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Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Het schooljaar 2Ot8/2O19 is alweer bijna ten einde. De zomervakantie staat voor de deur.

De school heeft haar laatste schooldag donderdag 18 juli 20L9 en beide afdelingen starten weer op

maandag 2 september 2019.

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar 2OI9/2O20. De groeps- en

personele indelingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels klaar en de roosters en jaarplanning

zijn in de afrondende fase. Op het personele vlak zijn er teveel wijzigingen om hier op te nemen.

Deze treft u aan in de schoolgids die u in de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt.

Op de website is een en ander uiteraard ook te vinden. De vertrekkende personeelsleden

(Janine Harent, Martien Poot, Frank van der Weide) wil ik danken voor hun inzet voor onze school en

ik wens hen veel goeds toe in een mooie toekomst. lk hoop dat de nieuwe collega's het naar hun zin

krijgen en met veel plezier zullen lesgeven op de Ericaschool.

We starten in het nieuwe schooljaar met volle groepen. We mogen weer een flink aantal nieuwe

leerlingen welkom heten. lk hoop dat iedereen snel gewend is en zijn/haar plekje vindt.

Het afgelopen schooljaar zijn er ook weer leerlingen van school vertrokken die een baan gevonden

hebben. Tijdens een gezellig etentje met familieleden hebben zij allen hun officiële getuigschrift

uitgereikt gekregen. lk wens hen nogmaals veel goeds toe en een mooie toekomst. Een aantal van

hen is inmiddels ingestroomd op onze avondschool.

Ook dit schooljaar zijn er weer geslaagde activiteiten door het personeel georganiseerd.

Diverse projecten met de daarbij horende afsluitingen, sportact¡v¡teiten, schoolreizen, de

zwembrevetdag, educatieve uitjes enz. waren, mede dankzij een grote belangstelling van ouders,

opa's, oma's, broers, zussen en andere bekenden een doorslaand succes.

lk bedank alle leerlingen, personeelsleden en hulpouders voor hun bijdrage aan het slagen van dit
schooljaar. We hebben een goed schooljaar achter de rug. lk vertrouw erop dat het nieuwe

schooljaar met dezelfde voorspoed zal verlopen.

Rest mij een ieder namens het personeel van de Ericaschool een prettige vakantie toe te wensen.

We hopen alle leerlingen na de vakantie weer gezond en wel te mogen ontvangen op de eerste

lesdag.

De schoolkrant is dit jøør ook digÍtoal te bekìjken op de website!

Met vriendelijke groet,

Cor Timmers
Directeur
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Diploma zwemmen:

lk moest borstcrawl doen en

achterrugcrawl en twee banen op je buik

en toen gingen we l- baan op onze buik en

toen L baan op onze rug. Toen moesten
we springen in het water en l- minuut lang

kikkervoeten. Toen was het klaar. Op

school kreeg ik een A- diploma. Elshadai

c 0fA,
)

lk ga zwemmen in het zwembad de Kulk.

lk red een pop met z'n tweeën.
lk heb met kleding aan gezwommen en

twee banen borstcrawl, twee banen
rugcrawl, twee banen op mijn buik, twee
banen op mijn rug en twee banen

samengestelde rugslag, duiken(startduik)
en vlinderslag en op het eind een

bommetje of een salto. Op school kreeg ik

van meester Gert Jan mijn diploma
zwaardvis brons. Nicolaas
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Diploma zwemmen boskrol en rugkrol
op je buik zwemmen

Springen fan de kant zwemmen dij badje
3 weer naar school

Naar de aula van meester gert jan

moesten luisstren naar de meester
Van de meester kregen we een diploma
en dat was heel leuk en van de juf een

zakje chips . Sude (zelf qetvpt)
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lk heb in het gat gezwommen. En de

ringen gepakt. Op mijn buik gezwommen

en de rugcrawl gedaan. En we hebben de

borstcrawl gedaan en dat was het. Toen

kreeg ik een B-diploma. Michelle
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De boerderij:

Naar de boot. En we gingen kijken naar de

koe. Ook waren er kippen en een haan. En

zagen we een geit en we zoeken ook

bloemetjes en eieren. De koe melken. We

hebben daar geluncht. Dat was een hele

leuke dag en ook een hele leuke boot.

lbrahim

kinde^
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lk heb dieren gezien op de:

Boerderij paart -
konijn -gijt-schaap
en in

Blijdorp
aap - leeuw -tijgr - oolifant - silaf - ijsbir

Azra

(zelf oetvptl

Met de boot naar de boerderij geweest.

We hebben koe gemelkt en kikkervissen

gezien in een emmer. Naar de kippen

geweest en koeien gezien in de wei.

Schapen en een geit gezien. Ook bloemen
gezien. lk vond het leuk en mooi. Yunus
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Dierentu¡n Bl¡jdorp:

Eerst gingen we eten in de dierentuin en

dan hebben we zeehond gekeken. We

hebben een neushoorn gezien en gorilla.

Ook de giraf en de olifant. Toen zijn we in
het treintje geweest. We hebben een

leeuw gezien We kregen ook patat. Dan

gaan we weer dieren kijken. Naar de

vlinder kijken en dan terug bij de bus en

naar school. Het was een leuke dag. Emre
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GROEP 6 heeft hard gewerkt én leuke dingen gedaan dit 

schooljaar: 
 
We gingen naar de boot lopen  
toen stapt we in de boot kwam  
we bei de kinderboerderij op  
de kinderboerderij deden we speels  
en toen kwam de boot en toen   
gin we naar school ijd 
van Lucas 
 
donderdag 23 mei 
we gingen naar de boot. 
En dan ga we varen. 
En daar is de boederij. 
We hebben waterdieren ge zien. 
En dan ga we eieren zoeken. 
En dan ga we geurspel. 
En dan ga we dieren gezien. 
En dan ga we terug varen. 
En dan ga we uit de boot. 
En daarna gaan we picnicen. 
Einde! 
Van Przemek 
 
Ik ginn naarde dieren tuin  ik zag    een  
lieew  ik zag een vis  
En ik zag een haai en ik zag een giraf en ik 
zag ook een aap 
En  ik zag een hert  
En ik zag een kwal 
En ik zag een schiaap 
Ridvan 
 
Ik ben gister naar blijdrp gweest met scool  
wij  waaren hart blijdrp gweest en leewen 
gesin 
 En was  ereg leuk  en ik hep leewen 
gezien en hepen paatat geeten 
Arnold 
 
Wij gaan naar de school rijsje met  met de 
klas 
Wij ging naar blijdorp het was leuk     
Naar de visen en naar en daarna spelen en 
naar 

Naar de kwalen en plat vis 
Met de trijn en wij zaagen seehonde 
Wij he zaamen een haaj en toen ging we 
Een foto maaken en toen ging wij weer 
naar 
Schol het was heel heel leuk  
Toen gingen eeriekaadukaat en toen ging 
wij naar huis toe  
Van andrea    ijnde frhaal 
 
