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Spookverhaal 

Gisteravond, na het avondeten, gingen we het 

bos in voor een spooktocht. Eerst liepen we 

met iedereen door het donkere bos. Toen 

kwamen we aan bij een graf waarnaast een 

monnik stond te graven. Hij droeg donkere 

kleren en hij was erg bleek. Hij vertelde 

over een engel die beweerde dat hij nooit zou 

sterven. Een samenvatting van dit 

spectaculaire verhaal ingewikkeld te 

vertellen, maar het was wel heel COOL! Je 

moet het gezien hebben.  

Lieve (L1C)

 

 

 

De natuurwandeling 

In de ochtend gingen we met onze klas een mooie 

wandeling maken door het bos. We deden allerlei 

leuke spelletjes, waarbij het doel was om samen 

te werken. Bij ons ging dat best goed! Voor een 

opdracht moesten we een gebouw van klei maken. In 

eerste instantie wilden we de Markthal maken, 

maar uiteindelijk werd het een paddestoelenstad. 

Daarna maakten we een katrol, waarmee we mensen 

moesten optrekken. Wij vonden de proefjes het 

leukst! Eerst zochten we uit wat het zuurst was. 

Daarna voerden we zelf een test uit; aan een 

monster aarde voegden we een stofje toe, die liet 

zien of de grond nog goed was. Ten slot hadden we 

een GIGA-knikkerbaan gemaakt, wat erg goed ging, 

en toen gebeurde er wat super ergs… 

Floor en Liesbeth (L1A) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het legendarische WIM-spel   

In de middag hebben we het WIM-spel gedaan. De 

klas werd in twee groepen verdeeld en ik zat 

tijdens de eerste ronde bij het wiskunde gedeelte, 

samen met Zoë en Gulia. We moesten alle punten van 

de hekken bij het zwembad tellen, terwijl andere 

groepjes andere opdrachten uitvoerden. Hieruit 

kwamen verschillende cijfers, die een code 

vormden, waarmee we een koffertje konden openen 

met snoep erin. Helaas was de code verkeerd… 

Tijdens de tweede ronde speelden we een 

muziekspel. Er werden liedjes afgespeeld waarvan 

we de titel en/of de artiest moesten raden in 

groepjes van vier. Sommige waren heel makkelijk te 

raden en andere juist heel lastig, maar wel heel 

leuk! 

Fiene (L1C) 

Zwemmen 

Vandaag gingen we samen met L1C zwemmen. De 

leukste dingen van het zwembad waren de 

glijbanen. Er was een gele, die van binnen 

heel erg donker was. Daar moest iedereen erg 

hard gillen. De andere glijbaan was blauw. 

Deze ging aan het begin sloom en toen opeens 

super hard! Al het water spoot in je ogen!  

Nadat we op de glijbanen waren geweest, gingen 

we met iedereen in het grote zwembad. Iedereen 

ging op elkaars schouders zitten, dat was heel 

grappig. 

Felice (V1A) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd van huisje 65 

Na alle activiteiten gingen we chillen in ons 

huisje met heel veel mensen, voordat we 

gingen avondeten. We hadden ons huisje 

helemaal schoongemaakt, want het was een 

grote ZWIJNENSTAL. Tijdens het opruimen 

kwamen we erachter dat onze douche eindelijk 

was gemaakt! Hij was namelijk ijskoud. Toen 

kwam Liesbeth gillend het huisje binnen en 

zei dat ze uit haar broek was gescheurd… 

Waarschijnlijk was dit ’s ochtends gebeurd in 

het bos, waardoor ze de hele dag met een gat 

in haar broek liep! 

Liesbeth en Floor (L1A)  

De LOVEkoppels van vandaag 

Lieve en Pelle Samen in elkaars huisje, samen 

gezellig lopen, gaat het nog 

veder???  

Gijs en Anne-Sophie Zij waren vandaag wel HEEL 

erg aan het stoeien Ook had 

Anne-Sophie de hele dag zijn 

pet op. Gaat er nog meer 

gebeuren? Zullen ze gaan 

zoenen? 

Noa en Jilles Tijdens de zoektocht naar de 

overlopende kinderen in het 

donker, liepen Noa en Jilles 

heeeeel per ongeluk de bosjes 

in… Wat zou er gebeurd zijn? 

En wat gaat er nog komen?  

Jikke en Daan Daan, een echte ‘gentleman’, 

was zo gul dat hij heel veel 

snoep voor Jikke had gekocht. 

Wordt het de volgende keer een 

trouwring? 

 

 

 



 Montebruggers lied 

De bel die ineens gaat 

Straks kom ik nog te laat 

Dan wordt de docent kwaad 

Oh jee oh jee oh nee 

 

Ik weet niet waar ik heen moet 

Ik ken de weg nog niet goed 

Oh jee oh jee oh nee 

Wat moet ik 

Kloop op de gang met een dikke rugtas 

Want wist niet meer waar mn locker nou was 

Ik zit net twee weken in de brugklas 

Op het Montessori 

Pauze, een tosti, ik neem snel een hap 

Dan weer de bel, dus ik zoek mn mondkap 

Langzaam omhoog, naar de les, op de trap 

Op het Montessori 

We zijn in Asten en hebben veel pret 

En elke avond te laat in bed 

Overlopen midden in de nacht, pas op want 

Daar fietsen de Bondjes! 

Maandagavond spookverhaal 

Samen eten in de eetzaal 

Drama, zingen, sport en spel 

Dat doe je hier in Asten 

Zeg Montessorianen zijn jullie er klaar voor 

of niet? 

Jullie denken nu vast zeker, kifesh deze lied 

Hard werken, voor jullie 

Jullie moeten denken aan een strategie 

Kom op, blijf wakker, waar is jullie energie 

Wat je nodig hebt nu, is wa7ed lekkere tosti 

Jullie gaan hier op school nog een lange tijd 

tegemoet 

Tot jullie weg mogen met een mooie ruiten 

hoed 

 

 

 

Wie is de winnaar van de Variathon 

Krijgen we regen of veel zon 

Wat trek je aan naar de Bonte Avond? 

Als je straks wil shinen 

Zoenen in de disco met dat leuke meisje  

Kip met friet en een lekker ijsje 

Nieuwe vrienden maken bij het discozwemmen 

Ja dat is de werkweek 

We zijn in Asten en hebben veel pret 

Elke avond te laat in bed 

Overlopen midden in de nacht, pas op want 

Daar fietsen de Bondjes 

Woensdag maken we zelluf eten 

Dat wordt in de keuken keten 

Pasta bolo, dubbelvla 

Dat eet je hier in Asten 

Midden in de week heb ik mijn snoep helaas al 

op 

Ohohohohoho 

Gelukkig kan ik altijd naar de Spar voor 

chips en drop 

Wel voor 9 uuhuur 

Zijn jullie er klaar voor Let’s move it 

Schud jezelf los sta op let’s do this 

Lekker dansen met z’n allen 

Want in Asten kan gewoon alles 

Dinsdagavond kun je zingen, 

Dansen en nog veel meer dingen 

Wie gaat hier de beker winnen? 

RML’s Got Talent 

Vrijdag doodmoe in de bus 

Gelukkig is het weekend dus 

Ik slaap lang uit en maandag ben ik 

Op t Montessori 

 

 


