
 

   

 

 

 
  

 

 

 

  



Voorwoord schoolkrant Ericaschool december 2018 

De maand december is, op het moment van verschijnen van deze schoolkrant, volop gaande met 
plezierige schoolweken rondom het Sinterklaasfeest en de sfeervolle aanstaande Kerstdagen.  
Vrijdag 21 december is de laatste schooldag van kalenderjaar 2018 en begint het aftellen naar 2019. 
 
Het huidige schooljaar is begonnen op maandag 27 augustus met een grote instroom van nieuwe 
leerlingen: 20 jonge(re) leerlingen hebben hun weg gevonden in de groepen van de SO-afdeling en 
11 oudere leerlingen in de groepen van het voorgezet speciaal onderwijs binnen de VSO-afdeling van 
de Ericaschool. 
 
Dit alles vraagt veel inzet en organisatie van alle betrokkenen binnen de Ericaschool, maar vormt 
tegelijkertijd iedere schooldag een zinvolle uitdaging om met positieve energie en enthousiasme het 
benodigde speciaal onderwijs voor de nieuwe en “zittende” leerlingen op school in goede banen te 
leiden.  
 
Woensdag 28 november was de dag van “de winterrapporten”. Het was vanaf de middaguren tot in 
de late avond een komen en gaan van heel veel ouders en verzorgers om informatie en uitleg te 
krijgen door de leerkrachten over het leren en functioneren van hun dochter of zoon in de groepen 
van de Ericaschool. De rapporten van de leerlingen bestaan hiervoor uit twee gedeelten: het eerste 
deel bestrijkt de periode tot de kerstvakantie, het tweede deel bestrijkt de periode vanaf januari 
2019 tot de zomervakantie.  
 
Na de herfstvakantie is een start gemaakt met bouwwerkzaamheden op het grasveld dat grenst aan 
het plein van de VSO-afdeling van de Ericaschool. 
Sinds de afrondende werkzaamheden op vrijdag 30 november kan een start gemaakt worden met 
het plan van inrichting en op stapel staande interne verhuisactiviteiten.  
Voorop hierbij staat dat er een prachtig nieuw gebouw is verrezen waar we als Ericaschool erg blij 
mee kunnen zijn. 
De oudste leerlingen van VSO 4 en betrokken collega’s zullen als eersten in het nieuwe jaar gebruik 
gaan maken van de lokalen van deze fraaie locatie op het schoolterrein van de Ericaschool. 
Het draaiboek voor de verdere ingebruikneming wordt vanaf januari 2019 weloverwogen ter hand 
genomen.  
 
Alle groepen met hun leerkrachten en klassenassistentes van de Ericaschool worden in de komende 
periode na de kerstvakantie in de gelegenheid gesteld om een kijkje te gaan nemen in de fraaie 
ruimtes van het nieuwe bijgebouw. De uitnodiging hiervoor volgt! 
 
Op een later moment in de eerste maanden van 2019 wordt het gebouw officieel geopend in 
aanwezigheid van de leerlingen van het VSO, belangstellende ouders en genodigden vanuit de 
gemeente Vlaardingen. Daarnaast worden betrokkenen uitgenodigd die een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij de realisatie van het nieuwe gebouw. 
 
Tot slot van dit voorwoord worden alle lezers van deze schoolkrant, ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden prettige feestdagen toegewenst en een in alle opzichten voorspoedig 2019! 
 
Alle leerlingen zijn op maandag 7 januari weer van harte welkom om uitgerust en wel met het 
nieuwe kalenderjaar van start te gaan! 
 
Namens alle collega’s van de Ericaschool, 
Gert-Jan van Aalten, 
Adjunct-directeur 



 Puzzelen 

 

Welke sneeuwpop is anders  



 Puzzelen 

 

Zet het goede nummer bij het plaatje – feest  
 

 

1 slingers  5 ballonnen    9 clown 

        

2 taart  6 limonade  10 dansen 

        

3 snoep  7 bonbons  11 gebakje 

        

4 cadeau  8 feestmuts  12 hoera! 

 
 

 

 

  



 Puzzelen 

 

 



 Puzzelen 

 

 



 SO 1 

 

 



    SO 2 
 



                                SO 3/4 

 

Mooie tekeningen van Sint en Piet van de kunstenaars uit groep 3/4. 

 

We wensen iedereen mooie feestdagen en een fijne vakantie! 

 

  



                                SO 3/4 
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                                                                            SO 5 

Sinterklaas op bezoek in groep 5 

 

 

 

 

 

 

 
Op woensdag 5 december hebben de leerlingen de verjaardag van Sinterklaas 

gevierd. Sinterklaas is verwend met mooie tekeningen.  
Het was een gezellige ochtend en iedereen was erg blij met de cadeautjes.  

Dank u Sinterklaas! 
 
 

Elshadai   Nicolaas  Michelle  Joel  Azra 

 

Sude  Asjentylah Yunus Emre   sevval 

 

Ibrahim  Matthijs  imane Lamin 

 
 
 

  

 



SO 6 

 

 

 

 

 

 

Andrea, Przemek ,Lucas en Tarik                                                                      Divano, ,Milan, Arnold en Valentino                 

  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                        Ilias en Ridvan 

 

De leerlingen van groep 6 hebben de nieuwe Pieten leren lezen met brooddeeg en mooie woorden 

 

 

 

 

 

 

 

Ruviandy 

 

 

 

Omdat de leerlingen zo hard gewerkt hebben zijn ze beloond met een chocoladeletter… 



SO 6 

Alleen was het nog niet helemaal goed gegaan, want alle leerlingen kregen de letter P van Piet of S 
van Sinterklaas….. 
Het is maar goed dat de kinderen de Pieten leren lezen. 
 