Ik was onderweg met school naar de bus 
geweest. We gingen instappen met 
groep6  en groep7 en groep 8  en de 
andere groepen . we gingen ook met een 
andere bus en we gingen op de snelweg 
rijden. On niet Naar de blijdorp  we 
hadden heel veel dieren gezien. En we 
gingen naar de meneer  die gingen 
uitleggen  over tegniek over dieren. en we 
hadden honger gekregen 2x de helf van de 
kinderen willen naar andere  dieren maar 
het kon niet we gingen naar de somige 
dieren kijken. We kregen een groene 
armband van juf miranda om niet kwijt te 
raken,daar stond  telefoon nummer op er 
gingen  en juf de zoonwas  er ook.   De 
treinje ging ons naar de uitgang brengen   
het einde.  Serenay de verhaal 
 

  



In so6 is he altijd leuk 
Daarom gaa ik jullie iets vertelen in so6 
bginwen we met de kring daarna gaa wij 
reeknen daarnaa gaan wij eeten daarna 
gaan wij biutenspeelen daarnaa gaan wij 
schijven daarnaa gaan wij weer eeten jaa 
jaa ik weetet biutenspeelen daarna gaan 
wij op maandag dinsdag donderdag 
gymen daarnaa verkeer daarnaa is de dag 
voorbij.  
van milan 
 
 
 
ik fin sporten luuk 
ik fin dierentuin luuk 
ik fin boot luuk 
ik fin dunjufendag 
ik hep de gorila gzien 
ik hep de boot gzien 
ik hep de sgool gzien 
wij hep de spodag gusport 
wij hep de in de in de boot gstapt 
van ilias 
 
het was 6 juni ik en mijn klas gingen op 
schoolreis, we gingen naar de dierentuin 
we zagen veel dieren, zoals: zeehonden-

vissen-leeuwen-giraffen-vogels-haaien-
apen-rendieren en veel meer, we vonden 
het super leuk! van tarik 
 
aap schaap olivant schoolkrant tas 
dierentaap man boedeij kam bal 
van ecrin 
 
hoi ik ben yusuf vandaag gaa ik het over 
de dierentuin vertelen we zijn naar de 
leeuwen gegaan en pingwin en nog naar 
het aapen gezien en nog visen en haaien 
gezien en zeehonden gezien en nog 
neushorn gezien en ook nog vosnen 
gezien en ook nog parkieten schilpad en 
ook nog heel veel dingen gezien  
Yusuf 
 
Ik sag slang n ik zit op de in ik zat op de 
boot in zat op de a baan 
Ik sag langnek met mij moeder inndroes in 
zus 
Ruviandy 
 
Ik ging naar dierentuin zag een aap   van 
valentino 
 

 
groetjes van Divano 



Groep 7/8 
Dit vonden wij dit schooljaar het leukst: 

 

 

 

 

 

 

 

Sallaheddine:       Ilyas: Muziek en werken op de  
 Bokito is mijn lievelingsdier en mijn vriend   computer 
 

 
Alona:        Amal: 
Bij de dierentuin was het heel leuk.    De gorilla in de dierentuin. 
Naar de dieren kijken was heel leuk. 
 

  
 
Ik ben Giljandra.       Ik ben anouk en ik vin zwemmen 
We hadden het over thema mexico.    heel leuk.  
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Shawn en ik houw van muziek   Tygo: 
En ik houw ok nog van rompe en boef    Ik ging ik ging in de bus naar de dierentuin 
En zingen en pusselen en spelen en kerst  wat leuk. 

Nigel: boot      Dierentiun. Vin dierentiun leuk. 
       Ik ben Jason. Wij zei trein mee. Vogl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brendan:      Frank:  
Ik vind gym heel  leuk     Ik vond het heel schattig maar jammer 
       dat ze weg zijn. 
 



                                                 

Gym is super leuk want klimmen is heel leuk en matenvoetbal  is leuk     

Glijden op de mat is ook leuk       

en de juf is heel lief badminton is ook leuk         

Slag bal is ook leuk  in de korf gooien is leuk piepjestest is ook leuk 

Trefbal is ook leuk  bal tikkertje tegen de muur gooi 

en is ook leuk 

Van keira 

High tea van de juf 

Was leuk 

Wij hebben Thee    gedronken  

En koeken We 

gegetenLeuk en gezeilig, fikri 

 

 

 

 

met de school met de boot naar de met de boot 

 naar de boerderij wij hadden kippen gezien en 

 we hadden schappen  gezien koeien en we hadden  

geiten gezien en vogeltjes gezien en dingen geroken  

en water dieren gezien leuke opdrachten toen hebben 

 een neppe koe gemolken en waren weer aan het begin 

 toen  mochten we zitten en toen kwam de boot en  

toen gingen we weer naar school toen gingen we nog werken en  

toen gingen naar huis en toen moest ik avondvierdaagse 

 en was  leuk en de juffen vonden het leuk, roman 

 

Fijne vakantie, groetjes groep 8 



Ravel; alles over de spreekbeurten 

Dit jaar hebben we in groep 8 spreekbeurten gehouden. Over bijvoorbeeld;  Egypte, Turkije ,hamsters, vuurwerk, handbal. dansen 

,orthopedist baby’s, Bont, Frozen 

De spreekbeurten zijn heel interessant en leuk sommige gingen vertellen en sommige maakten een PowerPoint[ een soort 

programma] sommige namen spulletjes mee naar school sommige hadden hulp nodig sommige hielden geen spreekbeurt.  

Mijn spreekbeurt ging over Egypte. Over de farao’s piramides tombes katten sfinxen en mummies. Ik had een PowerPoint gemaakt. 

Ik mocht ook een spreekbeurt houden in groep 5. Dit was mijn stukje voor de schoolkrant. Tot de volgende keer.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Hoi mij naam is Esmee ik ga het hebben over wat wij doen over de werk wij doe lezen reken speling 

Engels wereldoriëntatie mondelinge taal sip  

De gym doen mij met juf emma wij gaan ook elkeen gaan wij naar de kulk   

Met groep 8 vso1a 1b 1c en dan krijgen wij zwemles en wij doe ook leuken dingen net zoo als muziek 

tekenen vrij spelen en wij hebben ook pauze  en eesten handvaardigheid 

 

De vlindertuin   daar ben ik bang voor En 

neushoorn  vind ik ook leuke dag   

En  doode dieren een man ging daar over vertellen  

en we heben patat geten  

een giraf gekiijken  en olifant ook gekijken 

ik ben niet in de trein geweest   

en ik ben ook in bij de vogels geweest  

 

een vissen ook geweest groetjes van bjorn. 

