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MOVIE PARK GERMANY  
 
Dinsdag 14 juni zijn we naar movie park Germany geweest. We 
gingen met de bus naar Bottrop. In de bus zaten we met groep 
5, 6, 7 en 8. Als vermaak gingen we een quiz doen waarbij je ook 
een prijs kon winnen.  
Toen we in movie park aankwamen. Gingen de jongens en de 
meisjes splitsen. De juf had besloten om als eerst met ons mee 

te lopen. We gingen als eerst in 
de Lost Temple. Dat was een auto waarin je allerlei 
dinosaurussen om je heen zag. Het was een hele leu-
ke attractie. We konden bijna meteen in alle attrac-
ties zonder dat we lang hebben moeten wachten, om-
dat het heel rustig was. Als tweede zijn we in de van 
Helsing factory geweest. Dat is een vampiers acht-
baan. We waren ook nog in een 90 m hoge vrije val 
geweest. Toen hadden we nog een paar achtbanen 

bezocht. Daarna hadden we pauze. In de pauze hadden we een kleine show. Na de 
pauze ging de juf met de jongens mee. Dus wij konden nu alleen lopen. Tenslotte gin-
gen we terug met de bus. In de bus kregen we de uitslag van de quiz. En hadden we 
een film gekeken (dummie de mummie). Toen we terug op school waren ging iedereen 
zich verstoppen in de bus. Gr. Amber en Noa  
 
Met groep 5, 6, 7 en 8 gingen naar Movie Park. We 
kwamen aan bij movie park in Duitsland. We gingen 
het park in en onze dag kon beginnen! 
Daarna werden er groepjes gemaakt. Als eerste 
gingen we in de lost tempel dat was een heel avon-
tuurlijke achtbaan. We liepen vervolgens door Nick 
land het was een leuke omgeving en met leuke at-
tracties we kwamen SponsBob en Patrick tegen. En 
toen gingen we in de SponsBob het was een acht-
baan met hele scherpe bochten. Vervolgens gingen we middag eten, en er kwam een 
hele leuke show met iemand die een bank wou beroven en politie. Daarna gingen we 
het park verder bezoeken. Het was een heel mooi park met een mooie omgeving en 
leuke attracties. Tensloten gingen we terug met de bus er kwam een leuke film op 
Dummie de Mummie.   Gr Lynn en Emma 

Eerst gingen we met de bus naar Duitsland. We gingen 
daarna naar Nickland daar kwamen we the Ninja Turt-
les tegen en Spongebob en Patrick tegen. In Nickland 
was een beetje voor de kleinere kinderen maar het was 
wel heel leuk. Daarna gingen we naar de andere kant en 
toen liepen we door straten die net echt leken. En aan 
de andere kant waren attracties die voor volwassen 
waren.  
Ten slotte gingen we terug. Gr. Youri en Sjors 

HAND-, VOET- EN MONDZIEKTE  
 

In de peutergroep is een besmettelijke ziekte geconstateerd. De GGD heeft daarop 
een formulier gestuurd met informatie over de betreffende ziekte. 
 

Wat is het? Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krij-
gen het door een virus. Er komen pijnlijke blaasjes in de mond, aan de handen en aan 
de voeten.  
Voor meer informatie kunt u op de www.thuisarts.nl. 

https://www.thuisarts.nl/hand-voet-en-mondziekte/mijn-kind-heeft-hand-voet-en-mondziekte
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Waarom:     alle juffen vieren hun verjaardag!! 

Wanneer:     op woensdag 13 juli 
Waar:            op school  
Met wie:       met ALLE kinderen van de school 

 
Op deze feestelijke dag hoef je geen pauzehapje en drankje mee te nemen… 
Alleen je allerbeste humeur! 
 
Feestelijke groetjes, 
 
De juffen 

GROEPEN 1 t/m 4 in DIPPIEDOE 
 
Terwijl de groepen 5 t/m 8 zich vermaakten in Movie Park, hadden de kinderen van de andere groepen een 
leuke dag in DippieDoe. 
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MILITAIR IN DE KLAS GROEP 8 
 

Honderden militairen hebben dinsdag door heel Nederland zo’n duizend groepen in het basis-
onderwijs bezocht. Dat gebeurde in het kader van de Landmachtdagen, een tweedaags evene-
ment van de Koninklijke Landmacht. De scholieren van de groepen zeven en acht wilden vooral 
weten hoe het nu is om militair te zijn. 
 