 

 

 

                                                                                 Serenay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Een lekkere letter in de schoen                               

 voor alle moeite die de leerlingen   

 hebben gedaan. 

 

 

 



 SO 7-8 

Fotografieproject 22 en 23 november 

Deze foto’s zijn door de leerlingen gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SO 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SO 8 
Sinterklaas in groep 8 

We   heben       sinterklaas   hooft   gemakt 

we   heb pietegymen  ,    leuk .En        piete    

boek   gemakt       

cadeautje gekrege en snoep.En gezongen    

met     groep 

6 7 8  En de juf spelde trompet groep   4 8 7 

stuite piet heeft romel gemaakt en de pieten 

heb be hang op  

de school ge daan en we heben een vlag 

welkom  sint en piet       Gr    keira  

 

 

We heben ge knutelt   en waarom heb je romel ge maakt   

We heb sinterklaas journaal ge vorgt  

En we heben ge dence  En we gaan zineng met  Groep 4 en  7 

en 8  

Groetjes van bjorn  

 

 

Dit verhaal gaat over sinterklaas wie gien piete ym doen 

 en het was leuk wei gien ook knutselen sinterklaas 

 knutselen in mij schoen was cadeautje in het cadeautje pen 

klueren 

En nog sinterklaas woord speltje spellen en muziek doen en  

groep 6 was er nog en groep 7 en 8  dansen piete  hijp dansen, 

linkerbeen/rechterbeen, 

 pieten move en nog pepernooten maaken het was lekker en  

nog juf gaa spellen op het trompet met groep 8/7 en 

 nog groep 4 dat woord luek en nog liefe piet 

 heeft nog hem brief vergeeten hij hep ons klas rommel  

ge maakt en we hebben en vlag welkom sint en piet  the eind  

dit was mij verhaal groetjes kiona kus  

 



 SO 8 
 

 

Ik ben esmee mijn juf gaan trompet 

wij gan met 

 groep 4  groep 7/8 groep 8  en wij 

fieren het ook op school  

wij doen ook knutsenel een 

sinterklaas en wij kijken  

ook de sinterklaas journaal kijken 

wij doen ook 

 speltjes en nog vil meer ik hoop dat 

je hetleuk vin  

de groep van esmee en ooja de romopiet is geweest 

 en ook in alen groepen en  wij dansen ook in  

de groep mij juf  hep ook een feesje gemaaken met  

sinterklaas lietjes groetjes van esmee van groep 8 

 

we      gingen  schoenen zeten schuipjes  

en we  gingen     en gingen pieten gym doen  

en we heden pepernooten maken  

en we  gezongen en groep7 en  

groep 6 en groep8 

en groep 4 en groep 7 

en  de piet brief achter ge laten 

en de romelpiet was ge weest 

en heeft romelel  

gemaakt en morgen komt 

sinterklaas met de pieten  

en sinterkklaas komt dan in de klas 

en we sinterklaas  

boekje ge kregen en piet behang in school  

roman 

 

Fijne vakantie, groetjes van Aiwei, Alvinjo, Roman, Esmee, Kiona, Ravel, Keira, Jumelis, Bjorn, 

Fikri, Tuana, Troy, Yusuf, Ranya, Juf Lisa, Juf Roos en Juf Miranda 



                             VSO 1a 
De Ericaschool is heel creatief en leuk in tekenen en handvaardigheid. 
Jufvrouw Loes geeft de lessen. 
Kleipoppetjes bijvoorbeeld. 
Onze eerste teken les begint vandaag. 

 
maar wij weten nu al zeker dat het leuk gaat worden. 
De lessen tekenen gaan zeker 6 weken door. 
Van Ryan en Fleur. 
Het einde bedankt voor het lezen van deze schoolkrant van vso1a. 
 

De tuin van de ericaschool.  
Ik en milion moesten aarde schepen en daar naast was een boom kapot en ik ging perongeluk 

tegen die boom aan schepen en er kwam een kikker uit. 
 

Ik moest alleen aarde schepenen de ander kinderen 

ook en een meisje ging niet schepen en de juf zij je 

mag morgen weer naar de tuin mee. 

Rajiv en milion vso1a  

 
 

De at 
De at is altijd leuk omdat we leuke dingen kunen maken bijvoorbeelt un dobelsten en sleutelhanger 
en nog meer dingen  en je kunt zagen en schuuren  
En boren en verven iedereen vint at leuk. Wie de les geeft meester edgar. 

