Nieuwsbrief
Oktober 2015
Algemene informatie
Belangrijke data
28 oktober
30 oktober
3 en 5 november
4 november
30 november
4 december
15 december
17 december
18 december

Hoofdluiscontrole
Uitreiking mediatoren diploma’s
10-Minutengesprekken
OPO-R studiedag, alle leerlingen vrij
Sinterklaasconcert BonVie
Regenboogwappers
Sinterklaasviering, bovenbouw
continurooster tot 14.00 uur
Kerstconcert BonVie
Diamantflappers
’s Avonds kerstviering
Start kerstvakantie, alle leerlingen 12.00
uur vrij

Mededelingen
Alweer bijna vakantie
Nog maar even geleden stonden wij allemaal met onze ‘nieuwe’ petten op om een
vakantieperiode af te sluiten. Nu, na acht weken, mogen we jullie al weer bijna een goede
herfstvakantie wensen. Het zijn drukke en volle weken geweest. De kinderen hebben al heel
veel activiteiten gehad naast het ‘reguliere’ lesprogramma. We kijken terug op geslaagde
schoolreisjes en een heel leuk kamp, met mooi weer om te fietsen! Kijk eens op de website
voor nieuwe foto’s van de diverse evenementen.
Voor ons en u als ouders was het wellicht wennen om op school te zijn direct na 15.00 uur
voor een afspraak met een van de leerkrachten. De nieuwe CAO vraagt van ons allen
aanpassingen, maar we vinden het fijn dat u hierin zo meedenkt.
De (soms) nieuwe rollen van de leerkrachten zijn inmiddels ook gewend. Een grote
verandering is dat wij Miriam de Groot helaas niet meer kunnen inzetten als remedial teacher
buiten de klassen. Dat betekent dat wij ons klassenmanagement goed op orde moeten
hebben om deze RT nu in de klas te kunnen aanbieden. Door het kader waarbinnen wij
werken met niveaugroepen en zelfstandig werkmomenten, lukt dat gelukkig goed. Het kan
ook zo zijn dat we u als ouders hier nu meer bij moeten én willen betrekken. Samen zorgen
we er dan voor dat uw kind een passend onderwijsaanbod krijgt.

Dit laatste past ook bij het thema ouderbetrokkenheid. Dit thema zal de komende vier jaar
door ons worden uitgewerkt. We hebben nu al heel veel ouders die participeren in het
onderwijs dat wij geven op de Distelvlinder. Juist door deze hulp geven wij onze kinderen
zo’n mooi en uitdagend aanbod.
Ouderbetrokkenheid gaat echter verder dan participatie. De meest korte definitie is samen
werken aan een optimaal schoolsucces van onze kinderen. Dat kan op vele manieren. U
gaat hierover nog horen van ons.
Zwarte Piet
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Zwarte Pietendiscussie alweer een tijdje volop aan de gang
is. Wellicht heeft u hierover ook al het standpunt van OPO-R in de Gelderlander gelezen. Het
bestuur en de scholen van OPO-R willen in ieder geval aan alle onduidelijkheid hieromtrent
een eind maken en een duidelijk standpunt innemen. Wij vinden dat in onze openbare
scholen iedereen zich welkom moet voelen. Dat betekent dat wij het standpunt van de
Vereniging van Openbaar Onderwijs onderschrijven: rekening houden met mensen die zwart
als discriminerend of respectloos beschouwen. De Pieten op onze openbare scholen zullen
dus voortaan verschillende kleuren krijgen. Daar kunnen donkere kleuren tussen zitten, maar
vooral allerlei andere kleuren. Rood, geel, blauw, etc. Het wordt dus een vrolijke boel! We
hebben zeker begrip voor andere standpunten in deze discussie en we realiseren ons dat we
het nooit voor iedereen helemaal goed zullen doen, wat we ook doen. We hebben daarom
zelf een nadrukkelijke keuze gemaakt, hierbij ook de trend volgend die vorig jaar al landelijk
is ingezet. De ouderwetse Zwarte Piet is echt definitief op zijn retour….
Onze leerlingen willen we wel een beetje voorbereiden op de nieuwe kleur van de Pieten.
We zijn nog aan het kijken of we dat op een beetje leuke manier kunnen doen. Dit doen we
in overleg met een aantal ouders die hiertoe al initiatief genomen hebben.
Kinderboekenweek
Dit schooljaar vindt de Kinderboekenweek plaats van woensdag 07 oktober tot en met
vrijdag 16 oktober en heeft als thema ‘Raar Maar Waar!’
Op woensdagochtend 7 oktober hebben we deze week geopend met een
bijzondere voorstelling; ‘de verstrooide professor, die er niets van kan’.
De professor heeft in het verleden eigenlijk nooit iets zinvols uitgevonden. Alles
wat hij heeft uitgevonden bestaat allang. Zijn lieftallige assistente probeert hem
iedere keer te helpen, te ondersteunen en te troosten.
Bij elke uitvinding die hij maakt vertelt ze hem; ‘je kunt het niet alleen, je moet
met anderen gaan samenwerken, met mensen die verstand van zaken hebben’.
Tijdens de Kinderboekenweek wil de professor een enorme machine bouwen!
De vraag is of hem dat dit keer gaat lukken. Hij roept daarbij de hulp in van de kinderen en
leerkrachten van De Distelvlinder. Want op school zitten natuurlijk een heleboel mensen en
kinderen die wel verstand van zaken hebben
.
Deze week zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan. Elke groep
heeft mogen werken aan de fabriek in de hal. Nu staat er een
indrukwekkende fabriek! Helemaal gemaakt van kosteloos
materiaal zoals closet- en keukenrollen, petflessen, slangetjes,
bakjes, ed.
Vanuit het activiteitenprogramma Kinderboekenweek 2015
hebben de kinderen deelgenomen aan een
workshops/voorstelling. Voor de kleuters was dit de
voorstelling ‘proefkonijnen’. De kinderen van groep
3 & 4 hebben de voorstelling ‘Missie Volbracht’
gezien. De groepen 5 & 6 namen deel aan de