De  sportdag 

Was ook zo leuk  En de kinderen was ook zo blij en ik was ook zo blij   En de kinderen gingen ook  spellen   

En ik ging  zak loopen En ik ging  mat  voetbal  doen  en ik ging  ook  de voer is  lava spellen en juf roos en juf  

miranda   was heel lief  for ons  en toen ging we in de  klas om te eten   en daar na ging we nogen keer  naar  

buiten om weer te spellen, jumelis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag  begon normaal 

Toen gingen we met de bus naar 

Drievliet in  Den Haag . 

Toen we er waren begon het te 

regenen dus toen gingen we in de bus 

Tom en Jerry kijken. 

Toen gingen we naar de ingang van 

Drievliet toen gingen we naar binnen 

En toen we binnen waren toen stopte 

de regen. 

Juffrouw Bep vroeg waar we in wouden  

En we wouden in het spookhuis  



 

 
 

toen keano en ritchie in het  spookhuis    waren zeiden 

ze tegen de spoken en mummies hoi. 

 

En sven en milion gingen in de formule x 

Sven en fleur gingen in de kopermijn. 

We gingen ook allemaal in de splash. 

https://www.themeparkarchive.com/parks/drievliet/spookmuseum
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR59nN2fLiAhUEbFAKHRBzB18QjRx6BAgBEAU&url=https://www.netwerk6.nl/nl/cases/commercials/familiepark-drievliet-2016&psig=AOvVaw3P3wu1ePh9UHn8jnZvlQ3s&ust=1560935917490575


 

De fomule x 

Keano en ritchie en milion toen gingen ze op de 

glijbaan de eerste 4 keer ging het goed  de 5e keer ging 

ritchie en keano op 1 mat en ritchie viel . 

En toen gingen we weer naar de bus  en op school 

gingen we spelletjes doen. 

 

THE END 

Van Ritchie Keano Sven Milion Fleur en Ceylin. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii_oS-2vLiAhVMIlAKHfhPDNwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rides.nl/attractieparken/drievliet/attracties/formule-x.html&psig=AOvVaw30Z_Drp5VqJH9CSFvTEb4e&ust=1560936141757200


Sportdag vso1/2. 2019
De sportdag was op vrijdag 7 juni 2019.
We gingen met de bus naar Hoek van Holland.
We zijn bij het strand uitgestapt en naar het 
strand gelopen.
Meester Rob ging op het strand vertellen wat 
we gingen doen.
We gingen eerst volleyballen, daarna gingen we 
badmintonnen, daarna deden we waterrace 
met zeewater en nog meer onderdelen.
Dit vonden wij het leukste.
Bergen scheppen Ryan,Keano,Krista,Ritchie
Touwtrekken Rajiv,Miguel,Milion,Sven
Zeewater verplaatsen Ceylin,Fleur
Daarna hebben we met alle klassen een 
wandeling door de duinen gemaakt en een ijsje 
gegeten.
Van vso1a
THE END.



Vso1A Schoolreis Drievliet. 

We gingen wachten op de bus. 

De bus was er en we gingen met ze alle in de bus. 

We gingen naar Drievliet  

Toen we daar aankwamen toen ging het regenen. 

We moesten wachten tot Drievliet open ging en daarna 

gingen we naar de attracties. 

De octopus was het engst en daarna gingen we naar de 

FORMULE X en daarna gingen we eten en daarna 

gingen we naar botsauto’s en daarna gingen we naar 

de splash THE END. 

Rajiv, Ryan, Miguel, Krista,  

 



                  Techniek 

Ik heb heel veel ge leer bij techniek 

Zo als. 

 

1 zagen 

2 boren 

3 figuurzagen  

4 timmeren 

Enz… 

  

Ik maak nu een kistje en ik heb een dobbelsteen  

Ge maakt. Ik heb een hartje gezaagd  

En je moet leren hoe je en jas aan doet . 

En als je klaar ben moet alles netjes zijn 

En op zijn plek staan 

(Aliyhia) 

 

schoolreis 

we gingen naar drievliet 

ik ben vier keer in de boot geweest en in de waterglijbaan 

aan het begin was het aan het regenen heel irritant 

 gelukkig kwam daarna de zon  

anton markx 

 

 
School reis  
Aysun  
 

  we  waren 5d film  aan het kijken 
we waren ook in de boot ge weest  
was heel leuke dag  
en we gingen naar jungle river 
en toen gingen we naar dynamite express  
en ook in de chute en ook in de luchtballonnenrad  
 
 
 
Schoolreis was hardstike leuk ik ben in de boot  ge weest  waterglijbaan  furmule x   
En in het spookhuis  het was top 
Devlin 
 
 



SCHOOLREIS. 
WE WAREN VRIJDAG NAAR Drievliet GEGAAN EN HET WAS WEL LEUK. WE GINGEN 
IN ALLE ACHTBANEN. Diego.. 
 
 
 
Ikram 
Hallo mensen ik ben merel ik was op schoolreis  naar Drievliet    
het was heel leuk ik ben in de octopus geweest. In de spin ben ik geweest   en trein achtbaan en in de 
zweefmolen.  
We mochten in de bus wachten omdat het bogen te regenen  
Gelukkig ging de zon schijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi ik ben chelsea ik ging naar   

Met  school  het was leuk 

Ik ben in de octopus 

En in het schommelschip.  

En in de formuleX 

 

 

 

 

En een  fijn dag  
 

 

De speelfabriek   

We hebben zeep gemaakt 

En we hebben  shampoo  gemaakt  

We hebben patat ge baken 

Knutselen en  tekenen  

En we hebben ook autootjes gemaakt  

En we hebben ook cement ge maakt om die steen muurtjes aan elkaar te maken  

Radostina  



Koken 

Wat maken we allemaal bij koken? 

Ik ga nu 5 gerechten op noemen wat je waarschijnlijk kan verwachten op de ericaschool. 

1.cakejes  

2.pizza 

3.passta                   

4.soep 

5.pannekoeken   (en nog veel  meer) 

    

Het is best lekker maar  het gaat niet alleen om het eten maar ook om het te maken. 

(Sheely)   

 

 

  

Koken 

ik heb vaak gekookt bij juffrouw Esmee 

en juffrouw Meike wat we allemaal hebben gemaakt is. 

1.soep 

2.pannekoeken 

3.wentelteefje 

4.ei 

5.broodje vegetarisch  

6.pizza 

Ik vond het leuk om bij hun te koken 

Ik heb veel van ze geleerd en ik wist 

Zelf ook al veel. 