 

                                                          

We kunnen samen werken en we kunnen ook  elkaar helpen na het at kunnen. 
Schoonmaken en vegen om dat het stofen dat het mooi schoon is. 
Ceylin en krista en miguel 



                             VSO 1a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan heel veel bakken in de keuken. 
Kinderen  veel leren en werken in de keuken. 
Zoals. Pannenkoeken  broodje met een eitje  Macaroni  . 
Je kan ook leren hoe je thee moet zetten met een fluitketel op het gas. 
Je leert ook hoe je een eitje kan koken in een steelpan en de kinderen vinden het eitje verrukkelijk. 
Je leert ook hoe je brood moet roosteren in de Broodrooster. 
Je leert ook hoe je de timer van de oven gebruikt 
Je leert ook hoe je appelflappen  moet maken in de oven. 
De juf of de meester geeft  les aan de Kinderen hoe je het eten moet maken. 
De juf of de meester vraagt altijd aan het einde van de kookles hoe het ging. 

 

 

Dit was het verhaaltje over koken van Keano en Sven uit VSO 1A 

THE END 

 



                             VSO 1a 
 

Huishoudelijke werk 
 

In huishoudelijke werk kan je allemaal leren.  
Hoe je kleren vouwt en handdoeken vaatdoek. 
Je kan leren kleding in de was doen en op hangen. 
Handdoeken in de klassen legen. 

 

 

Kan leren in de klassen gaan en vragen waar de kopjes liggen . 
En kopjes op hallen en in de vaatwasser in doen. 

 

 

We hebben ook geleerd papierbak op hallen en naar de container legen 

 

 

 

                                         Van hikmo en  ritchie vso1A 

 



                                  VSO 1B 

Schoolkrant 1b 

 

Hoi ik ben selina ik schrijf voor de school krant 
Ik heb sins kort praktijk werk ik heb koken en tuin en computer les met koken hebben soep maken 
eieren koken tosti gemaakt het is een maki maar het woord wat moeleker met computer hebben we 
en boek na schrijven  

 

 

 

 

Ik heb voor het eerst een meester hij heet edgar en twee juffen maar die name zijn moeilijk om de 
schrijven  we hebben gym pij de polder poort dit was het dan wel groetjes selina  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hallo ik ben merel mij school krant gaat over zwemmen en gymles pratijkwerk  

Ik vindt zwemmen leuk want je mag met een bal en je gaat ook en je kan water trapen   

En het is ook gezond want je sport ook en en gym is ook leuk want je doet alles en we doet ook 

voetbal en je doet ook met springen en alles met een basketbal en je doet soms fitnies en je doet ook 

rennen  en het leukste is praktijkles en koken is leuk en tuin is ook leuk  en tegniek is ook leuk en het 

leukste is koken want je maakt alles en jij doet veel maar tuin is het  wat leukker maar het is goed om  

tuin te doen want  je weet er veel van en het is het zelfde tegniek want bij tegniek doe je zaagen en 

dan moet  je goed kijken want voor dat je iets doet en bij tuin doe je het anders want je doet planten 

uit treken in de winter en in de zomer doe je platen water geven  en harken en schroolven en 

scheppen en harken en wat  je nog meer doen  vso is ook geschidenies en daar gaat over hoe vroeger 

en dat is leuk en koken daar is ook leuk want je kookt en dan moeit ook afwasen en dat is heel saai 

en het leukst is rekken en taal en lezen en nog veel meer maar wat het leukst is zijn aan ons klas is de 

meester en de juffen  die zijn heel lief en het leukste  is je kan alles vraagen wat je wil en dat is leuk 

maar in de vso doe je ding zo alles koffie ronden en   huishoudelijkwerk bij huishoudelijkwerk doe je 

emmer vullen met warm water en dan doe je ook maar de tafels en de stoelen schoonmaken en alles 

je in vso vier of drie of twee dan maakt je dit met koken en vso 1 dan doe je ei maken of een 

hamburger of wat anders dat vindt ik leuk  

 

  



                                  VSO 1B 

Dit is mijn eerste jaar in het vso. 
Ik heb praktijkwerk en dat is erg leuk om te doen. 
Ik doe de volgende dingen: 

• Koken 

• Huishoudelijk werk 

• Schooltuin 

• Tekenen 

• Burgerschap en muziek. 

• knutselen 
Ik heb nog niet alle vakken gehad. Het leukste lijkt me knutselen en koken dat 
vak heb ik wel al gehad. 
Vso 1 heeft ook elke woensdag zwemles ik hoop nog een diploma te halen. 
 

 

 

 

Ik ga steeds beter mijn best doen want ik wil graag naar een andere school.  
Mijn doel is om naar een goede school te gaan. Omdat ik weet dat ik beter kan. 
En omdat het moeilijk is om werk te zoeken  de school waar ik wil weet ik dat ik 

het kan pro- nova  

maar hier is het ook wel heel leuk maar het is niet altijd belangrijk dat het leuk 
is want ik vindt het belangrijk mijn toekomst het belangrijkste voor mij en maar 
hier leren ze je zo zelfstandig mogelijke om je dingen te leren en je gaat ook 
veel met je  handen WERKEN BIJ DE PRAKTIJK VAKEN EN IK WIL GRAAG MIJN 
DIPLOMA HALEN 
 

Ladan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

IK BEN DIEGO IK KOM UIT 1B  

ALS WE PRATIJK HEBBEN DOE IK,   

GRAAG GESCHIDENIS EN TECHNIEK   

EN KOKEN EN SOMS TUIN EINDEN.  



