Leerlingen nieuwsbrief

Afscheid redactieleden
Juliet Hassing neemt afscheid van de leerlingen nieuwsbrief. Juliet heeft jarenlang in de
redactie van de schoolkrant gezeten en heeft zich hier altijd voor de volle 100% voor
ingezet.
Wij willen Juliët heel erg bedanken hiervoor.
ook Niels Goed en Lisa Smit gaan ons dit schooljaar verlaten. Niels en Lisa ontzettend
bedankt voor jullie bijdrage!

Peutergroep Steggerda
De thema’s bij peuters de afgelopen maanden!
De nationale voorleesdagen 2022, wij hebben het boek de wiebelbillenboogie
voorgelezen. Samen lezen is leuk! Belangrijk voor de taalontwikkeling.
We spelen ook graag buiten, dat is goed voor de weerstand, vriendjes maken, goed
voor het zelfvertrouwen. Samen hebben we met Kiki in de tuin gewerkt. Zelf bloem
bollen in de grond gestopt. Samen zingen; er liggen bolletjes in de grond te slapen,
te slapen. Er liggen bolletjes in de grond overal in ’t rond. Wakker worden, wakker
worden, alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten. Zet de bloemetjes buiten.
Samen met Kiki hebben we muziek gemaakt. Muziek maakt blij! Zingen, spelen en
bewegen. We hebben meegedaan met de Koningsspelen.
Op het moment leert Kiki ons de kleuren. Hierbij leren we nieuwe liedjes. Zoals;
Rood, rood, rood ja rood zijn de tomaten. Rood, rood tomaten die zijn rood. Mijn
linker- en mijn rechteroog die zien de hele regenboog. Kleuren op een rij en welke
kleur kies jij?
De afgelopen maanden mochten wij ook nieuwe peuters verwelkomen. Voor het
schooljaar 2022-2023 hebben we nieuwe aanmeldingen en hebben we enkele
plekjes vrij.
Wij zijn ook te vinden op facebook en Instagram:
Facebook: Peutergroep Steggerda
Instagram: peutergroep_steggerda

Steggerdafeest
ook hebben deze toppers op de versierde wagen gezeten!

Kleuters
Koeien in de wei.
Op 13 april zijn de kleuters naar de boerderij van de familie Langeveld geweest. De
koeien gingen voor het eerst na een lange winterperiode weer in de wei. De kinderen
konden smullen van een stukje kaas en melkproducten van de boerderij.
De kinderen waren erg enthousiast. Weer een mooie belevenis om te zien.

Steggerdafeest
Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni hebben de kleuters op de versierde wagen gezeten.
Het thema van de wagen is: Corona: Alles onder controle". De wagen is gemaakt door de
oudervereniging en de ouders van de kleuters. Ook de kleuters zelf hebben een mooi
aandeel hierin gehad.
Zij hebben de "mondkapjes slinger" gemaakt.

Avondvierdaagse
daarnaast hebben deze toppers ook nog de laatste avond van de avondvierdaagse
meegelopen! Het was erg spannend maar ook super leuk.

Groep 3 en 4
een aantal leerlingen hebben een interview afgenomen met Juf Tessa en Meester
Stefan. Ook hebben ze een stukje geschreven over het schoolreisje naar dinoland.

Interview Juf Tessa
door anne en yori
1 waar woon je? in steenwijkerwold
2 heb je huisdieren? hond
3 wat zijn je hobby’s? skeeleren spelletjes spelen
4 wat is je lievelingseten ?stamppot andijvie
5 heb je een vriend?nee
6 wat is je lievelingsvak op school? gezondheidskunde
7 hoe oud ben je? 19 jaar
8 wat is je lievelingskleur?roze
9 wat deed je voor opleiding? onderwijs assistente
10 wat vind je leuk aan juf zijn?dat ik jullie wat kan leren en helpen met opdrachten

interview Meester Stefan
door lieke d en stijn
1. waar woon je? wolvega
2. heb je huisdieren? hond en kat
3. wat zijn je hobby’s?basketbal sportschool en met vrienden afspreken
4. wat is je lievelingseten ? kip rijst met groente
5. heb je een vriendin? nee
6. wat is je lievelingsvak op school? geschiedenis
7. hoe oud ben je? 19 jaar
8. wat is je lievelingskleur? groen
9. wat deed je voor opleiding? onderwijsassistent
10. wat vind je zo leuk aan meester zijn? je hebt elke dag weer contact met kinderen
en elke dag is anders en je kan de kinderen nieuwe dingen leren

Koningsspelen
wij hebben speletjes gespeeld met bowlen en blikgooien. we gingen een kasteel
bouwen en dansen en hoetjes maaken. we gingen buitenspeletjes doen en leker
eten en flagetjes als smink. we haden- orajekleeren aan. we haden het leuk
wessel en sjors groep 4

Schoolreisje
Bart
schoolreisje was leuk. ik heb samen met rinze met een auto en een motor gespeeld. en met
een glijbaan waarin je in een helikopter kon. en bij de drinkplek stond ook een grote
helikopter daar heb ik met rinze en julian gespeeld. en de bus was ook heel leuk.
eigenlijk was alles wel leuk, lasergamen en skelterrijden.
Fenne
ik heb geklommen in een toren heel hoog, wel 2x maar ik vond het wel spannend om daarna
met de glijbaan naar beneden te gaan. lasergamen was ook leuk want ik won elke keer. de
dino's waren leuk en ook het tanden zoeken in een hele grote zandbak.

Groep 5 en 6
Koningsspelen
5 tm/ 8 ging op de fiets vanaf huis naar het voetbalveld toe [vv.De
Blesse ] toen iedereen er was begonnen we met de warming up het
liedje van kinderen voor kinderen fit top 10.
Toen we klaar waren met de warming up werden we in groepjes
verdeeld die de juf opnoem en daar ging je bij staan . En werden de
onderdelen uitgelegd. de onderdelen waren: 60m sprint ,100m
sprint , grote bal gooien , kleine bal gooien ,2000 m hard d en je
inzet laten zien. Dat stond allemaal op je sportdiploma .Op de
diploma stond ook hoogspringen dat deden we eerder in de
gymzaal in de Blesse.
Toen zijn we met zijn allen weer naar school gegaan en hebben we
met zijn allen de fit top 10 gedanst en hebben we gezamenlijk
geluncht .Dit was ons verslag Doei!!!!!!
Roosmarijn en Niels

avondvierdaagse
We gingen er eerst met de autos naar de start.
Toen we daar waren was het heel druk want er waren meerdere scholen.
We begonnen in een lange rij voor de start en toen begon de eerste dag van
avondvierdaagse.
Toen we begonnen waren we eerst verdwaald en zochten de weg.
Toen we weer op het goede pad waren ging het lopen goed door.
En in de pauze kregen we ranja en een snoepje.
Toen gingen we weer lopen en ik deelde de snoepjes uit.
en toen was de eerste dag al klaar.

De tweede dag.
We gingen allemaal op school verzamelen.
Toen iedereen er was gingen we gingen opsplitsen in autos.
Toen we weer bij dezelfde plek waren als maandag gingen we weer in dezelfde rij en
gingen we met een ander pad.
De meeste hadden spierpijn van maandag maar gingen toch doorlopen.
we gingen 5km lopen.
toen we bij de pauzeplek waren kregen we weer een snoepje en wat ranja.
Toen iedereen het op had gingen we weer lopen.
toen een eindje verder begon er een hond mee te lopen hij bleef de rest van de dag
ook mee lopen.
Maar toen zagen we de hond niet meer.
en toen waren we weer klaar

De derde dag.
Gingen we weer naar school om te verzamelen.
Toen iedereen er was gingen we weer verder in de autos.
En toen waren we er weer en gingen we weer in de rij staan.
Toen gingen we weer lopen en er gingen weer een paar vallen.
Toen was het alweer pauze en toen kregen we snoepjes en ranja en een appel.
toen gingen we weer lopen.
En toen waren we weer klaar.

vierde dag.
We hadden deze dag zin in lopen.
We gingen naar school.
We gingen weer verzamelen.
En weer in de autos.
Toen we daar waren was het toen nog normaal. toen we gingen lopen ook.
Toen we pauze hadden kregen we weer een appel en snoepjes en ranja.
Toen gingen we weer lopen.
Toen waren we bij het plein en daar stonden vaders en moeder we kregen bloemen
En snoep.
En toen waren wij bij het einde.

groeten hiske en faye

Avondvierdaagse 5 km sjors en kevin
Maandag
was het wel leuk.
En we hadden veel langer verwacht.
En bij de pauze kregen we snoep en drinken
en zoete drinken het was oke drinken maar
niet de lekkerste ranja.
En er liep een hond mee
en die was weggelopen van haar baasje.

