De leerlingen van groep 6 vertellen over de schoonmaak dag, het bezoek aan
de boerderij, het voetbaltoernooi, de paaslunch, het korfbaltoernooi en
natuurlijk over hun schoolreisje.
Het voetbaltoernooi
Er deden twee teams mee. Er werd leuk gevoetbald. Boekhorst ging niet door naar de finale.
Boekhorst 2 ging wel door naar de finale. Boekhorst 1 moedigde ons goed aan en we moesten tegen
De Tjongeling. We wonnen. Toen tegen De Mandebrink. We scoorden 1-0. Toen 1-1, toen 1-2
Mandebrink. We maakten acties. De scheids floot, einde wedstrijd. We werden tweede en De
Mandebrink eerste. Het team bestond uit:
Boekhorst 1 Levi Sverre, Ranswara, Elwin, Daimian, Dylano en William met coach Anco. Boekhorst 2
bestond uit Lars, Sven, Stenn, Tomek, Romano, Wesley, Daimen en Xavier met coach Jeroen.
Verslagmaker: Lars Baron
Schoonmaak dag
We gingen met onze klas de straat op. We vonden veel sigaretten en
plastic en papier en nog veel meer. We gingen de hele omgeving langs
school schoonmaken. Het was een hele leuke dag!
William Vaartjes
Schoonmaak dag
De klas ging op een middag schoonmaken. We zaten in een drietal. Het
was echt leuk en veel vervuiling hebben we opgeruimd. En het zal leuk
zijn om een club te maken (de vervuilingsclub) dan kunnen we steeds
opruimen op straat en is er minder vervuiling. Daar worden we blij van,
dus stop met vervuiling.
Groetjes Marc Douwsma
Schoolreisje
Het schoolreisje was echt super leuk. In de bus was het super gezellig. In Dinoland was het super
mooi. Je kon daar heel leuke dingen doen. Je kon daar steentjes gaan zoeken in het zand. Je kon er
ook goud gaan zoeken in het water daar onder zat zand en daar zat het goud in. Je kreeg een
paspoort en als je de opdracht had gedaan, kreeg je een dinosticker. Je kon er drie krijgen één van
die opdrachten was om dinotanden te gaan zoeken in het zand. Je mocht er drie houden. Er was ook
een grote speelhal en dat was echt leuk. We deden daar tikkertje en verstoppertje.
Methugana Perera
Voetbaltoernooi
We hadden voetbaltoernooi. Het was heel erg leuk. Wij hadden in het meisjesteam alles gewonnen
totdat we tegen onze eigen school moesten. We stonden bovenaan met 1-0. Bij de jongens was er
ruzie met een andere school. Wij niet. Het was spannend. Uiteindelijk zijn wij tweede geworden. De
jongens waren ook tweede. Als je eerste was, mocht je door met je team naar de finale van heel
Friesland. Het zou tegelijk met korfbal zijn, maar het was uitgesteld. Dus kon iedereen ook met
korfbal meedoen.
Amber van der Heide

Schoolreisje
We zijn met de klas op schoolreis geweest. Het was heel leuk. Het jammere
was, dat je alles maar een keer mocht doen. Dylano vond de bird cage het
leukste. We zijn met groepjes: Ranswara, Dylano, Levi en William steeds op
pad geweest.
Dylano van Olphen

De boerderij
We gingen met de hele klas naar de boerderij. Op onze fietsen. Toen we daar waren werden we
vriendelijk begroet. Eerst werden er een paar dingen uitgelegd. Toen kregen we een rondleiding.
Alles werd wel gescheiden als de kalfjes werden geboren moesten ze gelijk bij hun moeder weg. En je
mocht alle koeien gaan aaien. Toen we de rondleiding klaar hadden, gingen we raadsels van de
boerderij oplossen en je mocht de koeien ook eten geven.
Groetjes, Eva Haanstra
Boerderij
We gingen met de hele klas op de fiets naar de boerderij. Toen we er waren gingen we groepjes
maken. Daarna werden we rondgeleid. Toen we klaar waren met de rondleiding gingen we in
groepjes opdrachten doen. En toen we na een tijdje klaar waren met de opdrachten mochten we nog
even bij de pasgeboren kalfjes kijken. En daarna bedankten we de eigenaar en gingen we weer op de
fiets terug naar school.
Marrissa Steg

