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De dag van L1a 

Het was een leuke, drukke dag voor L1a. Om te beginnen werden 

we vroeg wakker gemaakt (half 8). Als ontbijt hadden we eieren, 

brood, beleg en smeersels of iets anders. Wij moesten om 9 uur 

verzamelen bij het plein. We begonnen met de natuurtocht met 

allemaal leuke activiteiten. Je had kleien, een knikkerbaan 

maken, takelen en scheikundeproefjes. Na de activiteiten gingen 

we naar de eetzaal om te lunchen. Na de lunch gingen we nog 

dansjes oefenen. Daarna deden we nog een spel. Dat spel heette 

TLC: Taal, Landen en Cultuur. Toen mochten we in het meer 

zwemmen. Na het zwemmen hadden we nog vrije tijd. Daarna 

gingen we avondeten: groentesoep en nasi met kipsaté, 

komkommer en kroepoek. Na het eten was er nog                    

RML’s got Talent en dat was het voor vandaag! 

Stavros en Nikola (L1a)  

 

De dag van V1b 

Vandaag was er een dagprogramma per klas. Mijn klas heeft geoefend voor de bonte avond. We 

gingen ook een piramide maken van bamboestokken en elastiekjes en hadden een muziekquiz. 

Daarnaast hadden we ook nog sport en een soort tekenopdracht. Mijn groepje had een hele 

mooie piramide, vonden we. 

Daarna mochten we nog even in het meer zwemmen. De ondergrond is daar zooooo vies en 

glibberig! Het avondeten was oké vandaag. Eerste een soepje als voorgerecht (doe dat AUB niet 

meer!) en daarna nasi met kipsaté. 

Vanavond is RML’s got talent. Er doen veel kinderen mee. Van dansjes tot toneelstukjes, er gaat 

veel voorbij komen. Ik doe ook mee met een dansje! Ik vond vandaag best wel gezellig en leuk. 

Groetjes van Isis uit V1b 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veel gezwommen 

Het was heel lekker weer vandaag, dus we hebben heel veel 

gezwommen. We hebben ook met de klas door het bos                  

gewandeld, super gezellig! Ook hebben we met bamboestokken            

een hele grote piramide gemaakt en een muziekquiz gedaan.                   

Je hoorde dan een stukje van een liedje en dan moest je                     

opschrijven hoe de artiest heette en wat de titel van het liedje                 

was. Voor de rest hebben we in het zwembad en in het meer 

gezwommen. Daarna hadden we uurtje vrije tijd en mocht je                    

naar je huisje.  

 Lina en Julia (V1a) 

  

De dag van L1c 

Vandaag ging klas L1c op een natuurtocht met vier verschillende 

activiteiten: knikkerbaan, kleistad, kinderen hijsen en experimenten doen 

met zuur. Het was heel heet en de melk die we voor de lunch mee hadden 

genomen was in één seconde op, waardoor niet iedereen melk had. 

We hadden ook een pubquiz die over school ging en een muziekquiz. 

Sommige kinderen zwommen ook in het meer. Daarna zat iedereen  

onder de modder. Na het zwemmen hadden we nog tijd om in het      

huisje wat te snoepen en tv te kijken. 

Om zes uur moesten we in de zaal zijn om te eten. Daarna was           

RML’s got talent. 

Weerbericht  

’s Ochtends toen we wakker werden was het al aan de 

warme kant, maar ook nog nat buiten want ’s nachts had 

het geregend. Later op de dag werd het nog warmer. 

Tijdens de spellen is de temperatuur bijna niet meer te 

verdragen en moet je veel drinken. ’s Avonds koelt het af, 

maar is het nog steeds heel warm. 

Olaf, Sennen en Dorus (V1b) 

 



 

 

 

RML’s got talent 

De sfeer zat er goed in tijdens RML’s got Talent 2022! In de zaal 

werd meegezongen en meegedanst tijdens de Macarena, die met 

flair door meisjes en jongens uit verschillende klassen werd 

uitgevoerd. Ook de kabouterdans, het dansje van de dames uit L1c 

en de dansjes van de Bond werden volop meegedaan en bij de 

verschillende raps werd luidkeels meegezongen. De vertellers van de 

funny stories kregen de lachers al snel op hun hand, evenals de 

personages uit Mario die elkaar bestreden op een piano-uitvoering 

van het welbekende deuntje. De zaal werd stil bij het gevoelige 

Turkse liefdeslied van Rozerin en ook de uitvoering van ‘tequila’ door 

Raaf werd ademloos aangehoord. Tussen verschillende optredens 

van docenten door was er ook nog een toneelstukje over gestolen 

snoep, waarbij we maar hopen dat dat niet gebaseerd is op 

waargebeurde feiten. De zaal én de jury gingen helemaal uit hun dak 

tijdens het dansoptreden van Isis uit V1b, dat terecht werd beloond 

met de ‘RML’s got talent’ award van 2022. We kijken nu al uit naar de 

vleugelavond en de culturele avond later dit jaar in de aula van het 

Montessori Lyceum Rotterdam! 

 

 

 

Wist je dat … 

Felix ging wildplassen en daarna wilde opmeten hoe het met de zuurgraad was in het bos? 

Je hier bier en andere dranken kunt kopen met het hoofd van Peter Gillis erop? 

L1a te laat aan de natuurtocht begon omdat de boskaboutertjes het hek op slot hadden gedaan? 

Guus Phil na 9 jaar eindelijk weer eens in Asten is komen optreden, maar dat mevrouw Van den 

Berg net niet genoeg gespaard had om de band ook mee te laten komen? 

De tropische temperaturen er ook voor lijken te zorgen dat de vonken tussen sommige leerlingen 

over beginnen te slaan? 

Meneer Boesberg de blaren op zijn handen heeft staan omdat hij zo’n 80 leerlingen de boom in 

heeft gehesen vandaag?  

Mevrouw Van der Linden het brugklaskamp zo leuk vindt dat ze deze week op vakantie naar de 

Prinsenmeer is gekomen met haar dochtertje en tussendoor ook nog liedjes schrijft met de 

leerlingen voor de Bonte Avond? 

In het vakantiepark niet alleen opnames worden gemaakt voor ‘Massa is kassa’, maar ook voor 

diverse reclamespotjes, politieseries en andere tv-programma’s? 