Dinsdag 10 mei kwam er een militair in de klas. 
Hij heet Roy Pfennings en vertelde wat hij allemaal heeft gedaan als militair. Hij vertelde 
over veel dingen. Zoals dat hij een opleiding had als VVO-er. En dat hij werkt bij de lucht-
macht. Hij had allemaal spullen bij die je bijv. een keer aan mocht doen en ik moet je zeggen 
dat is best zwaar. Ik vond het wel bijzonder wat hij allemaal vertelde, want hij is ooit 11 
maanden weg geweest zonder dat hij z’n familie kon zien. Op het laatste vertelde hij nog dat het soms leuk en 
soms stom is in het leger. Het lijkt mij in ieder geval niks, omdat ik er niet tegen kan als ik mijn familie niet 
kan zien. Tenslotte kreeg je nog een paar bouwplaten, stickers en een sleutelhanger.  Amber 
 

Op dinsdag 10 mei kwam er een soldaat bij ons in de klas. Hij heette Roy Pfennings en is zelfs al een keer in 
andere landen geweest waar het oorlog was. 
Hij had allemaal dingen bij zich in een grote tas zitten. Twee kinderen mochten die tas op hun rug doen. Daar-
na werd een kind aangekleed met alle kleren die hij bij had. Dat was erg grappig omdat je dan een kind uit je 
klas er ineens uitzag als een soldaat. Hij vertelde ook over de keren dat hij was uitgezet. Er was een kogel 
door het dashboard van zijn vrachtwagen gegaan. Ook vertelde hij over oefeningen en dat ze ook in andere 
landen oefeningen deden en met hun samenwerkten. Hij liet een klein tentje zien die alle soldaten bij hebben 
als ze op missie gaan het was erg interessant, omdat het eigenlijk gewoon een slaapzak was alleen dat er bo-
ven het hoofd een klein tentje was. Anne 
 

Op 10 mei kwam een soldaat in onze klas. Hij heet Roy Pfennings. Hij had het over waar hij allemaal was uitge-
zonden en hoe hij bij het leger is gekomen. Toen hij 18 was moest hij op keuring bij het leger en kreeg een 
opleiding. Hij kreeg rijles en moest een voertuig kunnen maken. Hij is een keer gestopt hij ging toen werken. 
Daarna kwam hij terug in het leger moest weer gekeurd worden. Harm 
 
Dinsdag tien mei was er een militair inde klas hei praate over defensie. Het ging over de militaire samenwer-
king tussen landen in Europa de militair hete Roy Pfennings en werkt 18 bij defensie en heeft in Bosnië. Kas 
 

VADERDAGCADEAU GROEP 7;   HET ZIT WEL SNOR! 
 

Het Vaderdagcadeau was een leuke opdracht. 
Dit is wat we hebben gemaakt: Juf Ilse had plankjes gekocht bij de houthandel. We gingen een plankje verven 
en toen gingen we met spijkers in de vorm van een snor timmeren. We hadden een mooie kleur wol uitgekozen 
voor de snor. Toen mochten we wol om spijkers wikkelen. De kinderen hebben met stempels de tekst: met pa-
pa zit het altijd. We kregen een tekening die iedereen kon inkleuren, je had 3 opties: een tekening met hart-
jes, een tekening met alleen maar rondjes of een tekening die je zelf kon versieren.  
En Rilana, Mireille, Bianca en Jolanda kwamen ons helpen. We waren blij dat ze ons kwamen helpen. En het Va-
derdagcadeau is bij iedereen heel mooi geworden!  
Danique en Shanti  