                                  VSO 1B 

 

 

 

Halo ik ben aysun ik bem 12 jaar  
ik ben nieuw  
 di school  
is  alles leuk 
ik kom bugrya  
                                           ik vot romttrdam 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
hoi ik ben Anton  
mijn hobby’s  zijn darten, gamen,  voetballen. ik hou van gym en 
meester en juf dit was mijn verhaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!  van 
Anton vso1b 

 
 

  



                                  VSO 1B 

Hoi ik ben Chelsea   mijn hobby’s 
 

Sporten  en yoga   ! 
Mijn mama is lief en mijn papa is ook lief 
Ik heb twee katten en een hamster    

                       
 dit is Okto                                     dit is bo                     dit is Speedy 

 

 

Ik had ook nog een hond en haar naam was Romy. Het was een golden 
retriever en ze hield van knuffelen. En van heel veel eten. 
 
Ik had ook nog een hamster Roosje. 
Roosje was heel lief. En druk. 
Dit was mijn verhaal.  
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op deze school zijn er verschillende soorten kinderen. 
En die andere kinderen helpen de juffen en meesters heel goed. 
Ze helpen met lezen en rekenen. 
Dit is mijn eerste jaar op deze school. 
Ik begin het steeds meer naar mijn zin te krijgen. 
Omdat we praktijkwerk doen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. 
Vooral koken en huishoudelijke taken. 
We koken twee keer hetzelfde. Zo weten we de tweede keer alles uit ons 
hoofd. 
Dit was mijn stukje over de erica  school. En vergeet niet we doen meer dan 
koken op de erica school x. 
 
Shely 

 



                                  VSO 1B 

 
 
 
 
 
 
 
Alle vso hebben praktijk lessen bijvoorbeeld 
 

• Koken 

• At 

• Burgerschap/muziek 

• Kennisgebieden 

• Schooltuin 

• Tekenen 

• Knutselen 

• Lerenleren  
 
 

Alle vso 1 hebben zwemles op woensdag 
 

 

 

 

 

 

We hebben ook computer les daar op doe je  

Dat hebben we elke dinsdag en donderdag vrijdag 

• Leuk leren Squla 

• Basispoort  

• Voor de school krant schrijven 

• Mediamaster 

 

We hebben met alle klassen 1 kruitnoten gebakken 

 

 









 VSO2A                                                                                                  

 

Succes 
en veel 
plezier! 

Groetjes,  

2A 

 

 

 

 

 

  

  



 VSO2A                                                                                                  
Hoi, ik ga het nu hebben over hoe dingen hier opgelost worden. Ik neem even een 

voorbeeld: ik zit nu in 2a en er zit een meid in 2b. Wij kunnen niet met elkaar omgaan, dus 

is er nu een streep op het school plein om ons uit elkaar te houden. En er word steeds meer 

met de klassen samen gedaan. Want daardoor kunnen we elkaar beter leren kennen en 

kunnen we misschien weer een keer normaal tegen elkaar doen. Dat is ook een beetje de 

bedoeling  

En dat hebben we hier ook nog een meid in de klas en die heeft ook ruzie met haar. Maar 

met hun word het opgelost door ze bij elkaar te laten zitten en een spel laten spelen. Dat 

werkt, want het gaat nu weer een stuk beter in de klassen. Er word ook altijd naar 

oplossingen gekeken. Nooit naar wat er mis ging. Maar goed zo gaat het niet altijd, hier 

gaat het ook wel eens mis. Niet dat we elkaar slaan ofzo want er komt altijd wel iemand 

tussen die ons uit elkaar houd. Dat is soms wel beter. Ik ben er ook al een paar keer tussen 

gesprongen. Dan laat je iemand weg lopen en de ander pak je vast of die leg je op de  grond 

want anders kan het behoorlijk fout gaan.  

Met vriendelijke groet Niels, 2A 



Lief 

 

Vso twee 

Geeft goed judoles 

Heeft twaalf lieve leerlingen 

Rob 
  

Aardig 

 

Vso 2b    

Gaat op turnen 

Staat voor iedereen klaar 

  Richella 
        

Gezellig 

                  

Is lief 

Kan goed dansen      

Ze helpt veel kinderen   

Tessa     
      

Gamen 

 

Basketbal/voetbal 

Ik werk hard 

Houd van een meisje 

Echo 

        

2b 

 

Vijftien jaar 

Kan goed rekenen  

Ben altijd aardige meisje 

Azra 
 

 

  
Sportief 

 

Heel aardig 

Kan goed voetballen 

Ik voetballen thuis veel 

Roshently 



     

  

 

 

 

Ephraim 

                                                      

 

 

      

 

     

Streng  

 

Is belangrijk 

Maar  ook lief 

Hij helpt de ouders 

Hichem 

 

     

 

2b 

 

Ben antilaan 

Kan goed koken  

Ik heb beste vriendinnen 

Shanty 

Gamen 

 

Meisjes/geld 

Houdt van avontuur  

Weet veel over rappen 

Diego 



 

 

Kruidnoten waren 

lekker mark en 

sandis maken met 

mikser met melk 

suiker boter 

speculaaskruiden 

bakmeel 

mespuntje zout 

oven afkoelen juf 

yvonne proefen 

20 minuten baken   

 
 

Wij gingen kruidnoten maken we moesten de deeg kneden we hadden 100 gram 
zelfrijzend bakmeel en 50 gram donkere basterdsuiker en speculaaskruiden en 1 
mespuntje zout en 40 gram koude harde boter en twee eetlepels water eerst deed ik 
de deeg met de mixer en daarna ging ik met mij handen kneden en de kruidnoten 
waren lekker en de juf ging beoordelen welk kruidnoot het lekkerste wat en ik en 
jesse stonden op de eerst plaats 
hassan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
   

