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Woensdag de 15e 

In de ochtend begonnen we met een creatieve 
opdracht. We moesten een portret van onszelf 
maken. De ene helft was een foto van jezelf 
en op de andere helft mochten we zelf bepalen 

wat we deden. In dit portret moesten onze 
eigenschappen en dingen de we leuk vinden 
naar voren komen. Na de lunch gingen we het 
bos in, want we gingen op natuurtocht! 

Warner (L1B) 

 

 

Huisje 3 bestolen…? 

Vanmiddag, op klaarlichte dag, is huisje nummer 3 
bestolen. Volgens de bewoners zijn er 

verschillende artikelen verdwenen, zoals snoep, 
cola en noodles. Dit vinden wij een zeer ernstig 
misdrijf. We zijn opzoek naar de daders, maar er 
zijn geen sporen te vinden. Zelfs het slot is 
niet opengebroken. We zetten het onderzoek voort 
en we houden jullie op de hoogte.  

Heeft u iets gezien of gehoord? Meld het dan zo 
spoedig mogelijk. 

Detective Jort (L1B) 

 

 

Weerbericht 

Het was vandaag niet echt heel erg lekker weer. En 
toen moest onze klas de natuur in… waardoor onze 

mentor zei dat we goede schoenen aan moesten doen. 
Aardig wat kinderen hadden witte schoenen aan, dat 
was niet heel handig. De meest zijn nu bruin… 

Femke (V1B) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondeten 

Het begon allemaal bij het eten. Toen we gingen 
koken ging het fout. De pan overstroomde, de pasta 
was wat rauw, maar het was te eten. De tranen 

liepen naar beneden tijdens het snijden van uien. 
En er waren ook geen leuke zenders. 

Totdat de pindakaasoorlog begon… We gooiden 

pindakaas op elkaar, dat was wel lachen. Juliëtte 
kwam bij ons eten, wat hartstikke gezellig was, 
ondanks de licht mislukte pasta. We hadden 
heeeeeeel veel afwas, wat niet leuk was, maar ja… 
Toen dat was gelukt hadden we rust, tot het 
moordspel begon… 

Lucas (V1A) 

 
RML’s got talent 

De avond begon gelijk met een battle tussen 
twee muziekinstrumenten, door Stan en Rosa. 

Daarna waren er twee meiden die gingen dansen.  

Er kwamen nog heel veel shows, maar de laatste 

voor de pauze was het leukst, want dat was de 
Bond. Zij lieten de hele zaal dansen, iedereen 
ging los. Vooral bij het Feijenoordlied, 
behalve meneer Pil, want hij is niet voor 
Feijenoord en ook niet voor Ajax. 

Het was een lange avond, maar ze waren 
allemaal wel heel goed. Iedereen had talent, 
dat konden we ook echt horen! Stan had 
gewonnen en op de tweede plek waren de 

dansmeiden (Merel en Noor). En op de derde 
plek waren weer Stan en Rosa. 

Aan het einde sloten we het af met het 

prachtige Montessorilied. 

Ariadna (V1B) en Wouk (V1A) 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discozwemmen? 

We waren allemaal erg vrolijk dat er maar 
vijf kinderen gesnapt waren tijdens het 
overlopen. Dat was gelukkig niet genoeg om 
het discozwemmen niet door te laten gaan.  

Het discozwemmen was superleuk, want we 
mochten met z’n allen het zwembad in en er 
was leuke, harde muziek. De leerlingen die 
niet wilden zwemmen, konden een spelletje 
doen in de eetzaal.  

Vandaag waren we ook al met de klas gaan 
zwemmen. We gingen met z’n allen van de 
glijbanen af en de Bond deed ook leuk mee. 
Het was heel gezellig en we hebben natuurlijk 
ook weer nieuwe vrienden gemaakt. Je kon veel 
verschillende dingen doen, zoals de sauna, de 
stoomcabine of de glijbanen. 

Het was erg gezellig 

Maria Ana en Cat (L1d) 

De LOVEkoppels van vandaag 

BLS en JGR Vanaf het begin dat ze samenwerken hebben ze een 
hele leuke klik. Door leerlingen zijn ze 
erachter gekomen dat ze in hun vrije tijd samen 
muntjes graven… de vonkjes vliegen er vanaf. 

Derk en Lianne    Terwijl ze samen aan de ontbijttafel zaten, 
merkte iedereen op dat Lianne keihard aan het 
flirten was met Derk. 

Otje en David     Dag in dag uit kan David zijn handen niet thuis 
houden van Otje. Dit is zo duidelijk dat het 
zelfs bij de docenten een gespreksonderwerp is. 

Max en Anne-Sophie Samen in de klas, samen in de kamer en samen in 
de glijbaan? Zullen ze morgen ook samen gaan 
dropveteren…? 

Jet en Marco      Nu Jet er als leerling mentor een dag bij is, 
showed Marco zijn onvoorstelbare moves en zijn 
ze onafscheidelijk!      

Zoë en Pelle      Aangezien Zoe erg populair is onder de jongens, 
is Pelle op zijn hoede en grijpt hij elke kans 
die hij maar kan pakken om bij haar te zijn. 

  


