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Bonte Avond 

Vanavond gaan we met z’n allen de Bonte Avond vieren. Een van de onderdelen 

is een liedje. Ons liedje gaat over Hillegersberg. Ook gaan we vanavond 

dropveteren in de disco, spannend… We hebben veel zin in de Bonte Avond! 

Helaas is de werkweek morgen al weer voorbij en vertrekken we met de bus weer 

naar huis… 

Immie, Sanne, Lotje, Kato (V1b) 

 

Dansje 

Onze klas heeft vandaag een dansje geleerd van Charlotte, Lolo en Lize. Daarna hebben we 

geknutseld, SUPER GEZELLIG! Toen hebben we lekker geluncht en uitleg gekregen over wat we 

in de middag zouden gaan doen. Vanavond hebben we lekker frietjes met kip gegeten. Straks 

gaat de Bonte Avond beginnen. We hebben er super veel zin in! Tijdens de Bonte Avond gaan we 

alle filmpjes en acts zien waar we deze week mee bezig zijn geweest. Ook gaan we met z’n allen 

het lied zingen dat een groepje geschreven heeft. Als we dat hebben gezien gaan we beginnen 

aan de DISCO! 

Heel veel liefs, Mijn, Dau en Cato (V1a) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Bonte Avond 

Vanavond is de Bonte Avond. Wij hebben een stukje 

van een liedje geschreven op de melodie van ‘Bam 

Bam’. Het gaat over Rotterdam en dat je respect moet 

hebben voor elkaar, bijvoorbeeld bij een 

voetbalwedstrijd van Feyenoord. Ook al gebeurt er iets 

wat je niet leuk vindt, je moet nog steeds respect 

hebben en dus niet dingen kapot gaan maken en gaan 

schelden. Maar buiten de Bonte Avond hebben we ook 

heel veel zin in de disco van vanavond! 

Marie en Edi (L1c) 

  

Stop motion 

BIj de Bonte Avond gaan we alle filmpjes kijken die 

gemaakt zijn. Ik heb met een groepje een stop motion 

filmpje gemaakt. Het gaat over een biggetje die dronken 

is. Hij botst met andere dieren en ze maken ruzie.  

Weerbericht  

Zon, wind of regen, dat maakt nu echt niet meer uit, want 

we zitten toch in de bus en gaan daarna direct naar huis 

en in bed om bij te slapen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

Rotterdam de beste stad van Nederland is? 😊 

Heel veel mensen suiker in plaats van zout bij de friet hadden omdat de horecaman zijn 

leesbril niet op had? 

Een paar meisjes uit L1d elke dag voor een paar jongens ontbijt hebben gemaakt? 

De Bond tijdens de disco dropveters gaat uitdelen? 

Er vandaag mensen het zwembad uit zijn gestuurd? 

De mensen die betrapt werden op overlopen met kussens rond gingen rennen? 

Mensen uit klas L1a een handtekening van Marc Gillis hebben bemachtigd? 

Tijdens de lunch elke dag op elke tafel de hagelslag op was? 

Er undercover leerlingen zijn ingehuurd om overloop plannen af te luisteren? 

Meneer Bakker dit weekend een huwelijk heeft en dat hij er een dag over heeft gedaan om 

zijn kleding uit te zoeken? Maar of hij de juiste schoenen heeft gekozen… 

Meneer de Jong niet voor Feyenoord is? 

De baby van mevrouw Van der Linden de schattigste baby ooit is? 

De fiets van meneer Bello gestolen is door een paar meisjes? 

Maurits uit de Bond 50 keer kan opdrukken zonder pauze? Vraag het hem vooral om dat 

voor te doen! 

Mevrouw Moreira Santos meer dan 5 talen spreekt? 

Dit de eerste keer is dat er een 0-jarige mee is op kamp? 

Mevrouw Faulkner de Cor de Jong award heeft gewonnen? 

Meneer Boesberg vandaag op het dak heeft gestaan voor de schoen van een naamgenoot? 

Mevrouw Ballah kleren steelt van haar vriend? 