Dinsdag
Was het heel grappig want we maakte allemaal
droge grapjes en toen zagen we kinderen
van de 10 km

Woensdag
We gingen door het bos en het weiland.
en er was iemand die het al snel opgaf.
en we trapte tegen de bordjes aan.

donderdag
We hadden leuk gelopen
en daarna kregen we snoep en
toen kwamen er muzikanten
die muziek afspelen op trompeten
en trommels en dat was het hadden
we gedaan.

Schoolreisje in dinoland
We kwamen aan met de bus.Er kwam een dino masotter
aanlopen.Die gaf ons een dikke knuffel super leuk!
Toen liepen we naar een plek om onze tassen neer te
zetten.Toen mochten we vrij spelen door het park.
Je mocht toen kiezen om te lasergamen.
Of hoogteparcour maar toen we er voor stonden stond
er een hele lange rij.Er was ook een laag parkour voor
kleine kinderen.Maar er was ook meer zoals minigolfen,
goud zoeken,fossielen zoeken,diamantjes.En toen werd
iedereen bij elkaar gezocht .Toen gingen we patat eten
heel veel kinderen hadden een frikandel maar ook hadden
een paar kinderen kaso fly. Na het patat eten naar en een
speelparadijs.En toen moesten wij naar de bus.Toen we bijna bij
school waren stapten we uit de bus .Om een prank uit te halen met
onze ouders.
groetjes eva en rinze.

Groep 7 en 8
Korfbal
Het was zover 11 mei mochten we korfballen.
Iedereen deed mee dat was wel leuk, er was ook een kampioensteam (Daan,
Thomas, Gijs, Jade, Marlies en Marije) Die hebben helaas niet gewonnen.
Maar er zijn wel 2 bekers in de pocket!
Het was een heel leuke en gezellige dag!
Om nooit te vergeten.
Anouk Stuiver

We gingen 11 mei 2022 naar korfbal toe.
Iedereen deed mee. We hadden 6 teams.
Er was één kampioensteam B1.
Marije, Marlies, Daan, Jade Thomas en Gijs.
die hebben jammer genoeg niet gewonnen.
Dit waren de winnende teams:
Niels, Nina, Nick, Fleur en Naomie
Lisa, Noa, Lizzy, Martin, Tim en Milan.
Hannah Doorn

Schoolvoetbal
We kwamen aan in Wolvega
Meester klaas Jan was onze Coach Het team was Daan,Niels,
Thomas,Martin,Nick,Gijs,En luuk.
We hadden een sterk goed team we hadden onze eerste wedstrijd tegen de
avonturijn het was een goeie ploeg wij waren heel sterk aan de bal.we hebben toen
helaas 0-0 gespeeld.
We waren allemaal bijgekomen we vonden dat we goed gespeeld zij meester Klaas
Jan en de Aanvoerder Daan.
We hadden onze 2 wedstrijd tegen de Striepe.
We hadden 2-1 gewonnen Met de eerste goal van Daan we kregen toen een
doelpunt tegen 1-1 wij kregen een vrije trap. En toen scoorde Martin uit de vrije trap
we moesten het volhouden toen hoorde we het eindsignaal we juichte met z'n alle
we hadden rust. Meester Klaas Jan Zij dat we top hadden gespeeld hij zij als we
weer zo spelen komt het helemaal goed.
De derde wedstrijd.Tegen de tuindorpschool we hadden 2-0 gewonnen met een goal
van Martin en Thomas we waren opgelucht dat we hadden gewonnen.De vierde
wedstrijd speelde wij tegen OBS zuid we hadden 1-1 gespeeld met een goal van
Thomas.We waren allemaal heel blij dat we hadden gewonnen.
we moesten onze vierde wedstrijd tegen IKC scholtens school die hadden we met
5-0 gewonnen we waren toe eerste in onze poule geworden.
we moesten toen de finale in tegen de heidepollen hun waren ook eerste geworden
maar hun zaten in een andere poule.
we hadden helaas de finale verloren met 0-2
van de heidepollen maar we waren heel trots dat we in de finale kwamen.
We kregen onze beker en met vreugde vierde dat wij alsnog 2de zijn geworden. 18
mei een week van tevoren kregen wij te horen dat wij mee mochten naar het fries
kampioenschap mee mochten doen we waren super blij om dat te horen. Het was 18
mei de dag dat het fries kampioenschap was we hadden hetzelfde team maar toen
kregen we te horen dat Tim niet mee kon doen want hij was gevallen op zijn knie
toen deden stijn milan en jens mee het ging heel goed de eerste wedstrijd hadden
we gewonnen met 1-0 met de goal van Daan we hadden goed gespeeld zei meester.
We waren allemaal goed uitgerust de 2de wedstrijd we hadden gewonnen met 2-2
we hadden goed gespeeld alleen wel jammer van die ene goal. we waren goed
uitgerust en klaar voor de volgende wedstrijd we hadden toe helaas 0-4 verloren

maar het waren hele goede tegenstanders. we hadden onze laatste poulewedstrijd
we hadden 3-0 gewonnen. we zaten toen in de kruisfinale kregen we te horen die
hadden we helaas 0-3 verloren we waren toen 3de geworden we waren heel trots
dat we alsnog 3de zijn geworden.
Gemaakt door Martin.

schoolvoetbal door jade
wij doen mee aan schoolvoetbal we begonnen in wolvega daar werden we makkelijk 1e. we
wonnen alles met 7-0 we hadden daar 0 tegendoelpunten gehad marije had de vinger
gekneusd dus die kon niet keepen dus we moesten door wisselen niemand wou eigenlijk
want iedereen wou scoren in de finale wou al helemaal niemand toen is Naomie uiteindelijk
gegaan. toen gingen we door naar Joure daar was het ook wel spannend want we moesten
penalty´s nemen. maar we moesten tegen Ameland penalty´s en hun hadden gewoon hun
voetbalteam meegenomen dus dat was niet helemaal eerlijk. We hadden daar ook 0
tegendoelpunten gehad ondanks de penalty´s . We gingen door naar Jubbega we vonden
het heel spannend. we dachten dat gaat ons nooit lukken maar wel dus daar hebben we
uiteindelijk gewonnen. En moeten we dus door naar Zeist daar hebben we wel 2
tegendoelpunten gehad in de finale stonden we eerst 1-0 achter maar toen hebben we het
met z'n allen rechtgezet en wonnen we alsnog. We waren heel blij, de vader van Naomie
had zelfs alles opgenomen en op facebook gezet. op het eind zongen we de hele tijd , wij
gaan zeist in ja wij gaan zeist in, het was de hele dag vies weer dus het veld was nat dus
toen we gewonnen hadden maakte we een sliding naar de ouders. we gaan 17 juni naar
zeist. We oefenen goed! lotte en fleur hebben in Jubbega ook mee gedaan. want nina was
helaas ziek, daarom gingen hun mee. we hebben het NK gespeeld, we zijn 2e geworden we
zijn super trots. ze waren niet veel beter dan ons op het begin hadden we gewoon heel veel
spanning en zaten we niet goed in de wedstrijd. maar 2e van nederland is super goed. we
hebben nog zeker een feestje gevierd.

Nina

Naomie

Isabella

Lizzy

Marlies

jade

Lisa

Marije
[keeper}
dit is de opstelling.

Wietske

Noa

Lentekriebels
Wij (Groep 7/8) hebben het gehad over de lentekriebels.
Juf had een boekje uitgeprint voor iedereen; Pubergids, Wat je wilt weten over de
puberteit.
Iedereen vindt dit eigenlijk een ongemakkelijk onderwerp maar stiekem vindt bijna
iedereen het wel leuk.
In het boekje staat van alles: Dat je lichaam verandert, dat er dingen gaan groeien
ect.
Ik zelf vind dit eigenlijk een best interessant onderwerp alleen ik betwijfel dat of
iedereen dat vindt.
Het is allemaal erg realistisch verteld zodat je er ook wat van begrijpt.
Er is bijvoorbeeld ook een kopje over online, dat er online ook seksuele dingen
gebeuren.
Eigenlijk heb ik er wel wat van geleerd, over de veranderingen aan je lichaam, je
gedrag en wat er allemaal gebeurt in de puberteit.
Ik zou het leuk vinden als we het nog een keer zouden doen alleen ik denk niet dat
iedereen daar mee eens is.
Dit was mijn stuk over de Lentekriebels, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te
lezen :)
Naomie

mijn jaren in de fredericusschool
ik ben Daan Hoekstra ik ben nu 12 jaar oud
op 28 september geboren

Groep 1/2
ik ging met Niels en Thomas gingen we met de auto ś spelen en toen kwam Niels met de auto tegen
de tafel aan en toen had die een gat in zen hoofd we gingen ook in de bouwhoek spelen en buiten op
de de driewieler. en ik ging elke dag met Niels en Thomas spelen. en buiten zat niels ook vast met
zen hoofd vast in het hek. en luuk was ziek en toen lag hij te slapen onder de tafel.