Schoolreis
Groep 4,5 en 6 zijn naar Dinoland gegaan. We werden in groepjes verdeeld voor het verzamelen.
Iedere groep had een eigen kleur. We gingen weg met een dubbeldekker. Onderweg werd er veel
gekletst en gezongen en de juffen gaven ons onderweg een snoepje. Aangekomen bij Dinoland
gingen we verzamelen. Juf Esther heeft betaald en toen mochten we erin. We gingen naar de
verzamelplek en toen mochten we spelen. Je kon er klimmen, laser gamen, botten zoeken, goud
zoeken, fossielen zoeken en een speelparadijs in en we hebben patat gegeten. Na het schoolreis
gingen we weer met de dubbeldekker naar school, daar werden we opgehaald.
Einde Kay Veensma

Schoolreis
We gingen met de bus naar schoolreisje naar Dinoland. Dat was grappig en heel gezellig. En toen we
er waren was het pas leuk. Je kon allemaal activiteiten doen. Bijvoorbeeld laser gamen of goud
zoeken en fossielen zoeken of mooie steentjes en allemaal andere dingen. We gingen patat eten en
de rest weer verder spelen en je moest overal een ranger paspoort hebben om ergens in te komen
en iedereen was moe in de bus. Toen we bij school waren gingen we ons verstoppen, dat was heel
grappig.
Daimian van Baak

Schoolreis
Het was leuk. Ik rende door het park met Dylano, Ranwara en Sverre. We gingen eerst laser gamen
en daarna hoog klimparcours doen en daarna gingen we eten. En toen gingen we naar de speelzaal
en toen gingen we terug naar school
Elwin Chen
De boerderij
Wij zijn naar de boerderij geweest. We gingen niet met de auto of bus, maar we gingen gewoon op
de fiets. Toen we daar aan kwamen gingen we eerst bij de kalfjes kijken. En daarna was een hele
rondleiding langs alle dingen van de boerderij. Na de rondleiding gingen we opdrachten doen zoals
hoeveel melk een koe kan geven enzovoort. En natuurlijk gingen we weer gewoon op de fiets terug
naar school
Amy van Schooten
Het voetbaltoernooi
We werden verdeeld in groepen jongens en meisjes teams. De jongens en de meisjes apart. We
verzamelden bij DIO Griffioen. Daarna gingen we omkleden. Toen begonnen de wedstrijden. De
jongens hadden vier toernooien en de meiden drie. De meiden en jongens hebben allemaal
gestreden. De meiden en jongens zijn nummer twee en het andere team van obs Boekhorst is
nummer 1 en de coaches hebben goed geholpen.
Sara Turkanovic

Schoolreis
17 mei ging groep 4,5 en 6 naar Dinoland. Bij Dinoland had je een ranger paspoort met een kaart. Er
waren veel leuke dingen, zoals laser gamen en klimrek er waren ook mooie dingen om te vinden
zoals goud en fossielen en veel dino soorten die je kon zien er waren helikopters en auto’s en zelfs
een vliegtuig.
Ranswara Fernando
Schoolreis
We gingen op schoolreis naar Zwolle, naar Dinoland. Er waren leuke attracties: laser gamen, minigolf,
kleien en hoogte parcours. Ik heb het hoogte parcours gedaan, dat was heel erg eng. Klimmen ook.
Bij klimmen ging je op een soort steentjes klimmen. Laser gamen was beetje saai. Je moest met een
pistool in het donker op elkaar schieten, maar de rest was heel leuk.
Tomek Pytko
Schoolreisje
We gingen met schoolreisje naar Dinoland. Dinoland is erg leuk, want je kunt daar goud zoeken, laser
gamen en nog veel meer. Bij het goud zoeken stonk het heel erg, maar he was grappig en leuk en je
moest een bord pakken en in het vieze water stoppen en dan maar hopen dat je goud vond. Laser
gamen had je twee teams met de rode helm en de blauwe helm. Je moest ook veel bonuspunten
hebben om te winnen.
Levi van Dijk
Pasen
De paaslunch was heel erg leuk en lekker. Er was jam, hagelslag, strop en
pindakaas. Er was fruitdrink en limo er was suikerbrood en er was wit en
bruin brood en er waren eieren en komkommer. Er was ook kopfilet en
salami en ham. Toen kwam de paashaas en we kregen allemaal een
chocolade ei. Het was erg leuk.
Sverre Bosboom
Pasen
Juf Alice was bij ons in de klas vrijdag, dat was super leuk, want we gingen eieren zoeken. We hadden
ook een paaslunch en ook een soort van spelletjesmiddag. Met eieren zoeken waren de eieren goed
verstopt met de paaslunch was het ook leuk, want er was veel lekkers en de spelletjesmiddag was
ook super leuk.
Naomi Schurer
Schoolreis
We zijn naar Dinoland geweest in Zwolle. Het was er heel leuk. Je kon buiten spelen en je kon binnen
spelen. En binnen waren er allemaal soorten games en je kon goed zoeken: steentjes, fossielen. Laser
gamen kon je ook en je kon heel erg hoog klimmen, maar daarvoor moest je wel een pasje hebben.
Stenn de Boer
Schoolreisje
Jeeee schoolreisje! Iedereen had er heel veel zin in. We gingen naar Dinoland Zwolle. We kregen
allemaal een kaartje. Toen de bus in. Na een tijdje zeiden ze we zijn er. Nog even betalen en naar de
verzamelplek. Nu het park in. Het leukste vond ik het kristallen zeven. Het was wel heel erg druk,