  

 

 

 



School reisje  

Ik ben in de schommel boot geweest  en in de achtbaan dat was leuk in de ochtend regent het maar  

toen kwam de zon door  daar was ik blij mee   

En dan de sportdag op hoek van Holland 

En dar was ook leuk wan we gingen strand  voetbal tuitrekken 

En doen kregen we een ijsje en  

En nu over koken  

We hebben coupé soep gemaakt en tosti  

En pannenkoeken en cup cake  

En dan over tactiek 

We hebben  zagen geleert  

Huis houden geleert  

Schoon maken en kopjes op hallen en was doen dat is best leuk 

Groetjes selina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Welkom bij de erica school deze tekst gaat over het v.s.o. 1c        

Wij waren in juni 2019 bij   geweest het was zo leuk we zijn in veel attracties net als 

femule X en spook huis in de trein en splash schommel schip bots autos en wij mogen ook snoep mee 

nemen het was heel leuk en het was lekker weer maar de erica school is niet alleen school reisjes 

maar daar kun je ook rekenen en taal doen  en we doen ook praktijk werk net als huishoudelijk werk 

en we gaan naar de school tuin en koken leren leren computer les algemene technieken  

kennisgebieden tekenen muziek handvaardigheid knutselen burgenschapkunden  en op woensdag 

gaan wij zwemmen en op 19 juni is het diploma zwemmen  en vrijdag 21 juni hebben we studiedag 

en we hadden sportdag in hoek van holland en de weer was en beetje koud    pepijn 

 

 

Wij gingen naar de op  schoolreis naar de drievliet gaan wij  gingen op  de  

Achtbaan en op de form X dat achtbaan was snel en we waren de bots auto.s  en de piraten schip en 

Toen  gingen met de bus naar  school  

Daar krijgen wij een ijsje bij school         mitat 

 

 

1 op school reis      3vliet was leuk ik ben koos ik ben 14 jaar 

en ik ben in alles geweest  

2  zoo als treintje ook form x en het reuzen rad en in het schip   

koos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen naar Drievliet en toen we aan kwamen was het heel druk 
daar en we zijn in de achtbaan geweest en dat was heel leuk en toen 
nog in de schomelschip en dat was ook heel leuk en toen zijn we in de 
bots auto en ook in spookhuis ook in luchtballonrad ook in draaimolen 
en in el loco toen geen we ook in lachgrot het was heel leuk lachgrot je 
moest ook lachen van de grot ze hebben ook naar formule x maar dat 
was heel eng we geen ook naar de kwallen dat was zo heel engste  we 
geen ook in jungle river dat was zo leuk maar je had ook nat kleren 
gekrijgen we geen ook naar dynamite express dat was zo eng dat je 
naar beneden geen vallen we geen ook Nautilus dat was ook zo engeste 
maar hij geen steeds heen weer dat was zo eng    rugayye en inge 

 
 



op vrijdag 7 Juni 2019 hadden we sportdag. 

We gingen met de bus naar het strand . 

Als eerst ging we naar het onder deel was voetbal.  

En de tweede onder deel was touwtrekken. De derde 

onder deel was splac bal. 

De vierde onder deel was vollybal. De vijfde onder deel 

was bekmeton maar dat ging niet echt. De zesde onder 

deel was zee water veer plats.  

Toen ging we ons om kleden wat we waren klets nat. 

De zevende onder deel was een westrijd de hoogste berg 

won.  

Daar na ging we nog touwtrekken omdat,  we te vroeg 

klaar was na het touwtrekken  . toen kreeg we een ijsje 

toen ging we naar de pier lopen. 

Omdat de bus was er nog niet het was een leuk sportdag. 

Maar het weer was een beetje zon en bewolkt.  

Sven 

Met de bus naar Drievliet  

Schuil in bus en  zweefmolstoel  en  

botsauto’s  

Met de bus naar de strand en 

waterschepen sanschepen   en  

spons   iemant tiken met   de  spons 

en touwtreken   en   petminton   en  

patsipal    

Marc 

Ik ging eerst met de bus er heen  

En het regen de heel hard dus 

Toen mocht we schuilen in de 

bus 

En toen ging we in de bus tom & 

jerry Kijken.  

En toen moest we in een langen 

rij 

Staan en toen waar we binnen en 

toen 

Ging we in attracties eerst ging 

we in  

De zweefmolen en toen in het 

spookhuis 

En toen in  ging we in de 

botsauto 

En toen ging we in de spin 

En toen ging we in de formulier x 

En toen ging we terug met de 

Bus en in de bus konden we weer 

tom & jerry kijken 

Maar gelukkig waar we snel treug 

En toen ging we film kijken en 

Tijdens de film kreeg we een ijsje 

En toen ging we naar  huis 

Damian 

 

ik ben naar Drievliet geweest  

Met de bus naar Drievliet  

Ik gin met Lois en Francis in het treintje 

in Drievliet 

en in de bus filmpje ge keken  

naar Tom en Jerry in de bus  

ik zit naast Lois in de bus onderweg naar 

school  

op school een ijsje  

Merlijn  

 

  



Met school reis was het heel leuk en we gingen naar 

Drievliet op 14 juni en we gingen met vso 2 en met vso 

1 en het was leuk en ik had een heel leuk groepje want 

ik zat met alle meiden en Merlijn en we gingen met 

een want we pasten met ze allen in een bus en ik ben 

met Lois in de vliegende vissen geweest en we zijn op 

de paarden geweest met Merlijn en Lois  in een treintje 

geweest en ik ben met azra Marc en Damian in de 

monorail geweest en we hebben het leuk gehad  

 

We zijn dit jaar 7 juni naar hoek van Holland geweest 

en onze klas was in twee groepjes gedeeld en we 

deden onze twee groepjes gingen tegen elkaar spelen 

en we hebben voetbal en splasbal gedaan en volleybal  

en touwtrekken en badminton en zee water over 

plaatsen en dan moest je naar emmer rennen en daar  

weer het water in legen en dan weer naar de zee 

rennen en dan kijken wie het eerst van de 2 groepjes 

wie het eerste hun emmer vol had heeft gewonnen en 

met volleybal heeft ons groepje gewonnen en we 

gingen kijken wie de hoogste zand berg gemaakt heeft 

en we gingen nog tegen de andere klassen 

touwtrekken en we hadden later de jongens tegen de 

meisjes gedaan    

Francis 

Hallo ik ben Niels ik ben op 14-6-2019. 

Naar Drievliet er was veel te doen maar 

het leukste was. 

Toch wel om met mijn vrienden te zijn en 

naar alle. 

Attracties te gaan en gewoon even geen 

les te hebben. 

Nou hoop jullie snel weer te spreken doei 

doei. 