Groep 3
ik ging na de zomervakantie naar groep 3 en toen leerde ik schrijven en lezen en spelling en rekenen.
en we gingen buiten spelen en toen ging ik met luuk met takken spelen en toen sloeg Luuk twee
kinderen tegelijk en die hadden allebei blauwe plekken en dat was wel grappig en dat was groep 3.

Groep 4.
ik ging na de zomervakantie naar groep 4 het was super leuk, we hadden eerste communie met
pastor charles en dat was wel leuk en ik had bijles van juf Annie en dat was leuk ik was met Gijs, Tim
boersma en Mick en ja ik vond dat wel leuk.

groep 5
ik kwam toen bij juf Marleen in en Juf Rosaliqe en Meester Jack en wij gingen als eerste gingen we op
schoolreisje naar dinoland en dat was super leuk en toen kregen we meester Joël en dat was een
super meester en we kregen een project en we gingen een aquarium van plastic en dat was heel
leuk.

Groep 6
wij waren weer aangekomen op school ik had er zin in en toen hadden we weer dezelfde juf en
meester en dat was leuk en we gingen een vulkaan maken ik was met Nick en dat ging wel goed en
ja we waren ook weer op schoolreis geweest dat was groep 6.

Groep 7
wij gingen voor het eerst naar kamp en dat was super leuk en we gingen lasergamen en dat was leuk
en we gingen ook verstoppertje door het bos doen en dat was heel leuk en toen was ik met niels
verstoppen en dat was leuk en we gingen naar het zwembad en ja dat was heel leuk en ja toen
gingen we weer naar school en ja dat was wel weer leuk en toen moest ik weer naar school en ja dat
was het.

groep 8
en ja we gingen weer op kamp en dat was super leuk en toen kwamen we weer op school.en toen
hadden we schoolvoetbal we waren tweede van heel westerling werf.en ja dat was leuk we hadden
een beker gewonnen en de meiden hadden alles gewonnen echt super knap. en toen mochten ze
naar het joure en wij mochten in een keer ook mee we juichen van geluk en wij waren 3de geworden
en dat vonden we knap en de meiden waren weer 1 geworden. en toen mochten ze naar jubbega en
dat was fantastisch ze waren weer 1. en we hebben nu 5 bekers gewonnen. en daar zijn we super
trots op en en nu mogen de meiden! naar Zeist voetballen en we gaan waarschijnlijk mee in de bus
naar jubbega en dat was het einde.

mijn schooltijd van de fredericusschool
groep 1
Nou ik begin bij groep 1 daar was ik veel aan het spelen vooral in de bouwhoek met die blokken. en ik
vond het leuk ook om buiten te spelen met jongens

groep 2
groep 2 toen mocht je ook veel spelen maar je ging woordjes leren en lezen en sommigen pakte het
makkelijker op dan ik. En met buitenspellen speelde ik vooral met de auto trappers en met die
speelgoed ging ik 9 van de 10 keer botsauto spelen en dat vond ik best grappig.
groep 3 de eerste keer en de tweede
nou ik was in de keer in groep 3 liep ik de hele tijd achter maar ik ging de laatste half jaar ging ik wel
voor uit maar niet genoeg en daarom bleef ik zitten en er is nog een reden maar dat is privé. En de
tweede keer in groep 3 was ik wel eerst beter dan de rest maar ik ging wel goed en ik pakte het
makkelijk op.

groep 4
groep 4 ging ook super goed dat zag je ook in ik in mijn scores en het schoolreisje was leuk toen
waren we naar duinenzathe dat was echt gezellig en ik heb de eerste koniem gedaan samen met een
aantal kinderen uit mijn klas

Groep 5
In groep 5 ging ik meer dingen snappen bijvoorbeeld rekenen,taal en spelling. toen werd het serieus
maar het was ook leuk met schoolreisje toen waren we naar Dinoland geweest met school.

Groep 6
werd je middelbare niveau voor het eerst gemaakt en er kwam ook werkwoordspelling ook erbij ik
weet niet wat het niveau was.

Groep 7
groep 7 was een jaar van nadenken wat je wil bereiken in groep 8. Maar kamp vond ik echt leuk want
mijn beste vrienden waren er ook veel vrienden zaten in groep 8 maar eerst vond ik het niet leuk dat
ik bleef zitten in groep 3 maar dat vond ik echt een nadeel er van.

Groep 8
nou het laatste groep en dat is groep 8 maar even over die vrienden in het begin van groep 8 moest ik
even wennen na alles maar ik maakte wel een nieuwe vriend en het niveau was kader ik baalde als
een stekker maar ik ben goed bezig niet door school maar door mij vind ik wel maar ik heb
meegedaan schoolvoetbal 2e in weststellingwerf en 3e in de regio en ik heb wel zin in de musical ik
doe nu t-l maar ik ga voor havo. 17 juni hebben de meiden uit mijn klas nederlands schoolvoetbal
gespeeld

gijs van de Grootevheen

Mijn fredericus avontuur: Isabella Astarita
groep1/2

Mijn beste vriendin was Sterre. Er was een bouwhoek, huishoek en je kon verven, dat
was heel leuk. Sterre verhuisde en ik was verdrietig. Ik vroeg toen aan iedereen om mijn beste
vriendin te zijn. En iedereen at altijd LIJM!! En we speelden kapertje. We hadden ook een knuffel
pompom die mocht je mee naar huis nemen. Voor de rest weet ik niks meer. Mijn juf was juf fronika
en juf harriet

groep 3

Ik vond het moeilijk om te lezen. Groep 3 was zowiezo moeilijk omdat je gaat van spelen
naar leren. Er is niet veel gebeurt in groep 3, mijn juf was juf Astrid.

groep 4

Groep 4 was echt FANTASTISCH!!!!! Want er kwam een nieuw meisje Wietske zei werd
mijn beste vriendin. Het was een leuk jaar. We zaten niet de hele tijd in dezelfde klas maar we
moesten van klas naar klas met ons vak, met reken naar die klas en met taal naar de andere klas. Ik
Kreeg ook een nieuwe juf, juf marleen, de beste juf ever!

groep 5

In groep 5 moesten we niet meer van klas naar klas maar bleven we in dezelfde klas,
De juffen en meesters kwamen nu naar ons in plaats van wij naar hen. En we hadden meester
hemfer. Ik vond hem niet een hele leuke meester, de enige leuke les met hem was met
wereldoriëntatie want toen moesten we met een mars en een sneker een aardbeving namaken. We
hadden ook meester joël. Hij was wel een leuke meester en we hadden juf marleen.

groep 6

Brak CORONA uit :( We mochten meedoen met met schoolvoetbal maar door corona
ging dat niet door. We hebben niet veel gedaan door corona dus ja. Onze juf was juf marleen die ging
elke groep met ons mee :)

groep 7

Juf marleen was weer meegegaan. We gingen op kamp, dat was echt heel leuk. We
gingen zwemmen en fietsen helaas het fietsen was echt heeeeeeeeeeeeeeeeel ver:( . Juf marleen
was zwanger en ging helaas op zwangerschapsverlof. We kregen twee nieuwe juffen juf nathalie en
juf mariska :o Op het begin dacht ik wat een leuke juffen… Maar nee de een was nog erger dan de
ander!!!!!!!!! Ze waren zo saai en streng:( . en we hadden heel vaak online les. Door corona deden we
geen musical maar een film. Volgens mij heette de film kasteel Fredestein ofzo…

groep 8

Ik zit nu in groep 8 en weet dus nog niet alles van dit jaar. Maar ik weet nog wel veel.
Aan het begin van het jaar kwam juf marleen weer, dat was echt fijn want met juf NATHALIE en juf
MARISKA kon ik niet meer verder hoor!! We gingen ook weer op kamp dit jaar ik had er veel zin in
alleen niet in het fietsen:( We aten ons VOL met snoep en vooral spekjes!! We gingen zwemmen en
marshmallows roosteren . O en ook nog broodjes roosteren boven het kampvuur. Volgens mij op de
terugweg gingen we naar het oermuseum in…. Ik weet het niet. Het was wel leuk, het was een soort
doe museum want we maakten een bijl dat mensen vroeger ook maakten. En in het museum waren
er ook gewoon doe dingen te doen. Dat was het kamp maar we hebben nog meer gedaan dit jaar!!
We hebben ook de eindtoets gemaakt, dat was spannend. En laatst hebben we het verkeersexamen
gedaan en gelukkig is iedereen geslaagd want het was wel makkelijk :) We hebben ook het

schoolkorfbaltoernooi gedaan en daarmee hebben we 3 prijzen mee naar huis genomen!!! We
hebben vandaag het schoolvoetbaltoernooi de friese kampioenschappen, want we hebben de
westellingwerf met schoolvoetbal gewonnen :) De meiden en de jongens van groep 8 zijn door. groep
7 mag helaas niet meedoen :( we doen dit jaar wel een eindmusical, daar zijn we nu mee aan het
oefenen. ik ga natuurlijk niet verklappen hoe de musical heet. we hebben ook meegedaan aan de
koningsspelen. en dat was het wel een beetje :) ( kleine mededeling we zijn eerste met schoolvoetbal

