker. Ze rijden mest met een driewieler en ze rijden met  een Case 160 met een 



Jakotank  drieasser en New Holland 8770 met schuitemaker tweeasser.

   Niek en Lars. 

 

Nu is het 2017. 

Het is bijna 2018.  

Het zijn nog een paar weken. 

Dan is het aangebroken. 

Maar eerst nog kerst. 

Dat vieren we hier op school het 

kerstfeest. 

Met alle kinderen op school. 

En de ouders ook. 

We hebben met Olga en Eva een toneelstuk klaargezet. 

Met z`n tweeën. 

We oefenen het toneelstuk met 50 kinderen. 

De kinderen nemen eten mee. 

Van koud tot warm. 

Allemaal gezellig. 

Lekker eten lekker drinken. 

O ja, en die dagen op school? 

Zijn leuk. 

Iedereen is vrolijk en blij. 

Het rekenen gaat goed met de snappets. 

En spelling doen we een dictee. 

En taal doen we in het boek of werkboek. 

Juf yonina en meester hans doen dat met 33 kinderen. 

 

 

Knap he!!! 

Van Lynn van Leussen 



 

 

Anouk, Lieke, Pepijn en Jikke 

Dit jaar 2017, dromenvangers.  

Juf Loes heeft een presentatie verteld over dromenvangers. 

Daarna mochten we zelf een dromenvanger maken.  

Je mocht alles meenemen wat bij jou hoorde. 

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgedicht van Rozan. 

 

Kerst  is de tijd van het jaar  

Iedereen gezellig bij elkaar  

Een kerstdiner komt er weer aan 

Meester, juf! Blijf daar toch niet staan!  

 

De kerstkransen zijn er ieder jaar weer.  

Ja echt waar, iedere keer.  

Iedereen maakt wat lekkers voor het 

diner 

Misschien ook wel een lapje filet. 

De kerstmusical is er ook 

De kerstkaars geeft een beetje rook.  

Dit was het dan.  

Fijne kerstdagen  

En een spetterend 2018!  

 



Gemaakt door Ruben Siemes 

Reinder Denekamp 

Luca bergervoet 

 

De bossen zijn rauw 

En de Garve is blauw 

En de wei is koud 

Op die wei staat een geit 

En die is verliefd op kei 

De geit zegt vaarwel ik ga naar de hel  

 

De kinderen zijn al druk aan het oefenen, voor 

donderdag 22 December 2017 in de kerk tegenover de 

school. Ze moeten toneelspelen voor de hele kerk.  

Olga en Eva zijn al druk bezig, om iedereen zijn tekst te 

leren. Nog 2 keer oefenen en dan zijn ze er klaar voor. 

Dus wees maar snel, anders is het al voorbij. Hopelijk 

zien we u ook, bij onze onvergetelijke kerstmusical.  

Ieke, Bo en Tess   

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal 

Jonathan en Sal gaan voetballen en ze gaan winnen met 

hun billen.  

Jonathan schiet de bal op de lat en hij komt op de lat.  

Sal schiet de bal op de paal en hij komt op het metaal.  

De tegenstander heeft de bal en schiet met een harde 

knal .  

De keeper had de bal niet, want hij ging zo snel als een bandiet.  

Sal past de bal en Jonathan geeft hem een knal. De bal vliegt in de kruising. En hij doet een 

buiging. Het staat 1-1. Vlak daarna wordt het 2-1. Maar door dat schot breekt Sal zijn been. 

De wedstrijd is afgelopen. Het is 2-1. Sal heeft geen pijn meer aan zijn been.  

Van Sal en Jonathan.  



 

Dit is het stukje voor de schoolkrant van Kim.  

Ik leer hier heel veel. 

Ik zit op school “De Garve”.  

Het is hier leuk! 

En op vrijdag hebben we gym.  

Dat was mijn stukje voor de schoolkrant.  

Groetjes Kim.  

 

Schoolkrant:  

En we hebben veel geleerd. En de school is gezellig bekleed. De kerstbomen zijn er ook weer. 

En nu zal je een gedichtje lezen.  

School 

Schoolkrant 

Schoolkrant Kerst 

Schoolkrant 

School.  

 

Van Giel en Sven  

 

Schoolkrant van Mart en Jorik: 

Rekenen gaat goed. We sparen geld voor een nieuw schoolplein.  

En we hebben ook IPC. We mogen langere pauze, omdat we te korte pauzes hebben. En op 

vrijdag hebben we gym. En bij ons in de klas staat een kerstboom op de kast. En de kerststal 

staat er naast.  

 

School  

School de… 

School de Garve… 

School de Garve groep… 

School de Garve groep 1,2,3,4,5,6,7,8.  

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaas, IPC en Kerst 

Dit jaar hebben we met Sinterklaas surprises gedaan. Dat was heel leuk, we hebben de gedichten 

gelezen en daarna de cadeaus uitgepakt. Zelf kreeg ik een zak pepernoten, twee pennen en wat 

Donald Ducks. We hebben ook naar het Sinterklaasjournaal gekeken, en de pieten gaven ons veel 

snoep en pepernoten. 

Met IPC doen we van alles wat. We hebben het over mythen en legenden gehad en over de Griekse 

mythologie. Nu doen we het over superhelden, we moeten oude mythische goden omtoveren tot 

moderne superhelden. 

Een tijdje geleden is Ludger ook bij ons geweest, we deden toen een spel. Je moest kaartjes zoeken 

en dan de antwoorden zeggen bij het tafeltje. Dan kreeg je punten en wie aan het eind de meeste 

punten had, had gewonnen. 

Met Kerst houden we een kerstdiner en dan gaat iedereen met een gevulde maag naar huis. En er 

komt ook een kerstspel van de school. Zelf doe ik er niet aan mee maar veel anderen wel. 