Mevrouw Pieterman, mevrouw du Chatinier en mevrouw van Duijn BFF’s zijn? 

Mevrouw Schröder in haar vrije tijd graag met haaien zwemt? 

Pieter bijna een hernia heeft overgehouden aan het monteren van alle filmpjes voor de 

Bonte Avond? 

Mevrouw De Windt helemaal in haar rol was als kluizenaar? 

Meneer de Jager het al een tijdje zonder zijn Lexus moet doen omdat de katalysator gejat 

is? Flikken Rotterdam is druk bezig om het op te lossen… 

Meneer Schneider dolblij is als hij straks thuis weer met zijn cavia kan kroelen? 

Het een mysterie is hoe meneer Krolis tijdens het koken zijn schouder heeft geblesseerd? 



 Bonte Avondlied 

De werkweek is om, nog eventjes zingen, 

Daarna start de disco en kunnen we swingen, 

We kijken nu eventjes terug op de week, 

Wat later naar bed en morgen van streek. 

 

De bus bracht je maandag gezellig naar Asten, 

Met veel lauwe chickies en vet coole gasten, 

Bij aankomst, toen kreeg je als welkom een speech, 

“Waarom moet IK lopen en heeft U een fiets?” 

 

De Variathon, dat was echt wel zweten 

Ook moest je de zonnebrandcrème niet vergeten 

We telden de punten en welke klas won? 

Dat was V1b, zij kregen een ton! 

 

De zaklampjes aan voor een nachtelijk tochtje -  

Met Ballah voorop wel een klein extra bochtje… 

We luisterden ademloos naar meneer Pil, 

die vroeger wel vlees at, maar nu niet meer wil! 

 

Het bos in met ballen en trechters en pijpen, 

Ook moest je wel iets van de zuurgraad begrijpen. 

Omhoog in de zak; laat het touwtje niet los!  

Want dan is je klasgenoot lelijk de klos… 

 

Op dinsdag een show van diverse talenten. 

Guus Phil was er ook, al was dat voor de centen. 

Het dansen van Isis dat was ongehoord 

Het dak ging eraf, zij won de Award! 

 

Op woensdag toen moest je ‘t recept heel goed lezen, 

Dan kreeg je de lekkerste Sauce Bolognese, 

De straat werd verbouwd tot een buitenterras, 

O jeetje, daar sneuvelt het zoveelste glas!  

 

 

Een pubquiz of voetbal, een dans met de bondjes 

Met knikkende knieën en schuddende kontjes 

Het moordspel en Henry Martèl was het haasje, 

Hij had het verdiend: wat een arrogant baasje! 

Zijn broer of de barman, wie had het gedaan? 

Dat was de maitresse, Martèl ging eraan. 

 

Een pubquiz of voetbal, een dans met de bondjes 

Met knikkende knieën en schuddende kontjes 

Bij TLC moest je naar vlaggen op zoek 

Wie is er vandoor met dat Frans woordenboek? 

 

Veel heimwee en pleisters en tranen met tuiten 

“Juf, ik heb gekotst, komt u even naar buiten?” 

Het was echt een weekje vol kommer en kwel, 

Behalve voor Femke, want zij lachte wél! 

 

De leiding nog op, de bruggers op bedje 

Dan maken we lekker een sauzenpaletje 

“Hé Krijn, geef dat bord met die ballen eens door!” 

“Wil jij een Jos Brinkie of vind je die goor?” 

 

Een plofkraak op Zuid, en kakkers die pikken 

Dat klinkt als een zaak voor gewapende flikken! 

Bij ons in 010 is er veel aan de hand 

Toch blijft het voor ons wel dé stad van het land! 

 

De jongens zijn vet cool, de meiden zijn stukken, 

Een nachtelijk afspraakje, dát moet toch lukken? 

Het bonst in je hart en het knalt in je kop, 

Wie is er verliefd? Steek je vinger eens op! 

 

Nu weg met die nonsens, we willen wat zeggen, 

Wat wij jullie deze week uit wilden leggen, 

KIJK nu eens goed, zie je zelluf eens aan, 

Je bent vanaf nu: MONTESSORIAAN! 

 