Het Vaderdag cadeau opdracht was een leuke opdracht van juf Ilse. 
We gingen een plankje verven daarna gingen op het plankje met spijkers een snor maken toen moesten we hem 
met wol omwikkelen toen hebben we met stempels geschreven papa met jou zit het altijd …… dan hadden we 
die snor. We moesten ook nog een versje maken. En inkleuren. De opdracht was heel leuk. 
De opdracht hebben we uitgevoerd in het overblijflokaal en in de klas. 
Er kwamen ok moeders helpen {Mireille, Bianca, Rilana, Jolanda} Juf Ilse had niet gedacht dat wij zo goed 
zouden doorwerken. Alles was goed gegaan zonder conflicten.  We hebben in een klein groepje in het over-
blijflokaal nog gebasketbald knipoog, knipoog!!  
Groetjes Kian en Ronin 
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AFSPRAKEN VOOR JUNI/JULI 

5 juli t/m 8 juli  Kamp groep 8 

6 juli  3e rapport 

9 juli  Schoolfeest 

11 juli  Les over edelherten groep 8 
Vergadering Ouderraad 

13 juli  Juffendag!!  

15 juli  Veldles over edelherten groep 8 

20 juli  Musical groep 8 

25 juli—2 september  Zomervakantie 

 

GEFELICITEERD ESLY ENGELEN!  
 
Na de zomervakantie krijgen alle basisschoolleerlingen weer het boekje van 
Sjors Sportief en Sjors Creatief met allerlei leuke sportieve en creatieve 
activiteiten in Cranendonck.  
Dit boekje kan echter niet gemaakt worden als er geen leuke tekening op de 
voorkant staat! Elke school mocht hiervoor een tekening insturen. Voor BS 
De Wereldwijzer was het deze mooie tekening van Esly Engelen. 
 
Laat Esly nu de meeste stemmen gehaald hebben. Dat is super fantas-
tisch! Dankzij jou wordt het boekje van Sjors nog mooier. 
Bij het uitreiken van de boekjes krijg je natuurlijk meer te weten over de 
prijs! 
 
 

GEZOCHT 
 

1. Ouders die bereid zijn mee te werken aan 

het schoolfeest! 
mariellelooijmans@gmail.com 

2. Ouders die komend schooljaar bij willen 
dragen aan de verkeersveiligheid van hun 
kind(eren)/onze leerlingen. 

antoonvangrootel@hotmail.com 
 

Vele handen maken licht 
werk!!! 
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Zomerlezen 
 
Tijdens de zomervakantie kun je natuurlijk ge-
woon boeken lenen bij de openbare bibliotheek. 
Want lezen=leuk en als je in de vakantie een of 
meerdere boeken leest, loop je minder risico dat 
het leesniveau achteruit gaat. 
Hieronder vind je een aantal andere manieren van lezen. 

 
De VakantieBieb is het zomercadeau van de Bibliotheek: een app met e-books voor 
iedereen. In juni staan er 30 jeugdboeken in, in juli komen hier 30 titels voor vol-
wassenen bij. Op 31 augustus gaat de VakantieBieb weer dicht.  
Lekker lezen achterin de auto of op het strand op smartphone of tablet. Ideaal om 
op vakantie op een leuke manier aan je leesniveau te werken. 
 
 
Via de app Luisterbieb kan er gratis naar boeken worden geluisterd door iedereen. 
Wil je premium boeken beluisteren, dan moet je lid zijn van de bibliotheek. 
Luisterlezen kan een hulp zijn voor kinderen met dyslexie om op deze manier de 
woordenschat uit te breiden.  
 
 

  Via de website www.bibliotheekdekempen.nl krijgt u gratis toegang tot de  digitale 
prentenboeken van BereSlim. Vraag de code aan! De boeken zijn geschikt voor kin-
deren van 2 tot 7 jaar. Er wordt voorgelezen en interactief voorgelezen. Bij het  

 interactief voorlezen worden tijdens het voorlezen vragen gesteld. De boeken zijn  
  te bekijken op laptop/pc. Door de app Puffin browser te downloaden, zijn de boeken 

ook op een tablet te bekijken. 
 
 
Met de wepboeken kun je interactief naar een prentenboek  
kijken. Het zijn dvd’s geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Na afloop van het 
verhaal worden er vragen gesteld. In onze bibliotheekvestigingen kunnen deze dvd ’s 
gratis worden geleend. 
 
Geniet van de zomer met deze leesmogelijkheden!! 

 

  GROEP 8 EN TECHNIEK 

http://www.bibliotheekdekempen.nl