Gr N.O 

 

Op vrijdag 14 Juni  gingen vso 1 en 2 op 

schoolreis naar attractie park Drievliet 

toen we aangekomen waren  moesten we 

in de bus wachten omdat het toen ging 

regenen we hebben toen ook nog Tom en 

Jerry gekeken in de bus toen het een 

beetje ging stoppen met regenen gingen 

we de bus uit en toen liepen we met de 

hele klas naar de ingang daarna gingen we 

in de groepje de groepje van meester Wim 

waren Karim, Hyusein, Damian, Marc, 

Niels, bij juf Simone was de groepje met 

Dalana, Destiny ,Iris, Lois, Francis, Merlijn. 

bij meester Wim waren we in de 

zweefmolen geweest en in de draaimolen 

en in de formule x en in de splash ben ik 

geweest en we hebben ook nog ontbeten 

en geluncht  

Karim 

vrijdag 14 juni  school reis  we gingen 

met de hele klas tot met 2a 2b 1b 1a 1c 

met de   bus naar Drievliet   toen gin het 

regen  dus we ging WIR terug naar de 

bus  toen ging we tv kijken dat was oom 

g Jerry  toen gingen we er uit de bus 

toen kwamen in de park van Drievliet  

en we gingen in de attracties    en het 

was heel leuk   

Destiny 

 

  



hallo allemaal 

Met mijn klas zijn wij naar Drievliet en 

toen gingen wij met de bus ging maar 

toen ging het regen en toen ging wij 

Tom en Jerry kijken en toen was het 

Droog ik ben in de theekopje geweest 

en ook in de botsauto geweest en ook 

in de spin geweest en ook in de en ik 

ben in de Dynamite expresse en ook 

nog in de  goldcurs en ik ben ook nog 

in de luchtballonnen rad geweest het 

was Echt heel leuk en toen moesten 

wij weer naar de bus lopen en toen 

ging weer naar school  

Dalana 

Sportdag 

We gingen met de bus naar het strand om 

te sporten 

Het eerste onderdeel was strand voetbal 

Het tweede was waterscheppen 

Het derde onderdeel was vollybal 

Het vierde onderdeel was beachsplasbal 

Het vijfde onderdeel was touwtrekken  

Het zesde onder was bergenscheppen 

Aan het einde van het sportdag kregen we 

toen een ijsje 

Lois 

 

we geen naar schoolreisje met de bus maar we moesten in de bus wachten omdat het reggen moesten we 

zitten in de bus  want het reggen maar het werd mooi weer en toen geen we naar het park en ik had het super 

leuk want ik was met Dalana en Destiny in de schommelschip geweest en dat was alleen maar lachen  en toen 

we terug kwamen kregen we allemaal een ijsje dit was mijn verhaaltje  

Iris 

 

Ik ging deze jaar naar met de school naar Drievliet  

Het was heel leuk in Drievliet we moesten wel best wachten wand 14 juni geen regenen en daarom moesten we 

wachten in de bus maar na paar minuten geen het stopen en toen mochten we uit de bus en dan mochten we 

in Drievliet we maakten een groepje in mijn groep je waren alleen maar jongens en die ander groepje hadt bijna 

meisjes groep wand in dat groepje was een jongen en daarom bijna alleen meisjes met mijn groepje genen we 

naar formule x en in boks auto en  ook de spin en spook huis en zweefmollen en draaimolen en det was het hier 

stopt mijn school krant. 

Hyusein 

 

 



 

 

DE heenreis naar Hoek van Holland 

Wij gingen naar bus ik zat naast diego   en ik 
gingen sliepen en sommige ging kletsen om 
9.45 zijn wij bij het strand aangekomen ging 
wij allemaal verzamelen iedereen eigen groe-
pen  

Echo Torres 

Touwtrekken 

De terugreis 

Toen we klaar waren met de sportdag kregen alle groepen ijs, maar we moesten wach-
ten op de bus dus we gingen een rondje lopen met alle groepen. Toen we klaar waren 
stond de bus er dus we konden de er in.  

Damian 

Met touwtrekken moetje met z’n 2e tegen elkaar kijken wie er sterker is en op het 
laatst gingen we met de hele klast egen elkaar en op het einde gingen we tegen vso 1a 
en tegen vso2 a en vso 1b en vso 1c en dat was wel leuk tegen andere klassen. 

Richella 



 

Beachvoetbal 

 

                     Beachvoetbal 

We gingen wachten voor het volgende onderdeel 
dat was beachvoetbal we werden door meester 
Marvin verdeeld in twee teams. Toen gingen we 
voetballen ik zat bij Echo, Richella, Hicham, Tes-
sa, Ephraim, we hebben 1-0 veloren van Roshently, 
Damian, Diego, Azra, Shanty en Lorenzo. 

Kaan 

Bergen scheppen 

 

 

Bergen scheppen 

Bergen scheppen was het laatste spel 
wat we deden, We gingen met alle klas-
sen tegen elkaar, 1a, 1b, 1c, 2a, en 2b, 
de klas die de grootste berg heeft had 
gewonnen, elke klas had een paal om te 
weten hoe hoog de berg was, 1a won 
het spel gewonnen.                            
Geschreven door Lorenzo. 

Beachvoetbal 

 

          Wij gingen naar Beachvoetbal toe en wij ging team maken ik zat bij Diego en 
Santly en Damian  en Azra ook Lorenzo wij hadden gewonnen met 1 .0 tegen Echo 
Hicham kaan en Tessa Ephraimn 

 

Roshently   



Water uit de zee dragen 

Er waren twee grote emmers iedere groep kreeg 
een grote emmer,   we hebben soort van wed-
strijd gehouden , welke groep het eerste is met 
volle     emmer met water die hebt gewonnen. Er 
waren ook emmers die gaatjes hadden dat was 
dus pech  

Was leuke opdracht   

Van Azra  

 Beachvolleybal 

Het meisje gooit of vang de bal zodat het tegen-
partij geen punt krijg.  

Bij sportdag gingen we ook volleyballen en we 
hadden daar ook 2 teams we hadden wel gelachen 
daar en moeten weer vaker doen we waren op het 
strand.  Hoek  van Holland  

Van Hicham 

Bergens scheppen 

 Vetert met allen klas vso2 en vso1 

En verder wie hoogt berg maakt   

Vso1a heeft gewonnen en allen  

Kregen ijs 

  

  

  

 Beachspeedminton 

  

 We kwamen na een kwartier beachvolleybal-
len naar Beachspeedminton. Daar gingen we 
badmintonnen en het was niet zoals gegaan, 
maar we hebben wel 2 leerlingen ingepakt 
want hun wilde in het zand als standbeeld 
dus dat hadden we gedaan een kwartier lang 
dus dat was Beachspeedminton.        
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VSO 3A 

 
Schoolreis 2019: Naar de Efteling 

Op vrijdag 14 juni 2019 gaan we op schoolreis naar de Efteling In Kaatsheuvel en we vertrekken om 09:00 

uur Met de bus en we hopen dat het weer goed is dan wordt het een leuke en gezellige schoolreis en ook gaan 

we de Attracties bezoek zoals, symbolica en de baron 1898 en nog veel meer en ergens in de Middag krijgen 

we patat en snacks aangeboden we hopen dat het een leuke dag gaat worden en het nemen van foto’s mag 

maar i.v.m. met de AVG privacy Wetgeving mag je niet van iedereen foto,s maken  we 