 

Van Mathijs 

 

Dit schooljaar 

Dit jaar hoop ik nog veel te leren en te onderzoeken. Ik wil me gaan verdiepen in dingen zodat ik er 

meer over kom te weten. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin. Sinterklaas was leuk en met IPC 

hebben we leuke onderwerpen. 

Met Pasen gaan we samen ontbijten, met Kerst een diner en we krijgen ook nog kamp en een slotdag 

en ik hoop nog veel meer andere leuke dingen! 🎅 

 

Thijn 

Het weerbericht van Pim & Sietse  

Er was deze weken veel sneeuw gevallen en er moesten veel 

trekkers met sneeuwschuivers alle sneeuw wegschuiven.  

 

 

 



Er zijn veel ongelukken geweest met de auto's en 

de mensen. 

 

Dit was ons weerbericht. 

Van Pim en Sietse   

 

 

December 

Met Sinterklaas werden de gekste surprises gemaakt, maar wel mooi. Van een legopoppetje tot een 

raket. Hier spreekt Thom Dimmendaal: Ik vond het heel leuk. Hier spreekt Tijs Heijink: Ik vond het 

hartstikke leuk. 

 

Ik heb heel veel zin in het kerstdiner. Lekkere hapjes, want iedereen uit de klas maakt een gerecht. 

Dat kan een klein hapje zijn tot een grote kersttaart. Hier spreekt Jonneke Rossel: Ik vind het wel 

leuk, want het is gezellig. 

En nu het weer op het schoolplein: Nu tijdelijk ligt het onder de sneeuw, maar dat wordt spoedig een 

zwembad. 

 

                        Groetjes, Daan 

Het kerstdiner op school 

Wij hadden vorig jaar voor het eerst een kerstdiner op school. Toen moest iedereen uit de klas 10 

kleine hapjes meenemen. Wij vonden alles heel lekker. We hopen dat het dit jaar ook zo lekker 

wordt. 

 



 

 

                                                                                      

 

Door Tijs en Siebren 

 

 

 

Sinterklaas 

Wij hadden Sinterklaas op school. Sinterklaas kwam met de paarden en toen kregen we pepernoten 

en gingen wij naar binnen. Toen gingen wij de surprises uitpakken. Wij vonden het leuk om te doen 

en wij zijn ook heel druk bezig geweest met onze surprise en gedicht. 

 

Van Emma en Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit schooljaar 

Dit jaar gaat weer veelbelovend worden. Met Sinterklaas waren de surprises weer mooi, we kregen 

allemaal leuke cadeautjes. 

Met Kerst gaan we weer lekker zelf hapjes maken, die altijd goed lukken. 

Met Koningsdag gaan we met zijn allen samen eten en daarna spelletjes op het schoolplein doen en 

dat is altijd heel erg leuk. Want groep 7/8 mag dan de opdrachten maken, dat vinden wij erg leuk. 

En met Carnaval gaan we naar toneelstukjes kijken, dansjes doen en liedjes zingen enz. 

Groep 7/8 heeft ook Taakspel en dan krijgen we aan het eind van de week een beloning en aan het 

eind van de maand een grotere beloning. 

Dat was het weer, tot de volgende keer! 

 

Joost 

 

 

Kerstgedicht 

 

Kerst is een mooie gebeurtenis 

Waarbij alles weer een beetje vrede is 

Het sneeuwt alle dagen  

En De Garve is besneeuwd onder alle lagen 

Dat hoort bij Kerst met natuurlijk de champagnefles  

  

Door: Annelieke 

  



Het kerstkonijn 

 

Het was 1 dag voor Kerst 2015. Ik werd wakker en ik ging naar beneden, ontbeet en ging daarna naar 

school. Toen ik na veel gezwoegd te hebben eindelijk op school aankwam, ging de bel al. De kinderen 

liepen massaal naar binnen. Toen iedereen binnen was begon de les. Na een half uur was de 1e 

pauze. Bijna alle kinderen gingen met de sneeuw spelen. Toen de bel ging en de pauze voorbij was 

gingen we weer naar binnen, maar dit keer erg koud (bibberend). Weer een half uur later was de 2e 

pauze. Bijna de hele school deed mee met een sneeuwballengevecht, ook de meesters en juffen 

deden mee. Na een kwartiertje buiten spelen gingen we weer naar binnen, we hadden IPC. Toen dat 

afgelopen was en we naar huis mochten, had natuurlijk ik weer pech, want ik had klassendienst. 

Altijd ik weer. Twee minuten later was ik klaar en ging ik naar huis. Ik ging naar mijn konijn en gaf 

hem eten. 

Een dag later. Het was zaterdag Kerstochtend toen ik weer naar m`n konijn ging. Ik gaf hem eten en 

ik ging daarna weer in m`n bed liggen. Tot mijn grote verbazing was het ineens avond.  WAT????  Ik 

kleedde me als een speer aan en rende naar beneden...... Gelukkig was het nog niet zó laat! Ik slofte 

naar m`n konijn, maar wat was dat?? Mijn konijn was WEG! Ik rende naar binnen, mijn familie was er 

al. Ik riep: "Mama, mijn konijn is weg!!´´ Mijn moeder zei: "Kalmpjes, ga toch zitten." "HOEZO GA 

TOCH ZITTEN, MIJN KONIJN IS WEG!!!!!!!!"  

"O, echt?" Ze keek naar m`n vader............  Nee!!! Why me...??  

 

Wordt niet vervolgd.... 

P.S.  Haar konijn is d.o.o.d. gemaakt door haar vader en lag dus op het bord. 

 

Emilie en Jonneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De schoolkrant redactie wenst u hele fijne kerstdagen en een heel mooi 2018! 

 


