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Ons nieuwsteam uit groep 7 heeft dit 

jaar tijdens de Kinderboekenweek van 

elke activiteit een verslag geschreven.  

 

Hier ziet u het nieuwsteam aan het werk. De 

volgende leerlingen zitten in het 

nieuwsteam:  

- Sharifa Rodriguez     

- Gabriële Radzeviciute 

- Shari de Wind     

- Jay-Dimar Mattheeuw 

- Esmée Borges Soares 

E 

 

 

 

M IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruwelijk Eng 
Kinderboekenweek 2017 door leerlingen van groep 7 

PCB DE PAREL 23 OKTOBER 2017 

Wist u dat:  

-Er €1043,70 is 

opgehaald voor 

Gifts for Life. Wat 

een fantastisch 

bedrag.  

 
-Jut en Jul hun 

boek hebben 

gevonden    

 
- Alle vossen 

gelukkig weer op 

school zijn.  

 

- Er heel veel 

boeken zijn 

verkocht tijdens de 

boekenmarkt. 
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Jut & Jul 

 

 

Maandag was er een 

optreden van Jut en 

Jul. en het was heel 

grappig maar ook 

raar. Alle klassen 

waren er.  

Jut en Jul zochten 

boeken.  

Er waren ook 

meesters en juffen en 

ze deden mee. 
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GESCHREVEN DOOR: SHARIFA RODRIGUEZ 
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Griezelhuis: 

 

Het griezelhuis van PCB De parel was 

gezellig vooral voor de peuters en kleuters. 

Er waren kinderen van groep 7 naar de 

griezelhuis gegaan voor de schoolkrant, en 

ik weet nog niet wat er in is geschreven, 

maar ik weet wel dat ze het niet eng 

gevonden.

 
Het was leuk voor de Kinderboekenweek, 

het leukste kinderboeken week voor mij. 

Het griezelhuis was leuk. De peuters en 

kleuters hebben er van genoten. 

 
EM IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 
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De vossenjacht 
 
De vossenjacht was op een 

dinsdagmiddag. 

We gingen in groepjes door de wijk 

lopen. Mensen waren verkleed. 

Sommige juffen/meesters  waren 

makkelijk om te vinden maar  

sommige ook moeilijk. Bijna alle 

groepen waren ook aanwezig. 

Een van de vossen was verkleed als een 

varken die stond voor 

Verhage. De vrouw met een 

heggenschaar was het  

moeilijks te vinden. Ze stond gewoon 

voor ons school! 

Als je een vos vind krijg je een 

envelop. In die enveloppen zitten 

Letter. Van die letters moest je 

woorden maken in de klas  

en wie als eerste was die had 

gewonnen! 
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WORKSHOP 12 

OKTOBER 

 

Gisteren kwamen er 4 

mannen om ons te helpen 

met het oefenen, met dansen 

en we gingen Afrikaans  

zingen en we vonden dat 

super leuk. En we vonden 

het ook leuk om met de 

djembés te mogen spelen.  

En het liedje was ook echt 

super cool om met die 4 

mannen te mogen dansen en 

zingen. 

 
  

GESCHREVEN DOOR: SHARI DE WIND 
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Het optreden 
____________________________________

_____________________________ 
Bij het optreden waren er 

Afrikaanse mannen. 

Het was heel leuk al de groepen 

gingen dansen met de Afrikaanse 

mannen. 

Sommige groepen gingen verkleed 

als Afrikaanse mensen. 

Als eerst was groep 1/2 heel 

schattig. Daarna was groep 7 heel 

grappig.  

Groep 8 was ook heel leuk soort 

van battle. 

Daarna waren de andere groepen 

maar toen was onze groep al weg.  

De mannen gingen ook heel leuk 

dansen.  

Er waren trommels, armbandjes, 

kettingen en nog veel meer  
                                                          

 

 

Onze tekst 

Jambo, Jambo Sana, Habari 

Gani, Misouri Sana 
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