 
Jonathan: Hallo allemaal mijn verhaal voor de schoolkrant 2019 gaat over de Efteling: Op vrijdag 14 juni 2019  zijn we naar de Efteling 
geweest en ik vond het heel erg leuk en ik ben ook nog in vele attracties geweest zoals : de piranha & fata morgana en vele anderen we 
hadden erg mazel met het weer want we dachten dat het zou gaan regen maar het is toch nog droog gebleven en we hebben ook nog 
patat en frikandel gegeten en we zijn ook nog in droomvlucht geweest en dat vond ik erg leuk en ik ben ook nog in carnaval festival 
geweest en ik ben ook nog langs de vijver gelopen waar de sensationele watershow Aquanura plaats vond ik het heel erg leuk om naar 
al die attracties  te gaan ook waren er echte waaghalzen die in de Baron 1898 inging en anderen leerlingen zijn in de Joris en de draak 
gegaan en we waren in groepjes gesplitst en ik had het heel erg naar mijn zin in de Efteling in Kaatsheuvel en ik hoop dat jullie het gaan 
lezen in de schoolkrant kortom het was een geslaagde schoolreis in de Efteling en om 16:00 uur moesten we weer naar de Bus toe want 
we moesten weer naar school toe en daarna gingen we weer naar huis toe en iedereen was heel erg moe en het was een leuke dag in 
de Efteling in Kaatsheuvel en ik vond het heel erg leuk en ik heb dit verhaal met heel veel plezier gemaakt dus jullie kunnen dit weer 
lekker gaan lezen in de zomervakantie vso3A wensen jullie een hele fijne zomervakantie en we zien jullie weer in het nieuwe schooljaar 
groetjes Jonathan Vermeer : ik hoop dat jullie het gaan lezen in de erica zomer krant want ik heb mijn best weer gedaan om er een 
mooi verhaal van te maken en ik heb het erg leuk gehad in de Efteling en het was super druk in de Efteling en ik was zelfs nat geworden 
inde piranha en ik zat met Mohamed en Irem en Justin en voor de foto’s van dit schoolreisje kunt u kijken op website van onze school 
www.Ericaschoolvlaardingen.nl en we waren niet in Symbolica geweest want daar hadden we geen tijd meer voor maar het was een 
leuke schoolreis ook de andere leerlingen waren erbij en we kregen ook nog een ijsje aangeboden en ik heb een sprookjesboom ijsje 
opgegeten en die was erg lekker en : het is een leuke dag geweest we hebben heel veel dingen gezien we zijn alleen niet in het 
sprookjesbos geweest dat had te maken met leerlingen die welde heel erg graag in de attracties beginnen zoals de vliegende Hollander 
en de python en het was een hele gezellige dag om nooit meer te vergeten dit en meer zal je lezen in de schoolkrant te lezen zal zijn alle 
leerlingen hebben het erg leuk gehad in de Efteling en we zijn ook nog in carnaval festival geweest en dat bekende deuntje krijg je niet 
meer uit je hoofd tot slot wel ik mijn verhaal hierbij afsluiten met vriendelijke en met veel plezier hoop ik dat jullie het gaan lezen in de 
schoolkrant 2019  

http://www.ericaschoolvlaardingen.nl/


Op   vrijdag 14 juni  is   de 

efteling begonnen 

Dat was heel leuk 

Ik ben in de pirana  geweest  

En ook in de  droom vlucht  

En in de clowntjes  

En in de fata morgana   

We hebben lekker patat  

gegeten met mayonaise   

En een frikandel  

 

Van  

Eveline  

 

Dit is de Piranha   

einde 

wij zijn met VSO3 en met VSO4 

naar de efteling geweest.  We 

gingen met de bus naar de 

efteling ik ben in de joris in de 

draak geweest ook ben ik nog in 

de vliegende hollander geweest 

en ik ben in de bobbaan 

geweest ik ben twee keer in de 

vogel rok geweest ik ben ook 

nog in droom vlucht geweest ik 

ben ook nog in symbolica 

geweest en ik ben ook nog in 

anderen dingen geweest.in de 

middag heb ik patat gegeten en 

een kaassouffle wij gingen met 

de bus terug naar school toen 

werd ik opgehaalt toen ging ik 

naar huis het was een leuke dag 

groetjes Hassan 



Efteling was leuk geweest  

Ik zat in de groep van juf Rianne  

Ik ben in de pyhton geweest  

En in de baron en in de vliegende Hollander  

Ik zit in leuke klas in klas 3c met meester arie en meester frank 

Tot volgend jaar.  groetjes yakup  

 

Ik loop stage bij de karperhoeve  dat is een boerderij in maassluis soms is het leuk en soms niet we 

doen daar verschillende dingen zoals verven en met het groen werken we maken ook stallen schoon 

en  soms kantsteken van het gras. gr pietro 

 

HOI IK BEN ASHLEY. IK BEN 15 JAAR OUD. MIJN HOBBY’S ZIJN 

PAARDRIJDEN TURNEN DANSEN EN ZINGEN. OM HET LEUK IS OM TE 

DOEN. WE ZIJN NAAR EFTELING GEWEEST. EN HET WAS LEUK.  

KUS ASHLEY.  

 

Ik ben afgelopen vrijdag naar de Efteling geweest. In de Efteling was het heel leuk. 

En ik ben in 10 attracties geweest. 

Ik ben in de baron, vogelrok, en 2x in Joris en de draak, geweest en fata morgana, 

en in de piranha, en in de schommel, villa volta, 

En in de bobslee, en in de droomvlucht.    Berat. 

 

Efteling 

water  fata morganana 

droomvlucht 

vogelrok     Renzo 

 

Karperhoeve is een leuke stage plek  

Ik vindt het leuk om daar te werken 

Elke woensdag ga ik mee  

Ik werk altijd met berat en pietro 

We gaan soms paardenpoepen opruimen 

Ik kan de gras mooi maken en schoffelen 

En  half 11  hebben we pauze  

En 12 uur gaan we naar school 

Ferdi 

 

 

Ik ben Geert Keijzer en ik zit op Vso 3b van de Erica school 

Dit jaar ben ik met schoolreis naar de Efteling geweest 

Ik was in Spookslot Symbolica Droomvlucht Villa Volta Carnaval Festival 

Monsieur Canibale Raveleijn Joris en de Draak en de Pirana 
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Ik ben in de baron geweest met anderen in achtbaan samen met luna 

berat brenda het baron is leukste achtbaan in de efteling     GIO 

 
 

 

Hoi ik ben Luna  16 jaar en zit op de ERICASCHOOL en ik ga   elke maandag naar de Albert 

Heyn  en daar leer ik spiegelen en leer ik vakken vullen en ik ga ook elke woensdag naar de 

Marnix en daar leer ik dweilen en swifferen  en ik ga ook elke maandag dinsdag en 

donderdag Gymmen met meester Marvin en ik wens jullie fijne zomervakantie alle maal ook 

de juffen en meesters  

 

Hoi ik ben Wesley 

 ik zit in vso3 en loop stage bij Carperhoeve .Dit is een manage . 

Je doet daar poep scheppen  

En ook stal schoon maken en ook bomen snoeien. 

op school doe ik economie met Mika. We werken uit een economieboek Pincode. 