 

Jonathan: hallo allemaal mijn stukje voor de kerstschoolkrant gaat over het maken van 
kruidnoten wij hebben met zijn alle kruidnoten gebakken en het was heel erg leuk want je 

mag ze ook zelf eten en ik heb ook nog boodschappen gedaan samen met juf Ria en dat 
vond ik heel erg leuk en we hebben heel veel gelopen en op zaterdag 3 november ben ik met 
oma naar concours schiedam 2018 geweest  en ik hoop dat jullie het gaan lezen in de schoolkrant 
2018 : ook dit jaar knallen we 2018 uit en dat betekent dat er weer vuurwerk wordt afgestoken en 

doet asjeblieft voorzichtig met vuurwerk en ik wens iedereen fijne feestdagen en een prettige 
jaarwisseling en een voorspoedig 2019 en alle leerlingen van VSO 3A wensen iedereen een 

prettige jaarwisseling en ik heb met veelplezier dit verhaal gemaakt en ik hoop dat jullie het gaan 
lezen in de schoolkrant en ja bij oud en nieuw hoort ook olliebollen & champagne en veel meer in 

ieder geval hoop ik dat jullie met veel plezier weer gaat genieten van de kerst – schoolkrant te 
gaan lezen en we hebben ook vele foto,s gemaakt en die werden gemaakt door meester coen en 
meester coen kan geweldige foto,s makken en geniet van het mooien siervuurwerk en het geknal 

en ik wens iedereen een hele prettige kerstdagen toe en een voorspoedig 2019 toe en doe 
asjeblieft voorzichtig met het afstekken van het vuurwerk want dat blijft altijd gevaarlijk maar dat 

weten jullie toch wel en ik heb met veel plezier dit mooien verhaal gemaakt voor de 

Ericakerstschoolkrant 2018  en ik hoop dat jullie het gaan lezen in de schoolkrant en dit was 
mijn stukje voor de schoolkrant 2018 en ik wens iedereen prettige kerstdagen toe en een 

gelukkig en een gezond 2019 en we zien elkaar weer in het nieuwe schooljaar in 2019 
groetjes jonathan vermeer  : en ik hoop dat iedereen het gaat lezen in de schoolkrant 2018 

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 
 

Groetjes: jonathan vermeer   
 

 

 
 

  



 

 

Kerstboompizza of 
Pizzakerstboom? 

 
Leuk om in de vakantie 

samen te maken 

 

   
Recept voor 2 pizza’s 
1 pak kant en klaar-pizzadeeg tante Fanny 
150 gr gezeefde tomaten 
1/3 komkommer 
Een paar stukjes paprika 

1 bierworstje in dunne plakjes  
½ bol Mozzarella 
Peper en zout 
Oregano 
 
Verwarm de oven voor op 220˚C. Snijd de mozzarella in 
kleine stukjes, de worst in dunne plakjes. De komkommer 
snijd je in de lengte in dunne stroken. 
Knip uit het kant en klare deeg 2 kerstbomen (laat het 
bakpapier eronder zitten). Leg ze op een met bakpapier 
beklede bakplaat en bestrijk de bomen met de gezeefde 
tomaat. Doe er peper, zout en oregano op. Verspreid de 
mozzarella, de parikastukjes en de plakjes worst over de 
bomen. Schuif de pizza in de oven en bak hem 10-12 
minuten. Als de pizza klaar is versier je hem met de slierten 
komkommer. Verwijder het bakpapier en …smullen maar 

 
 
 
 

 

 

 



VSO 3B 

 

Stage is heel leuk  

Is heel leerzaam 

Ik maak spullen schoon en op Goeien plek zetten 

En we krijgen pauze we mogen 

Koffie en thee chocomelk drinken 

Gym hebben we 3keer week 

En dat is irritant 

Maar Gymen is wel lauw 

Praktijk 

is echt gaar maar alleen zedemo is lauw 

Groetjes van Ferdi  
 

 Hoi ik heet Geert Keijzer ik zit in groep 3b van de ericaschool ik loop tot 

februari stage in de gamma 

In de gamma moeten we schoonmaken vegen en opruimen we gaan daarheen 

met de bus 

Dan nemen we onze werkspullen mee een bezem glasdoekjes en stoffer en blik 

We trekken dan werkschoenen en een werkvest aan we nemen dan ook wat te 

eten te drinken mee 

We gaan naar de gamma op maandag we gaan om half 12 terug naar school 

In vakanties schoolreizen en studiedagen gaan we natuurlijk niet naar stage. 
 

Hallo allenmaal ik ben Nikki en ik loop stage bij de Marnix dat is een bedrijf 

waar ouderen Mensen terecht kunnen als ze zijn gevallen of een ongeluk 

hebben gehad. Ik maak daar 1 keer in De week schoon met een groepje en mijn 

juf ik doe. dat altijd op de woensdag dan gaan we dweilen tafels schoon maken 

en stofwissen. Dat doe ik altijd met school en onder schooltijd dus als ik op een 

woensdag is vrij ben of ik heb vakantie ga ik daar niet heen. Op woensdag heb 

ik ook een korte dag dus ik ben daar ook de hele dag en we nemen daar ook 

een pauze dan mogen we meestal thee/koffie/espresso/ of koffie verkeerd dit 

is het einde van mijn stukje over mijn stage dag gr nikki  

 

Hoi, ik ben ashley. Ik had stage bij de kinderboerderij, het was leuk vond ik. 