workshop ‘Experimenteren met Carl’ en tenslotte groepen 7 & 8 hebben iets uitgevonden in
3D.
De Kinderboekenweek wordt aankomende vrijdagochtend 16 oktober afgesloten. Een
ochtend, waarop kinderen de experimenten van elkaar mogen bewonderen en daarna
zeepbellen mogen blazen op het plein.

De volgende nieuwsbrief volgt in de week voor de kerstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Marjolein en Anja
Bijlagen



Poster CJG Kaffee
Zingen met Halloween, CU voices

Nieuws uit de groepen
Groep 1 & 2
Start van het nieuwe schooljaar
We begonnen in de eerste week traditiegetrouw met de eerste lessen van De Vreedzame
School. Aap en Tijger hielpen ons de regels en afspraken van onze groep in herinnering te
brengen.
Herfstthema
Rond de herfstvakantie zullen we starten met het volgende project
van “Schatkist”.
Op een herfstachtige dag ziet Vos dat Beer ’s middags nog in bed
ligt. Beer wil niet uit bed, omdat het weer zo slecht is. De vrienden
van Beer - Vos, Ree en Uil - bedenken een plannetje om Beer te
laten zien dat herfst ook leuk kan zijn. Met een list krijgen ze Beer
zijn bed uit. Ree bedenkt een ritseldans voor Beer en daarna volgt
er nog een wedstrijd vruchten en noten zoeken. Beer ontdekt dat
er nog geen tijd is om in bed te gaan liggen: eerst moet de
wintervoorraad aangelegd worden. De volgende dag staat Beer vroeg op en bakt een
heerlijke taart voor zijn vrienden.
Op vrijdagmorgen 20 november hebben we de hulp nodig van ouders omdat we dan graag
notenkoekjes willen bakken. U hoeft geen keukenprins(-ses) te zijn om ons een handje te
helpen. Maar als u het leuk vindt om eens “een kijkje te nemen in onze keuken “dan bent u
van harte welkom om ons die vrijdagmorgen te assisteren. We hebben 6 hulpouders nodig
per groep. Die ouders worden ook gevraagd om de koekjes nog diezelfde ochtend thuis even
af te bakken zodat de kinderen de lekkernijen direct mee naar huis kunnen nemen om 12:00
uur.
Ook voor deze activiteit kunt u zich intekenen op de lijst naast de onze klassendeur.
In aansluiting op dit herfstproject ‘Ritseldans en
notentaart’ bezoekt een verzorger van uilen- en
dierenpark de Paay te Beesd onze school met een
kerkuil en een Europese Oehoe. Dit bezoek aan de
kleuters zal op vrijdagochtend 30 oktober
as. plaatsvinden. Dit park is sinds