Dit is  een VMBO boek. we zijn bij hoofdstuk 3 dat is taal en rekenen mavo 

niveau. Dit is leuk om te doen. 

  En vorige week naar efteling ik ging over all behalven over de kop. Joris en 

de draak is erg leuk. 

 

Hallo ik ben karthi 

Over schoolreis  

Vrijdagochtend om9 uur 

Komt de bus aan 

Daarna gaat de snelweg richting naar kaatsheuvel efteling  

Syimbolica  

Vrijdagmiddag krijg   jewij snack 

Patat en frikandel  

Daarna vogelrok 

Carneval 

Fatamogana 

Daarna gaat de bus naar richting naar vlaardingen 

Over stage karthi 

Op maandagochtend lopen stage gamma 

Spiegelen daarna verfpad gedaan 

Daarna pauze eten  

Daarna afmaken  



Ik ben in de Efteling geweest. Ik ben in de vliegende Hollander met  meester 

Marvin geweest. Ik heb veel gelachen om meester Pablo. En nog naar de 

raveleijn geweest en symoblica en met Mika in Carnaval   festival  en nog in 

Spook Slot. Als ik jou was zal ik  er  ook naar toe gaan     Groetjes Patrick 

 

Hoi ik ben Mika ik zit in groep 3 c en we zijn         14 .7 2019 naar De Efteling 

gegaan. 

 Het was  leuk  ik ben in de vogel rok geweest  voor de eerst keer.  Het was 

verder leuk in de Efteling. 

Iedere week heb ik AT les. Ik ben samen met Patrick een vogelhuisje uit een 

boomstam aan het maken.   We hebben de boomstam uitgehold met 

gereedschap. Boorapparaat, een bijtel en een hamer hebben we gebruikt. Na 

de voorjaarsvakantie zijn we begonnen en we zijn bijna klaar. Zie foto. 

Gr  Mika 

 
Ik loop stage bij de karperhoeve  dat is een boerderij in maassluis soms is het leuk en soms 

niet we doen daar verschillende dingen zoals verven en met het groen werken we maken 

ook stallen schoon en  soms kantsteken van het gras gr pietro 

 
Hallo ik ben Julius ik ga iets schrijven voor de school krant. 

Ik was 14 juni op schoolreis naar de Efteling het was best wel leuk. 

Ik ben in de baron geweest en vliegende Hollander, python, Joris en de draak. 

Toen we klaar waren gingen we weer terug naar school we waren om half 7 al op school. 
 

Sero nieuwe rap (Hoe Ik Ben) 

Jah ey ey ey ik hoef niet te klagen ey bro beter ga je niet praten want ik heb een dikke stack ik loop 

over die traps zoo maak ik me raps ik ben jou niet ik ben echt val niet op je meid wil alleen maar 

money noord dat is mijn woord ik ben niet jouw soort ik zie alleen stacks daarom kom ik back ik grijp 

aan haar NEK werken voor die geld ben geen rijder ik hoeft je niet te laten rijden voor die geld ik rook 

die pijp ben altijd lijp zo ga ik over je lijns me lievelings kleur is GRIJS ben blij hoe ik ben k verander 

niet.  Serhat 

 

 

 



Hoi ik ben  Carolina. Ik vind school best wel leuk maar ik leer best goed, velde jaar 

heb ik bij gamma stage gelopen en ik vond het best wel leuk en ik heb daar schoon 

gemaakt en nog meer maar nu ben ik met gamma gestopt en ik ben van begin van 

2019  heb ik al bij gamma begonnen in het begin vond ik het spanend maar nu gaat 

het heel goed ik begrijp ook alles al spiegelen gaat ook best goed en vullen gaat 

prima en ik heb ook lang tijd flessen band gedan met nog een andere meisje    

 
Hallo allemaal  

ik ben Noa  ik ben 17 jaar  

en dit derde school jaar heb ik het erg naar me zin gehad op school !   

ik mag eigenlijk wel zeggen dat het een van de beste school jaren was die ik in me school 

carrière heb gehad  !  

dat komt omdat ik dit school jaar veel meer een band heb met mijn meesters !  

ik heb dit jaar meester Arie  

en meester frank gehad  

en ik moet zeggen dat ik dat best wel  gezellig  vond !  

meester frank  en meester Arie  

zijn erg gezellige meesters  

ze maken er altijd  

wel iets leuks van !  

    ze hebben vaak wel leuke grapjes  

als ze voor de klas staan !  

en dat vind ik erg leuk  

ik kan daar heel erg van genieten !  

en ik ben blij dat ik daar dit jaar zoo van genoten heb  

want vorig school jaar toen ik nog in de tweede zat had ik niet zoon band met mijn meesters  

en dat vond ik wel jammer  

dus vandaar dat ik dit school jaar zoo leuk vond !  

een hele fijne zomer vakantie allemaal  

en ik hoop dat we er met zen alle volgend jaar weer zoon goed jaar van gaan maken  

groetjes noa  uit klas 3 c  

 

                        Efteling 2019  

Hallo ik ben tristan en ik ben naar de efteling geweest we zijn eerst met de bus  

er naartoe gereden en toen ben ik samen met geert in Joris en de draak geweest  

toen ben ik nog in vogelrok geweest en in de water achtbaan de piranha ook samen 

met geert in de python en de baron zijn geert en ik niet ingegaan want dat vonden wij best 

eng  want dan gaat je maag naar je kil verder zijn wij ook nog in de symbolieke geweest  en dat was  

heel leuk en we hebben tussen de middag patat gegeten 

 



Efteling was leuk geweest  

Ik zat in de groep van juf Rianne  

Ik ben in de pyhton geweest  

En in de baron en in de vliegende Hollander  

Ik zit in leuke klas in klas 3c met meester arie en meester frank 

Tot volgend jaar  groetjes yakup  

 

Ik loop stage bij Marnix  

Daar moetje schoonmaken tafels/stoelen /dweilen wij  beginnen eerst met 

tafels/stoelen schoonmaken en dan asje klaar ben met stoelen tafels dan moetje 

dweilen asje klaar ben dan mag je pauze houden als tijd klaar is voor pauze dan 

moetje naar Andre lokaal gaan schoonmaken daar moetje allen swifferen  en kast 

schoonmaken   Gyulyar 

 

 



VSO 4 

 

Hallo ik  ben Chilie en ik wil wat vertellen over de voetbal. Ik ben er best wel 

goed in. Ik speel bij Excelsior 20 in Schiedam. Ik ben een verdediger en  hou 

altijd veel ballen tegen. Ik maak ook wel eens een doelpunt maar niet zo veel 

omdat ik geen aanvaller ben. De kleuren van mijn club zijn zwart en wit.  Ik speel 

in het G team. Er zitten nog een paar kinderen van de Ericaschool in mijn team. 