Laatste nieuws!! we gaan
naar het nederlandse kampioenschap met
schoolvoetbal!!!!
en nu gaan we naar het noorden van nederland )

einde!!

mijn fredericus verhaal

1/2 ik speelde altijd in de poppenhoek met lisa heel vaak en buiten gingen we in de zandbak. En
gingen we schommelen dat deed ik heel vaak in de poppenhoek deden we vader en moedertje ik wou
altijd de moeder zijn. En marlies wou altijd de kind zijn en lisa altijd de hond. we hadden een
speeltreintje en daar gingen we altijd tikkertje spelen in de zandbak wou iedereen de vlak maker. Zo
noemde we dat dat was wel leuk.

3,we leerde wat woordjes en ook rekenen ik vond het toen al saai en nu nog steeds. in groep drie
leerde we altijd voor de eerste communie en met juf astrid gingen we altijd liedjes zingen. Sterre ging
van school de juffen waren , juf astrid met schoolreisje gingen we naar de apenheul.

4, we kregen een nieuwe juf dat was juf marleen we gingen ook op schoolreisje we gingen naar de
apenheul. daar vond ik het heel leuk we gingen met de bus heen. Dat was de eerst keer dat ik met
me school naar een schoolreisje ging het was wel een beetje spannend. maar het was wel super
leukk we hadden ook de 1e communie we moesten altijd in de ochtend oefenen. We kregen ook een
boekje mee naar huis daar moesten we in oefenen en dan stond er bijvoorbeeld lees 15 min onder de
tafel zulke dingen.

5/6

in 5/6 hadden we juf marleen juf ester en ook meester joël in groep 5 6 we moesten toen

heel veel leren. we mochten mee doen met schoolvoetbal maar toen kwam corona dus dat kon niet
dat vond ik toen heel jammer we konden gelukkig nog wel op schoolreisje. We gingen naar dinoland
dat was wel heel leuk. Ik ging heel vaak van de glijbaan daar we hadden met meester joël een plastic
project.

7/8

ik ging naar groep 7 we gingen op kamp eerste keer dat was echt super leuk we gingen

eigenlijk in een buiten zwembad zwemmen maar het ging onweren. dus dat kon helaas niet. maar we
gingen wel naar een zwembad in meppel daar was het ook heel leuk we gingen veel van de glijbaan.
Later het jaar gingen we galgje op het bord doen met juf marleen. en uit het woord kwam rob en juf
krijgen een baby ik was zo blij voor juf.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik met naomie en juliet naar juf ben geweest we hebben een
rompertje gegeven en een speen we hebben het rompertje ge taydayt en juf vond het super leuk

8, we zitten nu nog in groep 8 we zijn dit jaar ook op kamp geweest dat was echt leuk we zijn bezig
met de eindmusical we moeten veel tekst uit ons hoofd leren. met schoolvoetbal zijn we door naar het
fries kampioenschap dat hebben we vandaag ik vind het super leuk maar het is ook echt spannend
want ik wil zo graag door naar de volgende ronde maar ik heb geen flauw idee hoe goed ze zijn wij

hebben zeker ook een goed team we hebben gewonnen!!!!! jeeeee we zijn 1e geworden we hebben 0
tegengoals gekregen we gaan nu door naar jubbega de jongens zijn 2e geworden we hebben
uiteindelijk gewonnen met penalty het was een hele leuke dag!! we hebben 1 juni hebben we
schoolvoetbal districtsfinale dat is wel spannend denk ik we gaan ons best doen om te winnen. groep
5/6 is vandaag op schoolreisje groep 3/4 ook dus we zijn alleen op school wij gaan dit jaar ook nog
een eind musical doen en daar oefenen we elke dag voor. het wordt nog een leuk schooljaar met de
musical en schoolvoetbal met schoolkorfbal ging het niet zo goed ik zat wel met marlies marije en
daan thomas gijs in het kampioensteam de coach was ansje dat was een goede coach we maar dat
was heel moeilijk we moesten tegen allemaal korfballers dus dat was wel moeilijk. we hebben gister
school voetbal gehad noord-nederland 1e plek we gaan nu door naar nk ik kan er niet meer verder in
schrijven hoe het afloopt want ik moet het inleveren. dit was mijn verhaal doeggg
Jade Mars

Mijn jaren op de Fredericusschool
ik ben lisa Smit ik ben 12 jaar
ik werd 4 op 3 december 2013
ik kwam op fredericusschool toen ik 4 was
groep 1/2 : Ik speelde met jade heel vaak in de poppenhoek toen deden we vader en moedertje en
jade was het kindje en ik was de moeder en jade ging altijd in het bedje liggen. Niels was ook nog
vast komen te zitten in het hek met zijn hoofd. We gingen ook heel vaak met de auto's wedstrijdjes
doen. We hadden ook een pop die je mee mocht naar huis die pop heette pompom.We deden ook
een keer een spelletje en luuk kon niet tegen zijn verlies en hij ging onder de tafel zitten omdat hij
verloren had. En we hadden ook altijd hele leuke liedjes. De juffen die ik had ik 1/2 waren: juf Vronika,
juf Harriët, juf Marijn en juf Ashley

groep 3 : we gingen leren lezen en schrijven. We hadden ook een nadenk stoeltje en Melle en Its
zaten er altijd op maar Melle is naar een andere school gegaan en Its is naar Denemarken verhuisd.
De juffen die we hadden in groep 3 waren: juf Astrid en juf Willy.

groep 4 : Hadden we de eerste communie dat was heel leuk we gingen met best veel kinderen. We
hadden ook schoolreisje we gingen duinen zathe en we gingen heel vaak in de rollercoaster heel
leuke achtbaan hij ging heel steil naar beneden echt cool En we hadden ook koor met 4, 5, 6, 7 , 8.
De juffen en meester die ik had waren: juf Marleen en juf Esther en een stagiaire meester Timo.

groep 5:We hadden ook meester Hanver en als je iets verkeerd deed dan tilde hij je op en bracht je
naar het leerplein. Hij zei ook altijd bammetjes in plaats van brood. We waren ook op schoolreisje
geweest naar dinoland heel leuk. De juffen en meesters die ik had waren: meester hanver meester
joël meester Tjerk en juf marleen.

groep 6: Aan het einde van groep 6 kwam corona en moesten we thuis werken. En groep 5 moest
toen dinsdag en donderdag en groep 6 moest maandag en woensdag en op vrijdag moesten we
allemaal thuis werken. En een half jaar later mochten we weer naar school maar in een u vorm zodat
we niet in de buurt kwamen bij de juffen. De juffen en meesters die we hadden in groep 6 waren juf
marleen meester jack juf Esther.

groep 7: In groep 7 mochten we weer naar school toen gingen we op kamp met de hele klas we
gingen lasergamen in het bos. Maar een half jaar later moesten we weer thuisonderwijs doen dat
duurde heel lang toen we terugkwamen was juf Marleen zwanger dus toen kregen we andere juffen
juf Nathalie en juf Mariska. we hadden ook een film gemaakt omdat de musical niet door kon gaan.

groep 8: We gingen op kamp en ik heb me misselijk gegeten in snoep. We hadden ook bonte avond
en dat was heel gezellig we hebben ook nog gezwommen. Schoolvoetbal kampioen geworden en ook
het friese kampioenschap gewonnen en het Noord Nederland kampioenschap gewonnen. Ik ben met
schoolkorfbal kampioen van de poel geworden. En er komt nog een musical aan maar daar mag ik
nog niks over vertellen. Het was heel leuk hier op school jammer dat ik nu al weg ga het was heel
gezellig hier.