augustus 2000 voor het publiek geopend. De eigenaar heeft een enorme liefde voor uilen,
waarbij de Europese Oehoe veruit de meest favoriet is. Uit ervaring is deze grote uil enorm
indrukwekkend. Tijdens dit bezoek zitten de kinderen om de uilen heen en hebben zij
continue oogcontact met de uil. Heel fascinerend. En als de gelegenheid dit toe staat mogen
de kinderen de uil van zeer dichtbij benaderen. In het verleden hebben wij als leerkrachten
enorm genoten van deze ongedwongen sfeer.
Sinterklaas
Na dit herfstproject glijden we vanzelf in de spannende tijd van
onze beste Sint. Op dinsdag 24 november mogen we op school
onze schoen zetten.
Dit jaar betrekken we ook het thema ‘De tandarts’ erbij want met al
die lekkernijen is een extra tandenpoetsbeurtje vast wel op zijn
plaats.
Op woensdagmorgen 25 november krijgen we daarom bezoek van
een mondhygiëniste om ons weer even de fijne kneepjes van de
mondhygiëne bij te brengen.
We gaan ook dit jaar bij Sint op bezoek in zijn Logeerhuis. De precieze datum heeft Sint ons
nog niet doorgegeven. We wachten met spanning af.
Maar dat Sint ons op school komt bezoeken staat natuurlijk wel vast. We vieren het
Sinterklaasfeest dit jaar op vrijdag 4 december. De Sint wordt dan al om 08:15 uur bij ons op
het plein verwacht. Dus nog ongeveer 80 nachtjes slapen?
De feestdagen komen in zicht.
De Regenboogwappers brengen een sinterklaasconcert ten gehore op
maandagochtend 30 november 2015 in het restaurant ‘de Ontmoeting’ in
BonVie.
De Diamantflappers, geven voorafgaand aan de kerstdagen, een
‘besloten’ meezingconcert op dinsdagmiddag 15 december van 14:00
uur tot 14:30 uur voor de cliënten van de dag verzorging.
Kerstavond
Op donderdagavond 17 december vieren we met de hele school onze kerstavond. Dan gaan
ook de Regenboogwappers en de Diamantflapper van 18:00 tot 19:30 naar school. Alle
kinderen zijn dan die donderdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij.
Met vriendelijke groeten,
Carola, Fiona, Karlijn en Christianne.

Groep 4
Dit schooljaar zijn we vrolijk gestart met een nieuwe enthousiaste groep 4! De juffen zijn
voor de kinderen al redelijk bekend, maar de leerstof en de organisatie is toch allemaal
nieuw voor de kinderen . Na de eerste weken van kennismaken hebben we inmiddels het
weekritme eigen gemaakt en zien we dat de kinderen zich prettig voelen.
In de klas hebben we een aantal vakken waar we al eerder les in hebben gehad, zoals
rekenen, gymnastiek en knutselen. Maar er zijn ook allerlei nieuwe vakken, zoals taal,
spelling, technisch- en begrijpend lezen. Daarnaast hebben al deze vakken lesboeken, soms
werkschriften en ook gewone schriften. De kinderen hebben best moeten wennen, bij welk
vak welk boek en welk schrift hoort. Maar intussen zijn zij dit al helemaal gewend.

Schoolreisje
Op dinsdag 29 september zijn we
samen met groep 3 op schoolreis
geweest naar “De Julianatoren”.
We hadden prachtig weer en
hebben een fantastische dag met
elkaar gehad! De kinderen
hebben hier zelf wat over
opgeschreven:

Wij wensen iedereen een fijne
herfstvakantie,
Kim en Roswitha

Groep 5
Na 5 weken zijn we aan elkaar gewend, meester, juf en leerlingen. De lessen uit de meeste
methodes worden gevolgd door toetsen en daarvan zijn er nu al verschillende geweest. In
groep 5 wordt er meer verwacht aan zelfstandigheid. Dit vinden de kinderen best lastig, wat
we terug zien in de aanpak van de opdrachten. Hoe vaak gebeurt het niet dat ze vragen wat
ze moeten doen en dat wij dan kunnen wijzen op de opdracht zelf: Heb je goed gelezen wat
er staat? Een veel voorkomende reactie is dan: Oh ja! En ze kunnen aan de slag.
Er zijn al veel nieuwe woorden aangeboden en geleerd in de verschillende lessen. Woorden
leer je niet alleen tijdens taal, maar ook tijdens begrijpend lezen en de lessen Speurtocht,
Natuniek en De Blauwe Planeet. Meester Laurens zoekt plaatjes, print deze uit en maakt er
een woordmuur mee. Op diverse momenten kunnen we daar dan naar verwijzen.
Ook de posters met spellingcategorieën hangen aan de muur, zodat we de kinderen bij
ander schriftelijk werk kunnen verwijzen naar de juiste schrijfwijze. Spelling wordt op deze
manier breder toegepast dan alleen tijdens de spellingles.
In deze korte periode zijn er al de nodige activiteiten geweest.
Op schoolreis naar De Spelerij hebben de kinderen het erg naar hun zin gehad. Een van de
leerlingen moest jammer genoeg naar de Eerste Hulp. Zij kreeg als compensatie een
vrijkaartje voor een nieuw bezoek.
We hebben meegedaan aan de Keep-it-Clean-dag. Met zakken, knijpers en handschoenen
gewapend is de buurt van de school ontdaan van zwerfafval. Ouders, bedankt voor de
ondersteuning!
In het kader van de Kinderboekenweek is er een bezoek gebracht aan de Stadwerkplaats.
Het fietsen voor de eerste keer was een uitdaging. Met de hulp van voldoende begeleidende
ouders is dit goed verlopen. Ook hiervoor, bedankt!
In november gaat de klas weer op de fiets naar de Plantage om opdrachten te doen vanuit
een kist van de NME. De kist kan al opgehaald worden bij de Kinderboerderij op een
woensdag. Is er wellicht een ouder die dit op zich zou willen nemen?
Daarnaast zijn er voor het Natuurpad zelf ook weer ouders nodig om mee te fietsen en een
groepje te begeleiden. Denk jullie daar alvast over na?

We willen de kinderen in dit stukje alvast een opsteker geven voor hun werklust. Nu ze
gewend zijn, lukt het steeds beter om de lessen af te krijgen en na te bespreken. Ook aan de
extra taken komen ze meer toe. Mooi zo!
De weken zijn omgevlogen, we zijn alweer toe aan de herfstvakantie. We wensen iedereen
heel veel plezier en hopen dat de kinderen daarna weer veel energie hebben om nog meer
te leren!
Meester Laurens en juf Loes.

Groep 6

Groep 6 is dit nieuwe schooljaar met veel plezier begonnen. En hoewel het
altijd even wennen is aan een nieuwe juf en meester voelde het al snel
vertrouwd. We werken met elkaar aan een vreedzame klas binnen een
vreedzame school. Hier zijn we samen verantwoordelijk voor. Binnen de
lessen van de vreedzame school hebben we hier afgelopen weken hard aan
gewerkt en samen afspraken gemaakt hoe dit te bewaken.
Al snel gingen we er met de hele groep op uit. We hebben de molen De Hoop aan ’t Jach
bezocht. De molenaar vertelde enthousiast over ‘zijn’ molen. De kinderen mochten overal
kijken en er werden veel vragen gesteld. We mochten tot in het bovenste stukje van de
molen klimmen. Dat was vreselijk spannend en ook wel een beetje eng. Veel kinderen willen
met hun ouders nog een keer terug komen.
De week daarop hadden we alweer een uitje. Nu gingen we met de auto naar de AVRI in
Geldermalsen. Het thema was het scheiden van afval.
Na de uitleg in een zaaltje mochten de kinderen hun op
school voorbereide werkstukken laten zien. Marinus
oefende nog even snel een ‘afvalrap’ met een paar
kinderen, de natuurlijk ook ten gehore werd gebracht. Na
een glaasje limonade kregen we een rondleiding over het
terrein, waarbij we een goede indruk kregen van het
werk van de AVRI. De kinderen vonden het er wel
stinken. Tenslotte werd de hele groep op de weegbrug
gewogen. De vaders en moeders waren wel een stuk zwaarder dan de kinderen. Tsja, dan
moesten we maar wat aan de lijn gaan doen.
Alsof het niet genoeg was, ging groep 5 en 6 de week
daarop weer op stap. Nu gingen we met de bus op
schoolreis naar de Spelerij en Dieren. Het slechte weer
van de dagen ervoor bleef gelukkig weg. De kinderen
kregen een zeer afwisselend programma gepresenteerd.
Natuurlijk werd er veel gespeeld in het grote speelpark.
Een van de leukste onderdelen was de Uitvinderij, waar
de kinderen 1,5 uur mochten knutselen en uitproberen. Ze
mochten onbeperkt gebruik maken van de materialen en
de machines en het leukste was… alles mochten ze mee naar huis nemen. Tussen de
middag mochten ze hun eigen brood bakken en dat vullen met jam, vruchtenhagel of
hagelslag. Kortom, smullen maar. De kinderen konden zoveel spelen en ontdekken, dat ze
het jammer vonden, dat het weer tijd was om naar huis te gaan.
Lezen is een veel terugkerend onderdeel in en tijdens
de lessen. Prima aansluiting bij de
Kinderboekenweek dus. Onder het motto ‘Raar,