 

 

Ik ben Cemal ik loop stage bij energieweg ik werk met apparaten zoals 

heggenschaar en ik vond het leuk om met heggenschaar te werken ik kan goed 

met bosmaaier en bladblazer en grasmaaier goed werken ik loop stage op 

maandag en donderdag na de zomervakantie ga ik misschien 3 dagen stage lopen. 

ik vind leuk op me nieuwe stage plek 

             

Hallo met jesse ik ben naar efteling geweest het was heel leuk bij mijn gebeurt 

het zo ik was wakker en toen ontbijten en daarna even mama even en knuffel en 

kusje geven dat ging goed en lekker en toen op weg naar de pretparken en 

attracties en ik ben alle kinder attracties in geweest de joris en de draak en 

vliegende holland en droomvlucht moesjoekaniebal in dat potje en de kinder 

carnaval jokie en jet gaan de weteld rond op zoek naar avontuur heeft hij altijd 

dikke pret en in dat buiten dat ronden bootjes en lekker watertjes de bij en ik 

heb ook en tasjes met wat lekkers 2 twee boterkoekjes en 2 twee cola ik was en 

verwenenrij en puurluxe door mijn mama dat is leuk en fijn en lekker met de 

vriendelijk groetjes jesse 
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ik ga op vakantie drie weken naar landal miggeleberg toe daar heb ik heel 

veel zin in lekker zwemmen en wandelen en uiteten en fietsen en naar de stad en 

lekker buiten spelen bij het wildscherm kijken en bij de dieren kijken en in de 

avond bij de wildscherm kijken en gezellig boodschappen doen en de openhaard 

aan doen en in de hangmat en naar het zandpad gaan  groetjes van chimene. 

 

Ik loop stage op stroomopwaarts energieweg We gaan met de auto rond  

maassluis en vlaardingen en dan gaan kijken of er vuil ligt En dan die vuil prikken  

zekeriya 

 

Wij zij vrijdag 14 juni op schoolreisje Geweest naar de Efteling Ik ben in de 

baron geweest Ik ben in de bob slee geweest Ik ben in de python geweest En 

andere ding in geweest  Allemaal in geweest met me vriendinnen karolina en 

Ashley En een vriend  yakup het was heel gezellig in de Efteling met de twee 

juffen Laura en Rianne en ander kinderen in me groepje 

      

Op vrijdag 14 juni zijn we naar de Efteling geweest. Onderweg regende het maar 

toen we bij de Efteling waren was het droog en begon de zon te schijnen. We 

hebben  de hele dag  mooi weer gehad. Het was lekker warm. Ik durfde niet 

overal in zeker niet als je over de kop gaat.  Ik ben in Droomvlucht geweest en in 

Carnaval en in de Fata Morgana. Dat was heel leuk. Ik zat bij juf Nese in het 

groepje.      Doei Esmanur 

       

 

Wij zijn vrijdag naar de Efteling gegaan met school in de bus was het super 

gezellig ik had me box bij me we gingen muziek aan zetten via onze telefoon Toen 

we bij Efteling gingen we  onze groepjes zoeken ik ben in de Python, Vogel Rok, 

Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898 Villa volta , Droomvlucht 
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Hallo ik ga nu vertellen wat ik dit jaar heb  gedaan en wat ik ga doen deze jaar 

We gingen met de   school naar de Efteling op 14/6  19    op  vrijdag Het was in 

de ochtend slecht weer met regen maar gelukkig in de middag was het heel erg 

warm Dus we hadden wel geluk met de weer. En het was heel erg gezellig met 

elkaar En ik ga op vakantie op 9 juli ik ga dan 6 weken ik ga elke jaar in de 

vakantie Naar Turkije met de vliegtuig En ik loop stage bij schoonmaak bij en 

school Maar na de vakantie ga ik 3 dagen stage lopen  En ik  ben ook bezig met 

me auto rijles Ik ga na de vakantie   me theorie cursus doen en dan hoop ik ga ik 

me examen doen En Me hobby s zijn eigenlijk op vakantie gaan en winkelen 

shoppen  en met me vriendinnen Afspreken en naar de bioscoop en met me zusjes 

naar buiten naar winkels of we gaan ook fietsen als het lekker weer is dan 

natuurlijk En  19 juli hebben we zomer vakantie en daar heb ik er zin in Maar ik 

ga dan eerde op vakantie En ik ga ook soms  naar Rotterdam naar Zuidplein of 

naar lijnbaan Naar winkels en shoppen  met me ouders samen en soms met me 

vriendinnen En ik ga ook naar mc Donalds met me vriendin samen En als het 

lekker weer is  ga ik  altijd met me ouders gewoon gezin BBQ doen gewoon als 

gezelligheid in de tuin                                                     Groetjes Selinay 

       

Ik loop stage bij een verzorgingstehuis bij mensen met dementie  dat zijn 

mensen die zich niks meer kunnen herinneren  Daar doe ik verschillende 

werkzaamheden zoals:  helpen met eten koffie soep delen  op de woonkamers en 

gangen en soms als ik tijd heb een praatje maken met de bewoners.  

Groet Madelon 

 

we zijn op schoolreis geweest naar de efteling we gingen met de schoolbus naar 

het park we gingen eerst naar droomvlucht en carnaval als tweede gingen we naar  

fata morgana als derde de achtbanen en als vierde symbolica en de vogelrok                         

Groetjes Gina 
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Ik ben ayse en ga vertellen over de schoolreis naar de Efteling.Ik ben in 

verschillende attracties geweest. Symbolica, Het Carnaval, De vliegende 

Hollander, Droomvlucht, Fata Morgana, Joris en de Draak en de Pirana. Ik vond 

het heel spannend. De Vliegende Hollander vond ik het leukst. Droomvlucht vond 

ik mooi maar ook een beetje eng. We zijn ook nog in Joris en de Draak geweest. 

Het was een hele leuke dag.                 

 

      

Ik ben naar de efdeling gegaan Ik ben naar de symbolica Ik ben naar de vilavolta 

Ik ben naar de baron 1898 gewees Ik ben naar de vliegendeholander geweest Ik 

ben naar de python geweest Ik ben naar de piranya geweest Ik ben naar de 

jorisen de draak geweest                              Orhancan 
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Ik loop Maandag en Donderdag stage bij de Albert Heijn van 10 tot 5 uur, Ik doe 

daar aan Vakkenvullen en FIFO vullen. In VSO4 krijgen alle leerlingen hele stage 

dagen van bijvoorbeeld 8:00 tot 17:00. Om alvast werkervaring op te bouwen 

voor als we later al een vaste baan hebben. 

 

 

                       

 

Hey allemaal ik ga jullie vertellen over schoolreis naar de efteling het was wel 

leuk ik Was in de vliegende Hollander geweest en in de vogelrok en nog lekker 

patat gegeten De busreis was ook gezellig met me vriendin en een beetje aan het 

einde was ik nog in De bobslee geweest en nog even gekletst met me vriendin dat 

was het wel                               groetjes van Romy 

 

Allemaal een fijne vakantie en tot september  
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