mijn jaren op de fredericusschool
Ik ben Lizzy Spin
ik werd 4 op 18 juni 2014
ik kwam toen op de fredericusschool
groep 1-2: We speelden in de bouwhoek en in de huishoek. Ik ging eigenlijk alleen met Nick om, want
ik was toen nog heel verlegen. We hebben heel wat meegemaakt in groep 1-2 want ten eerste Niels
zat met zijn hoofd vast tussen het hek, en 1 van de juffen kwam bij je op bezoek en bij mij kwam Juf
vronika. We hadden trouwens: juf Marijn, Juf Vronika en Juf Harriët. We kregen ook een knuffel mee
naar huis genaamd pompom we vonden hem allemaal heel lief haha.
groep 3: In groep 3 hadden we dezelfde juffen want het was ineens veranderd naar: groep 1, 2 en 3.
We leerden in groep 3 lezen, schrijven en rekenen. Je had dan met lezen maantje, sterretje en
zonnetje, alleen het was te makkelijk voor mij dus ik moest elke keer naar groep 5-6 lopen om een
boek te halen. Dat vond ik heel spannend. En in groep 3 gingen we voor het eerst op schoolreisje
naar de Apenheul. Ik weet voor de rest niet zo veel meer van groep 3.
Groep 4: In groep 4 hadden we groep 4-5-6 dus ik vond het heel eng, want we zaten met hele grote
kinderen in de klas. We hadden juf Marleen, Juf Astrid en juf Esther. In groep 4 hadden we ook de
eerste communie dat was best wel leuk, we moesten namelijk elke woensdagochtend oefenen in zo’n
boekje. Ook kwam de pastoor wel is langs. We moesten toen thuis opdrachten maken uit dat boekje.
toen het eindelijk zo ver was, gingen we naar de kerk. Al mijn familie was er. Volgens mij vond ik het
best wel spannend haha. In groep 4 zijn we ook op schoolreisje geweest naar Duinen Zathe.
Groep 5/6: In groep 5 hadden we Meester Joël, iedereen vond hem geweldig. We hadden een keer
een plastic project je moest iets van plastic maken, en daarna gingen we het presenteren aan de hele
school en alle ouders. En toen had Luuk visser plastic gegeten. Hij stikte er bijna in. We hadden ook
elke donderdagochtend koor nou gewoon liedjes oefenen en dan soms gingen we op zondag zingen
in de kerk. In groep 5 gingen we op schoolreisje naar dinoland. In groep 6 hadden we Juf Marleen, Juf
Rosalique en Meester Hanver. Meester Hanver was best wel een beetje apart want als je iets deed
dat hij niet leuk vond, tilde hij je gewoon op haha. Hij was super lang, en hij zei altijd: pak jullie
bammetjes allemaal! Daar moesten we allemaal om lachen. In groep 6 was er ook corona, we
moesten thuis werken. Dat was echt niet leuk. Op een gegeven moment moest groep 6 op maandag
en woensdag naar school, en groep 5 moest dan op dinsdag en donderdag, en op vrijdag moesten
we allemaal thuis werken. In groep 6 kon ons laatste schoolreisje ook niet doorgaan door corona.
Groep 7: In groep 7 hebben we bijna niks meegekregen want we hebben bijna het hele schooljaar
thuis gewerkt door corona. Juf marleen werd ook plotseling zwanger. Dat was voor ons even
schrikken want toen ze met zwangerschapsverlof ging, kwamen er ineens 2 vervangers. Juf Mariska
en Juf Nathalie. Nou dat waren zulke irritante juffen. Ze konden het niet stil krijgen en we hadden altijd
ruzie met hun. Maar we gingen met ze allen raden wanneer het kindje van juf Marleen kwam en hoe
ze ging heten. we wisten ondertussen al dat het een meisje werd. De enige die het goed had was
Luuk visser die had goed geraden dat het meisje op 1 april kwam. ze heette Roosmarijn. We waren
heel blij voor juf, ze kwam ook nog een keertje langs. Toen kregen we beschuit met muisjes. dat was
heel lekker. we hadden aan het eind van het jaar een eindfilm. We hadden de film opgenomen in het
kasteel in Blesdijke. het ging over dat groep 8 opgesloten zat in school, en groep 7 wou dat ze nog
meer moesten leren . en dat vonden ze niet leuk. de hele school heeft de film uiteindelijk gezien. Ook
alle ouders.
Groep 8: In groep 8 hadden we Juf Marleen, Juf rosalique en Meester Jack. Op dinsdag donderdag
en vrijdag moest groep 7 altijd naar meester Jack. Dan was het lekker rustig in de klas. We hadden
schoolvoetbal. De meiden zijn kampioen geworden van Weststellingwerf. En de jongens werden

reservekampioen, en groep 7 werd 3e. Dusss wij mochten door naar de regiofinale!! Maar de jongens
hadden geluk want er waren te weinig teams dus ze mochten ook meedoen en omdat hun te weinig
spelers hadden mochten de groep 7 jongens ook meedoen. Uiteindelijk hadden de meiden alles
gewonnen, en waren fries kampioen schoolvoetbal en we mogen dus over 2 weken naar de
districtsfinale. De jongens zijn uitgeschakeld in de kruisfinale, maar hun hebben het ook super goed
gedaan. We hebben ook schoolkorfbal gehad daar zijn 2 teams kampioen geworden. Er komt ook nog
een musical maar daar mag ik niks over zeggen. Ik heb 8 super jaren gehad!!

Luuk Ensing.
Ik werd 4 op 14 oktober 2013.
groep 1/2: toen ik voor het eerst op deze school kwam zat ik in mijn eentje in groep 1 voor een paar
dagen, maar daarna kwamen de anderen.
niels kwam met zijn hoofd tussen een hek en meester moest hem er tussen weg halen met wat zeep.
Niels botste ook met zijn hoofd tegen een punt van een tafel en kreeg een gat in zijn hoofd. we
hadden ook een nadenkstoel en Its moest er altijd op omdat hij onze gebouwen altijd sloopte. als we
op de schommels gingen draaiden we die altijd zodat we heel veel rondjes gingen draaien. Op een
dag was ik ziek en viel ik in slaap in de bouwhoek. In de herfst gingen we altijd zoeken naar kikkerdril
en herfstspullen voor de herfsthoek. onze juffen waren: juf Veronica, juf Sylvana, juf Harriët, juf Esly.

groep 3: We kregen voor het eerst een etui een potloden en we moesten aan het werk.
iedere dag leerden we nieuwe letters. Onze juffen waren: juf Veronica, juf Astrid

groep 4/5/6: De OBS triangel ging failliet en veel kinderen gingen toen naar onze school.
groep 7/8: We gingen voor het eerst op kamp naar Taribush en dat was leuk. Op kamp in groep 7
gingen we lasergamen in het bos. Aan het eind van groep 7 ging groep 8 een film maken in plaats
van een musical en groep 7 mocht ook meedoen aan de film. In groep 8 gingen we ook op kamp naar
Taribush maar toen gingen we niet lasergamen maar we gingen waterpistool gevecht doen. We
hadden ook schoolvoetbal en korfbal, met voetbal werden we in de regiocup derde en de meiden
eerste, ze werden ook eerste van noord Nederland van de meiden. Met korfbal had ons team
verloren. Aan het eind van het jaar gaan we ook een musical doen. onze juffen en meesters waren:
juf marleen, meester jack, juf rosalique, meester klaas-jan en meester stefan.

Mijn school avontuur.
groep 1-2: ik werd 4 en ging naar de triangel. ik was eerst het enigste meisje maar toen kwam
nina op de triangel. we leerde elkaar kennen en werde vriendinnen en later werden we besties. en
mijn juf was juf joke juf joke en nog een maar die weet niet meer. kreeg longontsteking dus we kregen
een invaller ik weet niet meer hoe ze heet maar had altijd mickey mouse knuffels in de auto dus met
schoolreisje wou ik altijd bij haar in de auto. over het spelen in de kleuters ik speelde altijd in de
poppenhoek en pom pom was altijd mijn kind. ook vond ik tekenen en knutselen leuk. wat ook een
ding was wat ik heel leuk vond was buitenspelen. ik wou altijd op zo'n karretje. ook ging ik vaak met
houten kralen kettingen maken. dit was mijn avontuur in de kleuters.

groep 3:
ik kwam in groep 3 ik vond het heel spannend want ik had ook een nieuwe juf juf Kelly en juf miranda
we leerden letters en cijfers en we hadden ook een werkboekje ik weet het nog precies het boekje
heette Veilig leren lezen we moesten daar altijd opdrachten in maken met letters en al gauw kleine
woordjes.

groep 4:
ik kreeg al gauw rekenen en spelling maar ook taal. ik vond spelling mijn lievelingsvak er kwam ook
vaak een juf en daar gingen we mee knutselen dus werkjes maken en dat vond ik zo leuk . ik kreeg
ook een andere juf want juf miranda ging naar de kleuters de nieuwe juf hete juf Marisca. meer weet
ik niet dus we gaan naar de volgende groep.