want er waren ook andere scholen. In de pauze lekker patatjes gegeten en weer lekker spelen. Na
weer een paar uur te hebben gespeeld gingen we weer naar de bus en weer een paar minuten naar
school. Op school gingen we even doei zeggen en lekker naar huis. Volgens mij vond iedereen het
echt super leuk.
Geschreven door Sterre Struik groep 6
Schoonmaak dag
Wij hadden schoonmaak dag samen met In de Kring. We kregen een reflecterend hesje aan, zodat we
goed opvielen. Ook kregen we een grijper, voor iedereen een. Een aantal kinderen en de juf kregen
een vuilniszak. Er werd veel afval gevonden. Iemand haalde zelfs een bierflesje uit de vaart! Soms
vonden we gekke dingen, zoals een bloempot, een zakje vol vies water en kleverige pluisjes. Eerst
deden we het veld achter de school. Daar vonden we veel troep. Daarna maakten we een rondje
door de buurt. Daar vonden we veel sigarettenpeuken. Ik hoop dat de buurt nog schoner wordt.
Bo Betten
Bezoek aan de boerderij
We gingen op de fiets naar een boerderij, maar Midyam en Marise niet, omdat Marise op krukken
liep en Midyam geen fiets had. Toen we aankwamen gingen we direct naar binnen om uitleg te
krijgen. En daarna gingen we de pauzehap eten, daarna kregen we een rondleiding. Toen zagen we
allemaal koeien, echte en neppe. De neppen hadden een nummer, want dat was voor de speurtocht.
Toen na de rondleiding gingen we een speurtocht doen. Je zat in groepjes en bijvoorbeeld je kreeg
een kaart met opdracht 2 dan moest je naar koetje nummer 2 en als je die opdracht klaar had moest
je weer terug een nieuwe kaart halen.
Marise Post
Korfbaltoernooi
Ik reed met de moeder van Sara mee. Het was gezellig in de auto. Toen
we er waren toen moesten we op veld 21. Ik zat bij Tomek, William,
Amalya en Sara. Juf Albertina was coach van onze groep. We moesten
eerst tegen De Riemsloot, mijn oude school. We hebben ervan
gewonnen. Alle wedstrijden duurden 18 minuten om de negen
minuten moesten we wisselen. We hebben alles gewonnen, behalve de laatste wedstrijd, die hebben
we verloren. Toen was de prijsuitreiking. Een groep uit mijn klas is eerste geworden en de dag erna
hebben we een vaantje gekregen en het was een leuke dag.
Zenya Bult
Sven naar schoolreisje
We gingen naar school en zagen de bus. Toen waren we bij school en gingen naar binnen. En gingen
in de bus. Toen waren we er en toen ging ik steentjes zoeken. En ik ging met Marc en Stenn klimmen
en klauteren. Toen gingen we dinotanden zoeken. En gouden steentjes in het water in zand. En we
gingen laser gamen. Toen gingen we patat eten. Ik zat bij Eva, Amber, Marise, Methugana. Daarna
ging ik in de botsautootjes. En ik ging nog gamen. En tikkertje met heel veel. En weer op de skelter
met Marc. En ik ging nog iets met Lars doen. En Eva en Amber tikkertje. En ik deed nog een spel met
Midyam en het was heel leuk. En we gingen terug in de bus en we deden het autospelletjes. En toen
gingen we naar huis. En nog verstoppen. Met Eva en we gingen spelen.
Sven Baron
Midyam en Elijah hebben verteld dat ze het allebei een heel leuk schoolreisje hebben gevonden.