Daar waren paarden koeien kippen konijnen 1 poes 1 hond varkens en 

misschien nog meer. Maar ik vind het jammer dat dat niet meer kan.  

Groetjes, ashley. 



VSO 3B 

 

In het groen                                                                                                

Dat het heel leuk is. En we doen heel veel  zo als putten schepen en de heg 

doen  bladeren vegen  en nog veel meer. Met meester Arie heel goed kan uit 

legen en laten zien.    Patrick.      

 

 

Hallo schoolkrant  

ik heb nog steeds naar me zin  

Op school  met stage heb ik ook naar me zin 

Met spiegelen vakken vullen met Tristan ik werk altijd 

Samen met Tristan met spiegelen moet je dingen naar voren schuiven met 

stage ik moest ook van meester 

Frank  ook dingen die in de reclame waren bijvullen . 

Met gym gaat het ook goed we doen daar van alles. 

Met basketbal was ik heel goed in maar de ene keer 

Bleef de bal vast zitten in de basket. 

Meester Marvin ging ook nog puffen want hij had verloren van mij. 

Meester Marvin en ik noemen dat een Funny Moment. 

Met Volleybal ik sloeg de bal tussen de stok van het zwarte gordijn. Met gym 

moeten we naar de polderpoort lopen na de gym gaan we altijd douchen. 

En we doen ook zelfverdediging. 

In vso4 moeten leerlingen alleen stage lopen 

En in vso4 moeten leerlingen werken in het groen  

Met de bladblazer de grasmaaier en de bosmaaier. 

In vso4 moeten we werken om alvast voorbereiden 

Op je toekomst. Met groen in vso3 doen we meestal op het SO plein en er 

kwam ook een meisje die naar me lachte ik werkte met een bladhark en schep 

en een bezem.  

 

Hallo ericaschool kinderen  ik ben Alida ik zit in vso3B 

En ik heb stage bij de marnix je doe 

schoonmaken 

Mijn juf is joyce 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2dPV-fveAhVCJVAKHThXBIkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/es/vector/herramientas-de-jardiner%C3%ADa-gm858256564-141678375&psig=AOvVaw2xc0MD1JBxAT4dOdOMVte9&ust=1543661525914424


VSO 3B 

 

Hoi ik ben charlette. Ik had stage bij de kinderboerrij. Ik vond het heel jammer 

dat ik daar weg moest. wat ik vond het daar heel leuk. Maar Wat ik daar het 

leukte vond is konijnen. maar heel heel  soms ben ik even bang maar dat komt 

daarna wel weer goed. Maar wat ik ook leuk vind hier op school is koken. Maar 

ik heb wel soms moeten er mee. Maar ik leer er wel van wat ik fout doet. 

Groetjes charlette.!! 

 

Welkom op de ericaschool ik heet Luna 16 jaar en zit in vso  groep 3B bij juf 

Joyce  En juf Laura en meester Arie en meester Frank en  iedere maandag loop 

ik stage bij de gamma met juf Joyce bij  de gamma maak ik schoon  en elke 

maandag dinsdag en donderdag krijg ik gym van meester marvin en de gym is 

iedere week anders en op donderdag krijg ik koken van meester Pablo en je 

maakt hele lekkere dingen en hele vieze dingen dus op Passen maar. 

 

Hoi ik ben Manon ik ben 17 jaar  

Ik zit in vso3b  bij twee lieve juffen  

En ik loop stage bij Marnix en het is heel leuk daar om stage te lopen ik doe 

schoonmaken daar en dan om half 11 gaan we eten en dan door met weer 

schoonmaken  en dan gaan we om half 12 naar school  

 

 

Gym  

Ik ben Brenda en ik ben 15 jaar  

En ik zit in 3b bij juf Joyce. 

ik schrijf dit stuk over de gym omdat 

ik gym heel erg leuk vind, we krijgen les van Meester Marvin. 

Wat we doen verschild  

per week,we doen bijvoorbeeld de ene week doen 

we basketbal en de andere week volleybal 

 

 



VSO 3C 
 

Ik ben berat ik loop stage in albert heijn   

Mijn taak is vakken vullen in albert heijn 

En ik werk bij de dirk ik spiegel bij de dirk 

En ik ben 16 jaar oud en ik vind het leuk 

Om auto te riijden ik heb 1 les gehad 

 

Hallo ik ben Julius ik ben 15 jaar. ik loop stage bij Albert Heijn ik doe vakkenvullen 

Ik ga elke week maandag naar Albert Heijn Met mijn groepje met zes of zeven leerlingen 

Als vakken vullen klaar is dan hebben wij pauzen.na de pauzen gaan wij boodschappen doen  

wij mogen ook zelf afrekenen voor de Leerkrachten van de kook Les wij hebben ook 

praktijkwerk  

Op donderdag wij gaan met en groepje naar Groen wij werken met gereedschappen  

Wij gaan ook bladderen vegen   

Dat is wel leuk Julius  

 

VSO 3C                                                                                                                    

Ik loop stage bij de Albert Heijn in Vlaardingen. Met nog meer kinderen ik doe vakkenvullen 

en spiegelen elke maandag .het is n leuke stage maar het is alleen heel kort maar het is voor 

de rest wel n goeie stage. Het is niet moeilijk maar eerst wel. Dit was mijn verhaal Pietro.  