groep 5-6:
mijn school ging sluiten dus ging ik naar een nieuwe school de fredericus ik vond het spannend maar
ook heel leuk ik kende de kinderen nog niet zo goed maar leerde ze gauw kennen en kreeg veel
vriendinnen de eerste dag gingen we tekenen voor de verjaardagskalender. in groep 6 kwam een
nieuwe meester, meester hanver hij had een keer met wo een leuk proefje je moest een snicker en
een mars tegen elkaar aandrukken en dan zag je wat er met een aardbeving gebeurt. later brak
corona uit en hadden online les.

groep 7-8:
mijn juffen waren juf marleen,juf nathalie,en juf Marisca
ik kwam in groep 7 ik vond het spannend maar ook heel leuk het werd wel lastiger op school maar
gelukkig was het na een dagje niet meer spannend ik kreeg wel een nieuwe klas dat vond ik best leuk
maar moest er wel even aan wennen. we gingen ook op kamp we moesten 32 kilometer heen fietsen
maar gelukkig waren er veel tussenstops.
we gingen op de heenweg naar de coop en naar miramar dat is een zee museum waar je schelpen
en zeedieren kan bekijken.
dus dat was super leuk. toen ging juf marleen met verlof en kregen we invallers. dat waren juf Marisca
en juf nathalie.toen ging ik naar groep 8 mijn juffen waren juf Rosalique en juf Marleen. wegingen op
kamp en dat was superleuk. we gingen naar een oer musea en lasergamen en ook zwemmen. dus
dat was heel leuk. we hebben ook meegedaan met het schoolvoetbal toernooi en we hebben
gewonnen met het friese kampioenschap. en we hebben ook gewonnen met het
districtskampioenschap en nu naar het nk . we hebben ook meegedaan met schoolkorfbal en we
hebben 2 bekers gewonnen. toen ook nog onze eindtoets gehad en volgens mij heeft iedereen dat
supergoed gedaan we hebben ook 2 fiets examens gehad en een was in een boekje en de ander op
de weg in wolvega iedereen is geslaagd.
Dit was mijn school avontuur gr. marije Rouwendaal

mijn Fredericus avontuur.
Hey, dit is mijn school avontuur het waren leuke jaren! groetjes Marlies Kemper

groep 1/2
Ik speelde altijd met vriendinnen in poppenhoek en speelde vaak tikkertje. Ik was vaak kind in de
poppenhoek. Buiten ging ik vaak op de step ik wou alleen op de step met rem. Ik hield altijd van
tekenen en speelde ook vaak met lisa of jade. Der was ook altijd een kind die onder de tafel sliep. We
hadden altijd liedjes en ook een over de week hij ging zo, is het maandag of dinsdag of woensdag is
het donderdag ja of nee is het vrijdag of zaterdag of zondag wie heeft er een idee. En zo hadden we
heel veel liedjes. Ik maakte altijd met Noa armbandjes van madeliefjes. Mijn juffen waren Juf Sylvana
en juf Harriët en juf Veronica.

groep 3
Mijn juffen waren juf Astrid, Juf Marijn en Juf Veronica. Ik vond lezen heel moeilijk! Ik was altijd met
Noa, We hadden voor het eerst taal, rekenen en spelling. Ik vond het heel leuk in groep 3 want ik wou
graag letters leren. We leerde ook liedjes voor de eerste communie. Sterre die ging weg van onze
school toen ging ze trakteren.

groep 4
Mijn juffen waren Juf Marleen en Juf Astrid. We zaten met groep 4/5/6
in een klas. We hadden de eerste communie. Noa en ik stonden naast elkaar en we moesten heel
hard lachen ik weet niet meer waarom. Wietske kwam in groep 4 bij ons. Ik vond leren toen nog leuk.
Mijn lievelingsvak was rekenen. met de toetsen mochten we na die tijd altijd spelen, Ik ging altijd met
de lego. In groep 4 gingen we naar Duinen zathe Toen zat ik in de bus naast Noa.

groep 5/6
In groep 5 kwamen er nieuwe kinderen. Nina Marije Tim Pieter Stijn Anouk en nog wat maar die zitten
niet bij mij in de klas. Ze kwamen omdat hun school dicht ging . We hadden Als stageLoper Meester
Joël en meester Tiemo en meester Hanver. Meester Joël wou altijd met ons voetballen. In groep 5/6
was ik besties met Naomie en Noa. Later was ik met Lisa geheimen besties. Met Meester Joël gingen
we een plastic museum maken. Met allemaal plastic. met meester Hanver in groep 6 gingen we kijken
wat er won een snicker of een mars. De snicker won omdat de nootjes in zaten. Later in groep 6
mochten we meedoen met schoolvoetbal omdat er te weinig kinderen in groep 7/8 zaten. Maar toen
kwam corona en konden we niet meer mee doen. In groep 5 moesten we van klas naar klas rekenen
was in groep 7&8 en taal en spelling in groep 5&6. toen kwam Corona dus heb niet heel veel gedaan
in groep 6. Maar mijn broer ging wel van school af.

groep 7
Mijn juffen waren juf Marleen Juf Nathalie en Juf Mariska. In het begin van het jaar kregen we een
nieuwe klas. We hadden een best wel grote klas. We gingen voor het eerste op kamp, We moesten
32 kilometer fietsen, De heen weg gingen we langs de coop en naar een schelpenmuseum. De
meiden lagen in het huis en de jongens lagen in de tent. We hadden gezwommen. Het was in
meppel, maar het was wel heel leuk kamp.
Der kwam weer een lockdown! we zaten allemaal thuis online les niemand vond het echt leuk. We
speelde altijd tikkertje op het klimrek en voetbalde vaak en deden het tafelspel . Het einde van het
jaar hadden we een film gemaakt. Meestal doe je een musical maar door corona deden we een film.
In een kasteel in Blesdijke. Het was leuk om de film te maken. Ik was de baas van het kasteel.

groep 8
Mijn laatste jaar groep 8. Mijn juffen zijn Juf Rosalique en Juf Marleen. We zijn op het begin van het
jaar op kamp geweest naar het zelfde als vorig jaar. Nu lagen groep 8 meiden in een tent en groep 8
jongens in een tent. We moesten 32 kilometer fietsen. We gingen langs een museum waar we heen
gingen. Daarna gingen we naar de coop ik kocht kauwgom en pepernoten en balletjes. Toen we er
waren. Gingen we eerst alles klaar leggen enzo. Ik lag naast jade en boven lisa. Daarna gingen we
eten macaroni. De volgende dag gingen we zwemmen buitenzwembad en lasergamen. In de avond
gingen we bingo doen. En daarna marshmallows roosteren…lekker… We hadden laatst
schoolvoetbal we zijn 1e geworden!! Omdat we eerste zijn geworden mogen we door naar het fries
kampioenschap. We hebben daarmee ook gewonnen de jongens zijn 3. We moesten met penalty's
doen en ik mocht er een nemen en Naomie en Jade. Ik schoot over want de bal was heel licht de
tegenstanders schoten hem ook over Naomie schoot hem ook mis. Toen Moest Jade hem scoorde
om te winnen. En ze scoorde we waren heel blij. We gingen helemaal juichen we kregen een medaille
en een beker. Nu moeten we naar Noord Nederland naar Jubbega. We hebben GEWONNEN!! toen
we hadden gewonnen gingen we door de dorpen met de auto toeteren, we kregen een medaille. Nu
gaan we naar het NK. We hebben laatst schoolkorfbal gehad. Ik zat met Jade Marije Gijs Daan
Thomas in een team. Wij zaten in het Kampioenspoule. we zijn 3e geworden van de 5. Het was heel
moeilijk we moesten tegen allemaal korfbal kinderen. Maar ik was wel trots dat we zo ver zijn
gekomen. Ik had midden het jaar kreeg ik me voorlopig advies. We moesten ook eindtoets maken en
verkeers examen ik heb allebeide verkeers examens gehaald en eindtoets ging ook goed.
Koningsspelen moesten we record halen van onszelf verbeteren Ik heb al me record verbeterd. Ik
sprong 1,25 voor de rest weet ik niet meer. We zijn nu bezig met een musical. Ik heb een hele leuke
rol.

Mijn basisschool carrière
ik ben Martin Koers. Mijn basisschool carrière begon toen ik 4 werd, dat was op de burgemeester de
ruiterschool.

Groep1-2 ik had 2 juffen ze heet juf Edith en juf Trea
In groep 1 en 2 ging ik altijd in de bouwhoek of in de k'nex hoek.En dat je hulpje van de juf alleen als
ik geen hulpje was werd ik altijd boos en als ik hulpje was was ik weer blij.

Groep 3-4 Wij mochten voor het eerst in de voetbalkooi we voetbalde altijd ook als het niet onze dag
was ik had juf Bianca en juf Jacqueline ik mocht voor het eerst rekenen ik was altijd heel snel klaar.