maar waar!’ staan natuur, wetenschap en techniek dit jaar centraal in de Kinderboekenweek.
Na een bezoek aan de Stadswerkplaats houden de kinderen van groep 6 zich bezig
houden met uitvinden en proefjes waarbij licht, lucht, water en elektriciteit centraal staan. Er
is heel wat ontdekt en er zijn de nodige proeven voor gedaan. Leuk om al die initiatieven van
de kinderen te zien en te horen.
Aankomende periode zal er in de klas een extra docent in de klas aanwezig zijn, Froukje
Gooijer. Zij is 4e jaars pabo-student en zal haar eindstage in onze groep lopen. Hieronder
stelt zij zich kort voor.
‘Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Froukje Gooijer. Ik zit in mijn laatste jaar van PABO Hogeschool Utrecht te
Amersfoort. Tot het einde van het schooljaar loop ik mijn stage in groep 6 bij juf Esther. Ik
hoop hier veel te kunnen leren en mijzelf te ontwikkelen tot een goede leerkracht. Verder
hoop ik op een gezellige stagetijd met de kinderen in de groep. Mijn stagedagen zijn op
maandag en dinsdag(ochtend). Vanaf februari zal ik meerdere dagen aanwezig zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende over mijzelf te hebben verteld, mochten er nog vragen zijn kunt
u deze altijd stellen voor en/of na schooltijd.
Groetjes, Froukje’
Zoals jullie merken zijn we enthousiast aan het werk. We hebben er echt zin in om er een
mooi, goed, leuk en leerzaam schooljaar van te maken.
Maar nu eerst op naar de herfstvakantie en dan gaan we daarna met frisse moed er weer
tegenaan.
Esther, Theo en Froukje

Groep 7
Start groep 7
Nieuwe juffen in groep 7, een nieuw lokaal, schoolkamp en een bezoek aan een échte
musical. De eerste weken in groep 7 waren druk, spannend, maar ook erg leuk!
Juf Eline komt stage lopen op maandag en vrijdag en heeft inmiddels al twee dagen
meegelopen in de groep. Eline is 17 jaar en volgt de opleiding tot onderwijsassistent aan het
ROC in Utrecht. Welkom Eline!
De Vreedzame School
Het eerste blok ‘Wij horen bij elkaar’ is inmiddels al afgerond. Het bespreken van regels,
maken van afspraken en het verdelen van taken horen bij het veilige klimaat binnen een
groep.
Op dit moment zijn we bezig met blok 2 ‘Wij lossen conflicten zelf op’. In groep 7 gaan we
een stapje verder en kijken naar conflicten in de wereld. Ook deze worden met verschillende
‘petten’ opgelost. De kinderen hebben in groepen verschillende manieren van
conflictoplossing besproken. Zij hebben daarnaast kennis gemaakt met de rechtspraak in
Nederland en de Verenigde Naties.
Juffen willen veel vertellen, maar het is
natuurlijk ook erg leuk om de ervaringen van
de kinderen zelf te delen. Daarom hieronder
een bijdrage van Jonte en Naoufal over het
schoolkamp, het offerfeest en ons bezoek
aan Billy Elliot.

Kamp groep 7/8
Hoi, mijn naam is Jonte uit groep 7. In dit verhaaltje vertel ik wat er allemaal gebeurd is op
kamp.Veel leesplezier!!!!!!!