 

Mika wesley we zijn een telefoonbak aan het maken voor 3c waar elke telefoon in een apart 

vakje gaat   

 

  

 

 

Milen 

Ik loop stage bij GAMMA 

En ik doe spiegele en schoon maken met het doekje en papieren opruimen  

 

Ik loop vanaf begin september tot februari stage bij gamma elke maandag dat doe ik vanaf 

09:30 t/m 11:30, Vierra 

1 PER VAK,  

  

  

  



VSO 3C 
 

Hallo allemaal    

Ik ben Noa   

En ik ben 16 bijna 17 jaar  

En ik zit  in de derde klas  vso 3c  

En ik  heb het de laatste  tijd heel erg naar me zin op school   

Dat komt omdat ik een hele leuke meester heb  

Meester pablo !  en hij is ontzettend  grappig  

En daar hou  ik zoo van  meester pablo geeft koookles  

En van hem  mocht ik een aantal keer  

 mee naar kookles   

We gingen shoarma maken  en dat is een lievenlings recept  

Mijn moeder maakt dat ook wel eens     

en daarom heb  daar heb ik heel erg van genoten  wat ook  erg  leuk  is   tijdens de les mag ik 

ook  

Alles zelf  doen en dat vind ik heel fijn  

En daardoor leer ik  ook een heleboel  

Maar  tijdens de les worden er ook super veel   grapjes gemaakt   en daar word  ik   heel erg 

blij van  

Meester pablo is de allerleukste meester van de hele school  

En ik kan niet wachten tot ik in februari altijd van hem koken krijg !  

Groetjes noa  

 

 

 Schoolkrant 

Ik liep stage bij de  boerderij  

Was wel gezellig met meester Kees  

Jammer dat die gestopt is  

Je had varken, koeien en een  pauw 

Je had ook konijnen  

Geiten Kippen  

Ik ging konijnen hokken   

 schoon maken, varken stal schoon gemaakt en kippen hok schoon gemaakt  

Ik ging ook met hoge druk werken  

Yakup  

 

Hallo ik ben serhat ik ben 15  ik loop stage bij de Marnix bij mij stage ga je leren om schoon 

te maken je gaat leren voor je certificaat  ik ga elke woensdag naar Marnix. en ik heb ook At 

les afkorting van  algemene techniek les. Ik leer daar veel over techniek hoe het werkt en 

hoe je moet omgaan met gereedschap. Ik vind het leuk en ik doe het ook goed sommige 

aperturen om te werken vind ik nog wel moeilijk. Elke vrijdag heb ik algemene techniek les. 

En donderdag is ook een hele leuke dag want dan doe ik koken koken is ook een les je moet 

verschelende gerechten maken het is soms moeilijk maar het meeste gerechten die ik heb 

gemaakt waren makkelijk. 



VSO 3C 
 

Rekenen 

 Ik vind rekenen leuk ik ben goed in met rekenen  sommige dingen snap ik niets  het leukste 

is met rekenen procenten en met duizend sommige dingen vind ik niet leuk en moeilijk. 

 

   Schoonmaken  

 schoonmaken vind ik ook leuk thuis doe ik ook  woonkamer,de kamers de  keuken ook ik 

hou van schoon maken schoonmaken is  ook goed voor je sommigen mensen doen ze dat 

niet stinkt die huis  

 

 

 

Ik ben gyulyar ik ben 15 jaar ik zit bij meester Arie en meester frank in de klas bij 3c  

 

Vanaf VSO 3 gaan alle leerlingen groepsstage lopen. 

Dat doen we bij de Albert Heijn, Gamma, De Marnix en een Nieuwe stage op komst.   

Om alvast werkervaring op te doen Zodat we in vso 4 

Zelfstandig 8/9 uurtjes stage kunnen gaan lopen Om  

Zodoende aan een vaste baan te komen. 

-Darian VSO 3C 
 

                                    Schoonmaken  

We gaan elke vrijdag schoon maken en dat vind ik heel leuk  

We gaan strijken en handdoeken en theedoeken ophalen in de klassen en ophangen. 

En was aan zetten en bed opmaken en tafeldekken .  

……. 

Koffie ronde  

en op woensdag hebben we koffie ronde daar gaan we kopjes en glazen kaar zeten  

En water voor thee en koffie ook en dan gaan 2 kinderen boven en 2 onder en  

Dan gaan we koffie en thee rond  brengen juffen en meesters en soms gaan we koekjes  

Rond brengen en dan is iemand jarig     Karolina groep 3c * Bye  



 

VSO 4 

de bonte zebra. 

 

Ik loop stage bij de bonte zebra ik vindt het heel erg leuk daar we maken taarten en 

ijzer koekjes en broodjes klaar maken. We maken ook de tafels schoon en bestek in 

rollen we maken ook cadeaubonnen en high tea. En babyshower en kinderfeestjes. En we 

maken schoon en de tafels schoonmaken en de kaarsje aan doen en bij de mensen 

bestelling op nemen en tafels af ruimen en de spoelkeuken op ruimen en groetjes van 

chimene.  