Groep 5-6 Ik had juf Trea en Meester Niels. in groep 5 en 6 was het altijd leuk meester niels had een
gitaar we gingen met z'n allen muziek maken. en als het winter was was de glijbaan en het was
bevroren we gingen altijd van de glijbaan af en knalde tegen het hek aan.

Groep 7-8 In groep 7 verhuisde ik naar steggerda ik kwam op de fredericusschool ik maakte gelijk
nieuwe vrienden en we hadden veel gelachen we hadden het lego plaatje we gingen ermee frisbee hij
vloog ook wel eens het raam uit en dan deden we het zonnescherm dicht en toen pakte we hem weer.
We hadden veld we gingen altijd groep 7 tegen 8 en wij wonnen altijd natuurlijk. we kwamen in groep
acht we hadden schoolvoetbal en schoolkorfbal en avondvierdaagse de jongens kwamen 3 in de
regio cup van friesland de meiden waren 1 geworden en gingen door naar het noord nederland die
hadden ze ook gewonnen nu zijn ze door naar het nederlands kampioenschap in zeist hopen dat we
die ook winnen.

Mijn fredericus jaren
Ik ben Naomie de Palm ben 12 jaar oud ik werd vier op 22 januari 2014
Ik zit in groep acht en ik ga vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt in de afgelopen 8 jaren :)
Groep ½ In groep ½ hadden we juf Veronica, juf Harriët en juf Sylvana. Ik was altijd beste
vriendinnen met Noa en deed alles met haar, altijd in huishoek speelden we met ze 2e vader en
moedertje. Buitenspelen was ook altijd leuk, we deden altijd wedstrijdjes met de steppen en autootjes.
Maar het ging niet altijd goed, Niels was tijdens het overblijven vast blijven zitten met z'n hoofd tussen
hek omdat hij er doorheen wou :o
Groep 3 In groep 3 begonnen we met leren lezen, rekenen, taal en spelling. We gingen ook naar de
apenheul met alle kinderen van 3 t/m 6. De peuters, groep ½ en groep 3 waren eigenlijk de hele tijd
bij elkaar, er kwam een lokaal bij die verbonden was met de klas van groep ½ en die van ons. Dus
eigenlijk veranderde er niks voor ons we begonnen alleen met leren. Wat wel een verandering was is
dat Noa in plaats van naar groep 2 naar groep 3 ging met ons, omdat ze een late leerling was mocht
ze kiezen tussen groep 2 of 3 en ze koos voor groep 3 en sindsdien zit ze gezellig bij ons!

Groep 4 In groep vier zaten we in de klas met 4/5/6 en dat werd wel een hele grote verandering want
we zaten met allemaal grote kinderen in de klas. We hadden de eerste communie met bijna de hele
klas we moesten elke week een keer bij elkaar komen om te oefenen hoe je moet bidden, gedragen
ect. Toen we klaar waren met de eerste communie ging ik met familie en vrienden in het centrum in
de blesse soort van feestvieren of zoiets. We hadden ook het koor waarmee we altijd oefenden met
juf Astrid. We gingen ook met 4/5/6 naar duinenzathe en daar mochten we vrij over al in met
iedereen.
Groep ⅚ In groep 5 was niet een heel speciaal jaar er gebeurde niet veel, gewoon normaal als andere
jaren totdat we aan het eind van groep 5 te horen van: Corona. In de zomervakantie was het al
moeilijk met vakanties alleen toen we weer op school kwamen was het nog erger als eerst hadden we
online en toen mochten weer naar school, we moesten in een U vorm zitten zodat we 1,5 meter
afstand konden houden. Maandag en woensdag moesten wij naar school en dinsdag en donderdag
groep 5. Corona werd steeds erger dus we moesten al snel weer thuis zitten.

Groep 7 In groep 7 gingen we als eerst op kamp met groep 8. We gingen Miramar Museum en
daarna naar het kamp we hadden kampvuur met muziek smoors en nog veel meer leuks. Juf Marleen
werd plotseling zwanger en we kregen 2 invallers: Juf Nathalie en Juf Mariska. Niemand mocht ze en
iedereen was al snel klaar met ze dus iedereen lokte het ook uit omdat ze altijd heel grappig
reageerde.
Toen Juf marleen de baby had gekregen kwam ze met Rob en Roosmarijn-Evie naar school. Toen juf
Nathalie naar binnen was op die dag was iedereen juf Marleen aan het smeken om terug te komen
omdat we haar heel erg miste. Toen ze weer terug was hadden we eigenlijk een probleem, Juf
Nathalie en Juf Mariska deden alles anders dan dat wij gewend waren en toen kwam juf weer terug
en toen moesten we weer alles anders proberen dus bijna iedereen was achteruit gegaan door hun :(
Groep 8 Groep 8, het laatste jaar, daar zijn we dan, naar al die jaren kijk ik al op tegen het afscheid.
Maar wat is er eigenlijk allemaal gebeurt? Het begon met kamp groep ⅞ ik heb nog nooit zo iets leuks
meegemaakt met school, ik kon vorig jaar niet zo goed met groep 8 alleen toen groep 7 van dit jaar er
bij kwam was het heel anders, ik kan zelf al best goed met kinderen van groep 7 dus ik wist zeker dat

dit een heel leuk jaar zal zijn. We hebben met z’n allen schoolvoetbal gespeelt in Wolvega, met 3
teams meiden groep 8, jongens groep 8 en heel groep 7. Heel groep 8 kwam in de finale groep 7 niet
maar zij hebben het ook zo goed gedaan! De meiden hebben de finale gewonnen en de jongens niet
maar we kwamen allebei bij de friese kampioenschappen de meiden zijn door de jongens niet alleen
we zijn blij dat we met z’n alle zo ver zijn gekomen! Ook hebben we schoolkorfbal gehad en we zijn
met 2 teams kampioen in de poule geworden dus ook twee bekers gewonnen. Toen we meededen
met het Noordnederland schoolvoetbal hebben we als eerste 3-1 gewonnen daarna 2-0 en daarna
2-1 toen hadden we kruisfinale 2-0 gewonnen en de finale 4-1. Ik ben echt super trots op iedereen en
vind dit een super leuk afscheid!!

Ik ben Nick Scheltinga.
Ik werd geboren op 11 juli 2010.
ik kwam op de fredericusschool als kleuter.

Groep 1-2-3 We zongen altijd en een liedje voor het eten en voordat we naar huis gingen.
Iedereen kreeg pom pom is een keer mee en we kregen huisbezoek van juf fronika.
Niels zat vast met zijn nek tussen het hek. We hadden juf Fronika en juf Sylvana

Groep 4-5-6 We kregen pen, potlood en etui. We gingen meer leren en We gingen op schoolreisje
naar Dinoland. sommige kinderen deden eerste communie waaronder ik. de pastoor heten charles.
luuk en daan gingen een wedstrijdje wie het roods kon worden maar toen viel luuk flauw. we hadden

Groep 5-6 we hadden veel thuis werk door corona. dus we hadden niet zo veel meegemaakt.

Groep 7-8 we hebben schoolvoetbal gehad en de jongens zijn tot de regio cup en de meiden gaan
nu naar het nederlandse kampioenschap. we gingen ook op kamp dat was ook leuk in groep 8 gingen
we naar dwingeloo.

mijn jaren in de Fredericus
Inleiding
ik ben niels goed nu 12 jaar oud
werd 4 op 30 December

Groep 1/2

wat heb ik beleefd in groep 1/2 . Luuk was in slaap gevallen toen hij ziek was. we

gingen ook Bouwen met Daan,Luuk,Thomas en ik in de bouw hoek. Speelde vader en moedertje.ging
altijd buiten met Daan op de driewieler.

Groep 3
Wat heb ik in groep 3 beleefd. Ik zat vast met mijn hoofd toen moest ik worden geholpen om eruit te
komen. We g leerde,lezen,spelling en taal. we gingen knikker en tafel spel. Leerden we gatal en
ruimte junior en dat is een progamma dat je rekenen kan leren. Ook zwaaide Luuk met een stok en
raakte toen twee kinderen.