WOENSDAG:
Ik kwam vol spanning op school. Ik ging voor het eerst op schoolkamp! Yesssss!!! Ik zette
mijn fiets op het plein en ging naar binnen. Daar legde juf Linda alles nog een keer uit. Toen
moest ik iets van 40 minuten wachten. Vet lang joh!!! Toen ik (eindelijk) mocht vertrekken
was al bijna een kwart van de spanning weg. Ik kwam aan bij het kamphuis en toen moest ik
nog wachten tot mijn bagage aankwam. Nou, toen het er was mochten we onze bedden
claimen en daarna opmaken. Toen ging ik buitenspelen met mijn beste vriend Pepijn.
Toen we ’s avonds macaroni op hadden gingen we het toetje eten; vla.
Nou, eerlijk gezegd was ik best bang bij het avondspel maar de eerste ronde was minder
eng als je zou denken! Alleen de tweede ronde deed ik niet mee, want het was super-depuper eng. Toen we gingen slapen was ik zo moe. De nacht was gewoon kort.
DONDERDAG:
Toen we wakker werden gingen ze op mijn kamer SLAGBAL SPELEN! Vraag me niet hoe.
Het is gewoon zo en het was pas iets van half 7…!
Ik kon niet wachten op mijn ontbijt! Het ontbijt was niet echt ’luxe’ Toen hoorden we dat de
tafel die het stilst was een frisdrankje tijdens de lunch kon verdienen! Wow! De eerste en de
tweede tafel mochten dat en ik zat aan de tweede tafel! Na het ontbijt had ik geen corvee.
Yess! Dus ik ging alweer met mijn beste vriend Pepijn buiten spelen.
Even later, bij de lunch, konden we weer frisdrank voor bij het avondeten verdienen! En dit
keer won iedereen! Hoezee! Na de lunch moest ik afruimen en er kwamen maar 3 kinderen
van de 6 opdagen! Nou ja!
Een paar minuten later… WOW! We gingen naar de piramide van Austerlitz! We hebben
hem beklommen en in de speeltuin was ik drie keer in de botsauto’s geweest en een keer in
de zweefmolen. Het was echt supercool!
Na het bezoek aan de piramide ging ik oefenen als presentator voor de bonte avond samen
met Pascale uit groep 8.
BONTE AVOND:
Het was super spannend, maar iedereen vond het super leuk. Ikzelf ook trouwens! Na de
bonte avond was er een PYJAMA PARTYYYYYYYY! Natuurlijk met chips en limonade…
Toen we gingen slapen was het iets van half 11 geloof ik. Natuurlijk gingen ze op mijn kamer
nog heel lang praten. Daarna gingen we slapen. Welterusten!
VRIJDAG:
Dit is het stomste op kamp: OPRUIMEN! Op onze kamer hadden we onze tassen alvast
opgeruimd. Gelukkig was ik niets kwijt. Na het ontbijt even een lunch pakketje gemaakt en
weggefietst. We gingen gezamenlijk de pont over, maar we waren te vroeg aangekomen
dus ik moest langer wachten op mijn ouders….
S’AVONDS:
Op naar Billy Elliot! Maar eerst met de auto naar Scheveningen en dat duurde lang! In de
pauze kocht ik een lekkere Sprite en een busje chips. Ik kwam laat thuis joh! Iets van kwart
over een! Zo, nu alles is verteld kunnen jullie verder met het lezen van de nieuwsbrief. Veel
plezier!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo mijn naam is Naoufal uit groep 7.
Dit is mijn verhaal van de afgelopen paar dagen.
Veel leesplezier!!!

Woensdag:
Het was niet echt spannend ofzo, maar het was ook niet saai.
Eigenlijk precies ertussenin.
Niemand zegt ‘nee’ tegen de hele dag buiten spelen of tot 11 uur ‘s avonds opblijven.
Alleen was het jammer dat er niet veel kinderen buiten waren.
Ondanks dat was het geen saaie dag
Donderdag:
HET IS OFFERFEEST!!!
Joehoe! Ik ben met een glimlach opgestaan en geloof me dat gebeurt niet vaak.
Ik ben naar de moskee gegaan en ik heb thuis ontbeten. Heerlijk was dat.
Daarna ben ik naar oma gegaan. Ik heb er zoveel gegeten: koekjes, cakes, donuts
Eigenlijk alles. Nadat ik gegeten had ging buitenspelen met al mijn neefjes en nichtjes. Oh ja!
Mijn cadeau was een abonnement op Donald Duck! In de avond ging bij ik bij mijn neef
logeren. We zaten de hele nacht te computeren tot we moesten slapen.
Vrijdag:
Ik werd wakker. Ik ging even wat eten en nog een beetje spelen.
Ongeveer 12 uur ging ik naar huis en even later ging ik naar Billy Elliot!
Het was er echt groot en de voorstelling was ook mooi en ik en ik lag pas in bed om 1 uur in
de nacht !!

