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Maandag 2 april: 

Tweede paasdag, de school is 

dicht 

Dinsdag 3 april: 

Woensdag 4 april: 

1e buitenles groep 6 schooltuinen  

Donderdag 5 april: 

Vrijdag 6 april: 

 

Alvast noteren 

(12,13 en 16 april komt de schoolfoto-

graaf); het rooster volgt nog. 
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Het Paasontbijt 

 
Hoi, Ik ben Sophie. Ik heb gegeten op school en het is 

bijna Pasen. Je raadt het al. Dat heet het Paasontbijt 

en we gingen komkommer eten en ook beschuit en 

we hebben bolletjes gegeten. Ik heb er van genoten. 

Groetjes, Sophie 4A. 

 

Hallo, ik ben Blessing. Dit gaat over Paasontbijt. Wat 

is Paasontbijt? Mensen of kinderen komen samen aan 

tafel eten en drinken bij Paaontbijt hoort ook eieren. 

Wij in groep 4A hebben lekker gegeten en gedron-

ken. Alles was lekker en gezellig. Bij elkaar. Vrolijk 

Pasen, Blessing, groep 4A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben Jemeralda en het gaat over het Paasont-

bijt. In groep 4A vieren wij het met het eten van 

broodjes, ei, beschuit en drinken van melk, limonade 

en thee. Het was erg gezellig. Vrolijk Pasen. Groeten 

van Jemeralda, gr. 4A. 

                  

                               

27-03-2018 

Verslag: 

 

Goedemiddag Allemaal! 

Ik ben Nikolas en dit is 

mijn vriend Samar-

jeet. 

Vandaag gaan wij jullie 

vertellen over het nieu-

we gebouw dat  hier 

achter het parkeer-

plaats wordt gebouwd. 

Toen wij verdeeld waren met de 

klas 4a van Juf Agnes hebben wij 

gekeken naar de verbouwing. 

Er wordt een  TIJDELIJK gebouw 

gebouwd omdat deze school zelf 

wordt verbouwd. 

Er wordt met een Heeeeeeeeele 

hoge hijskraan stukjes gebouw op-

getild voor de school. 

Het was heel leuk om er naar te 

kijken en het van dichtbij te zien. 

Er komt ook een verdieping bij dus 

dat wordt trappen lopen! 

Het Paasontbijt 

 

Hoi, Ik ben Jack. Vandaag hebben we 

het Paasontbijt gehad. Het samen 

eten met de hele klas was super. Ik 

heb lekker gegeten en gedronken. 

Wij hebben komkommmer en bolle-

tjes en beschuit gegeten. Ook een ei 

hoort bij Pasen. Groetjes van Jack, 

gr. 4A.  

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mijn naam is Ameerah. Dit 

verhaal gaat over het Paasontbijt. 

Vandaag op 28-3-2018 hebben wij 

van 4A Paasontbijt gehad. Omdat het 

1-4-2018 en 2-4-2018 Pasen is. Het 

was heel leuk en omdat het bijna 

Pasen is wens ik jullie fijne Pasen. 

Doei. Ameerah, gr. 4A.  

Hal onderbouw leeg tot 14.15 uur! 

Nadat de bel om 14.15 is gegaan kunt u de hal in om uw 

kind op te halen. De hal wordt tot die tijd gebruikt door de 

kleuters.  Dank u voor uw medewerking. 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

2  Aayush Kalra (2012)    1/2E 

2  Yai Maria (2009)     5A  

2  Ishen Ramkisoen (2007)    7C  

2  Ngohzi Vreedzaam (2006)    8B  

3  Jazlynn Brandenburg (2011)   3B  

4  Naami Teclmariam Abay (2011)   3A  

5  Celina Bansi (2012)     1/2A  

6  Jurrell Franker (2012)    1/2B  

 

 
 

 Paasontbijt: 

 

Hallo, ik ben Deshae-Lee. We gingen een Paasontbijt 

eten en we hebben krentenbollen gegeten en beschuit. 

En ei en we hebben ook paaseitjes gekregen en een 

paaskleurplaat om in te kleuren. Groetjes,  

Deshae-Lee.gr.4A. 

 

Hoi, ik ben Chante. Dit gaat over paasontbijt. Ik heb 

genoten. Het was heel leuk. Ik heb een bol met smeer-

kaas gegeten en thee gedronken. En beschuit met jam 

gegeten en een kleurplaat gemaakt. Groetjes, Chante, 

groep 4A.  

 

 

Hallo,  

 

Ik ben Elizia, ben 11 jaar en zit in groep 8A. 

Vrijdag 23 maart had ik kunstschooldag met 8B en 8A. 

Als eerste hadden we een optreden van een grote dans-

groep en daarna gingen we naar een ander optreden 

van Bokoesam. Toen gingen we naar de snackbar en 

toen naar NEMO. Dat vond ik het leukst! Ze hadden 

veel dingen zoals: een touw en stoel waarmee je jezelf 

kon optrekken: het was een geslaagde dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: 

Samuel 'Bokoesam' Sekyere is de afstammeling van een Ghane-

se vader en een Nederlandse moeder. De Amsterdammer heeft 

zijn artiestennaam te danken aan zijn vrienden, die hem de bij-

naam 'Bokoesam' gaven. Het is een mix van zijn naam Samuel en 

het Surinaamse woord 'bokoe' dat zich in het Nederlands vertaald 

naar 'stinkende vis' en als scheldwoord wordt gebruikt jegens Afri-

kanen. 

Bokoesam begon op zijn 17e met het maken van muziek. Inmid-

dels is hij goed voor miljoenen YouTube views, artikelen op diverse 

platforms en veel boekingen door het hele land. De rapper werkte 

onder meer samen met Fresku, Hydroboyz, FS Green, SBMG, Kei-

zer, Cho, Broederliefde, Kalibwoy, Jowy Rosé en Ronnie Flex. Beter 

hou je hem in de gaten! 



Foto’s van het Paasontbijt 

 

 

  