Voetbal 

Het speelveld (voetbalveld of voetbalterrein) is rechthoekig, en moet afhankelijk van de 

competitie een lengte hebben van minimaal 90 en maximaal 120 meter. De breedte is 

minimaal 45 en maximaal 90 meter. In internationale wedstrijden geldt: lengte tussen 

100 en 110 meter en breedte tussen 64 en 75 meter. De Nederlandse KNVB hanteert 

een minimumafmeting van 100 bij 64 meter en een maximum van 105 bij 69 meter. De 

afbakening gebeurt met lijnen van maximaal 12 centimeter breed en op de hoeken 

worden hoekvlaggen geplaatst. In het midden van de achterste lijnen moet verplicht een 

doel staan. 

De officiële finalebal van het WK voetbal 2006 

De bal is bolvormig en volgens de internationale voetbalbond (FIFA) moet een officiële 

wedstrijdbal een omtrek hebben van minstens 68 en hoogstens 70 centimeter bij een 

massa van 396 tot 450 gram. Bij aanvang van de wedstrijd moet de bal tussen de 410 en 

450 gram wegen[1]. De bal dient van leder of een ander geschikt materiaal te zijn en 

wordt opgeblazen met een overdruk van 0,6 tot 1,1 atmosfeer (600 tot 1100 g/cm2) op  

Groetjes Cemal 

 

 

 

 



 

De Boei 

Op de Boei werken we met hout. We maken er vogelhuisjes, metselbijenkasten en 

broodplanken van. Ik mag deze producten schuren tot ze lekker glad zijn. Hierna worden 

ze geverfd. Als de verf droog is dan worden ze nog een keer geschuurd en nog een keer 

geverfd. Hierna gaan ze naar de Deco afdeling waar er wat op wordt gebrand zoals een 

vogel. Ook moet er worden schoongemaakt op de Boei en dat doe ik ook. Ik werk in de 

catering en maak de kantine schoon. Ook maak ik de  kluisjes schoon. Ramen wassen doen 

we ook maar dat moet ik nog  leren. In Monster gaan we soms tomatenhaken halen voor 

de industrieafdeling.         Groetjes 

Jim  

 

 

Kerstmis: Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. 

De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas 

geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in 

de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het oosters 

christendom gevierd op 25 en 26 december. In West-Europa wordt 25 december als 

eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. Het feest is in de 

recente geschiedenis in grote delen van de westerse wereld in hoge 

mate geseculariseerd, zoals de kerstboom en versieringen met lichtjes.  

Groetjes Bradley 

Hallo allemaal. 

Ik ga nu vertellen over  de school wat ik dit jaar allemaal heb mee gemaakt. We gingen 

op 18 mei  op schoolreis naar de Efteling. Het was wel gezellig ik ging in vliegende 

hollander nog veel meer 

En  we hadden ook sportdag  dat was ook leuk. En ik loop ook stage 2 dagen bij 

stroomopwaarts het gaat goed daar. En we krijgen ook kook les op school dat is ook best 

leuk. En ik krijg ook van de juf naai les in de klas  ook leuk. Het was een leuk jaar  voor  

mij, Selinay 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstboom


Hey allemaal ik ben Angelica 18 jaar   

Ik werk bij domino’s  al bijna 2 jaar ik bezorg 3x per week  wat doe ik daar allemaal? 

Afwassen bezorgen pizza maken 

Als je een bezorger word net als mij krijg je best vaak fooi het ligt natuurlijk  wel hoe je er uit 

ziet en hoe je gedrag is ik zou vanuit bezorger graag teamleider willen worden hou van 

mensen aan te sturen we zullen zien wat de toekomst brengt fijne feestdagen van Angelica 

 

 

 

 

  

 

Beste School Krant Lezers. 

Mijn stukje gaat over me werk. 

Ik werk bij Coop Belder. 

Ik heb het daar harstikke naar me zin.  

Je doet daar vakkenvullen 

Je kan daar  fifo vullen. 

Fisrt in first out. 

 Je hebt daar werk tijden.  

Dat zijn soms  van 10;00  t/m  16:00 

  Soms moet je wel jus d orange. 

 

Mvg isabella  

 

 



 

Hallo  ik schrijf en stuk in de school krant  over g-voetbal                                                     

g-voetbal is voor   beperking  g-voetbal is niet dat je niet kan voetballen nee ? totaal niet dat 

alleen dat je moeit heb met voetbal in  normaal team daarom bestaat g-voetbal het is erg 

leuk ik zit zelfs ook op g-voetbal ?  bij excelsior20  schiedamm    we hebben 4 g-teams  

jongste team is ongveer 10 jaar de oudste 18 jaar en ouder  we training op dinsdag de 

jongste team de training eerst om 18:00  tot 19:00 daarna  gaan G1 en J-G1 van 19:00 tot 

20:00   we  hebben westrijd op zaterdag  lichter aan hoe laat we spelen als we thuis spelen 

meestal rond 11:00  maar ook wel om 12:00   als je dit leest het lijk je leuk kom gewoon 

gerust langs wees niet bang  fijne feestdagen en geluking nieuw jaar   dit  was mij stukje  in 

de schoolkrant  van marchery   
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