Groep 4
Gingen altijd belletje lellen en dat deden we dan ook een uur. Toen stapte Luuk een keer op een kever
waarna hij hem weg gooide. We gingen op school reisjes en toen zaten Daan,Thomas en ik vast in de
atractie. We hadden vroeger en hut met Daan,Thomas, en ik waar we bijna elke dag in speelde. We
gingen ook elke dag knikkeren en gingen ook elke dag tafel spel doen wat heel lang deden. We
gingen heel vaak onder de tafel verstoppen.

groep 5/6
Hadden we voor het eerst juf marleen en moesten we tot de vrijdag middag op school blijven. We
mochten ook voetballen op het voetbal veld. We gingen ook verder weg op school reisje en als we er
dan bijna waren gingen we net als we er niet waren en als de moeders en vaders bijna weg gingen
kwamen we te voorschijn. En waren we heel blij dat we er weer waren. We mochten toen ook met
kleuters voorlezen. Toen deden daan en luuk een wedstrijd rood worden en toen viel luuk flauw.

groep 7
We waren één van de grootste kinderen van de school. En juf Marleen ging met verlof dus toen
kregen we juf Mariska en juf Natali we vonden de juffen niet zo leuk. En in die tijd kwam corona dus
moesten we in quantaine. We konden daarom niet zoveel doen Schoolvoetbal,Schoolkorfbal en geen
musical maar wel een film wat wel heel leuk was.

Groep 8
We zijn de oudste van de klas het is ons laatste jaar. We gingen op kampen we blefen tot 00:00 op.
We gingen allemaal een halfe kilo pepernoten kopen. En toen nog naar een museum. De jongens

groep 7/8 sliepen in één tent en de meisjes groep 8 sliepen in een tent en groep 7 meisjes in een
huisje. We gingen ook nog naar een zwembad daar deden we verstoppetje in het hele zwem bad. We
gingen ook heel vaak van de glijbaan en al het water viel uit het zwembad. We hadden dit jaar ook
school voetbal gedaan we zijn tweede geworden met westellingwerf en de meisjes eerste allebij de
teams gingen door naar het Friesekampioenschap en daar zijn de jongens derde geworden en de
meisjes eerste dus die gaan het noorden kampioenschap die ze ook hebben gewonnen en gaan nu
door naar het Zeist tegen de beste scholen van Nederland. Dit waren mijn jaren bij de Fredericus
school.

mijn schoolcarrière van groep 1 tot 8
hoi ik ben Nina Roffelsen en ik ga je meenemen in mijn schoolcarrière.
Ik begon mij school op de Triangel, en in groep 5
ben ik naar de Fredericusschool gegaan. Omdat de school failliet ging..
nu op de Fredericusschool zit vind ik dit een superleuke school, en ga er
nu een leuk afscheid van maken.
groep 1/2: toen ik 4 jaar was begon ik op de triangel, en het was super leuk. Ik vond het eerste
weekje school super spannend.. de eerste week was ik daarom ook de hele tijd met me broertje. Ik
was super verlegen, en toen ik marije een beetje leerde kennen wist ik het al meteen we werden
beste vriendinnen, we deden op de school veel dingen het vaakst vader en moedertje en ik wou echt
altijd de hond zijn.. ook vond ik de poppenhoek en kleuren heel leuk. en de computers waren ook heel
leuk.. We hadden juf Joke en soms juf Miranda en juf Derkje.

groep 3: Groep 3 je leert al wat woordjes wat letters en cijfers,
dat vond ik wel een beetje saai.. het was natuurlijk heel anders dan de hele middag spelen, dat is
natuurlijk veel leuker. maar ik vond het ook wel weer leuk, de juffen waren volgens mij juf Kelly en juf
Miranda.

groep 4: Je leerde steeds meer zoals taal, spelling en rekenen en nog veel meer. We hadden ook
altijd kanjertraining dat was een les waarin je leerde voor jezelf en voor andere opkomen, en wat je
moet doen als je word gepest. Gelukkig werd in onze klas niet gepest, nog steeds was ik bestie’s met
marije. In de pauze gingen we altijd stoeien of taarten bakken in de zandbak, een soort van heel
holland bakt. Onze juf was juf Kelly, en die juf vond ik heel leuk. Ook was dit mijn laatste jaar van
deze school, dat vond ik best jammer maar ik wist dat dit een superleuke school was.

groep 5: Mijn eerste jaar op deze school, ik had natuurlijk nog niet zo veel vriendinnen want ik was
alleen maar met marije aan het eind van het jaar had ik super veel vriendinnen. Onze juf en meester
waren, juf Marleen en meester joël. Het is natuurlijk heel anders zo'n nieuwe school, alles anders
uitrekenen, andere boeken en nog veel meer ook hadden we een andere: spelling, rekenen en taal
methodes dus dat is wel lastiger. Met schoolreisje zijn we naar duinenzathe geweest, dat vond ik
super leuk. Het was soms best moeilijk om nieuwe vriendinnen te maken, dus daarom duurde het met
mij wat langer, na een maand ofzo had ik al veel vriendinnen. Ook hadden we met meester Joël een
plastic project over wat in de zee is of leeft, ik had een boot gemaakt. Luuk Visser had toen ook een
klein stukje van een rietje per ongeluk in zijn mond gedaan. dus daar stikte hij bijna in. Ik heb hier een
leuk eerste jaar gehad.

groep 6: In groep 6 hadden we meester Hanver en juf Marleen, meester Hanver was grappig maar
als je wat deed was hij gelijk boos.. Ook gebruikte hij hele grappige woorden zoals: Even centraal en
pak maar eventjes je bammetjes en nog veel meer. Ook kregen we een nieuw schoolplein met een
pannakooi, ook mochten we meedoen met schoolvoetbal omdat er te te weinig meisjes in groep 7/8
dus wij mochten meedoen. Alleen toen kwam corona dus konden we niet meer meedoen, dat vonden
we heel jammer. Met meester Hanver deden we een wedstrijd wie er won het was snicker of mars
volgens mij won snicker. We zaten heel lang met de hele klas in quarantaine, ik ging soms wel naar

school omdat me ouders dan allebei niet thuis waren. Thuis School was heel saai, maar je was wel
snel klaar met school en je kon met iemand samen werken dan ging je ‘s ochtend al naar een vriendin
en dan maakte je samen rekenen en taal. Of je ging samen met je vriendinnen in een meet en kun je
van alles bespreken, nou genoeg over deze groep en door naar een nieuwe klas.

groep 7: nieuw jaar nieuwe klas, in groep 7 waren mijn juffen juf Marleen, juf Rosalique en soms
meester Jack. Ook was helaas dit jaar ook corona en zaten we een half jaar van groep 7 in
quarantaine, dat was natuurlijk super stom je ziet je vriendinnen minder, het leren is moeilijker. En het
is natuurlijk ontzettend saai, echt stom in dit jaar in quarantaine want dit is een best bijzonder jaar, we
hadden onze adviesgesprekken, een eindfilm van groep 8 enz. De film was super leuk om te maken
en ik was een kok, want de film ging over groep 8 die natuurlijk al 8 jaar op school zitten en die willen
weg, groep 7 wou dat niet dus ze houden hun gevangen, de kokken vonden dat ze vrij moesten dus
hadden ze iets bedacht waardoor groep 7 hun laate gaan. Daar ging de film dus over ik vond het
super leuk om in een film te zitten. Mijn adviesgesprek ging ook heel erg goed vind ik zelf, me ouders
en ik gingen met juf Marleen en juf Rosalique in gesprek juf Rosalique had toen corona dus die was
er online. Ze lieten me de toetscijfers zien van alle jaren, Toen ik binnenkwam stond hij op tl dus ik
dacht dat ik tl kreeg en ja we gingen in gesprek alleen toen ze het gesprek afsloot en met niveau zij
was het: Havo, ik was echt super blij. dit was nog niet het echte adviesgesprek die kreeg je in groep
8, want je moest nog de eindtoets en nog een cito maken. In groep 7 ben ik ook voor de eerste keer
op kamp geweest, dat mocht gelukkig nog maar net. Het was superleuk en hebben heel veel gedaan.
alle jongens gingen buiten in een tent en wij mochten in het huis, we gingen elke avond en soms ‘s
middag lazergamen dat was echt superleuk. De heenweg waren naar een museum geweest dat
heete miramar, we gingen ook naar de coop daar mog je aan 2,50 aan snoep kopen, Ook deden we
op kamp een spel met waterpistooltjes, iedereen had een waterpistool en een naamkaartje van
iemand in de klas, die moest je afschieten ongezien. Als je werd afgeschoten was je af, het spel
duurde wel tot in de avond. Het was ook heel toevallig ik had Marlies haar kaartje en Marlies had mijn
kaartje dus Marlies vroeg me mee naar de wc en we schoten elkaar allebei af. volgens mij had
Wessel gewonnen, we hadden ook in Meppel gezwommen. en toen gingen we de volgende dag weer
naar huis, dat was wel 32 km fietsen.

groep 8!: het allerlaatste jaar!! Natuurlijk begonnen we met kamp, het was super gezellig. We
hadden ook bonte avond, en ook gingen we weer zwemmen deze keer waren we naar een
buitenzwembad. Bij de bonte avond was ik met Marije, Tim en Milan we vertelde moppen. De leukste
act vond ik Marlies, Jade, Lisa, Lizzy, Noa en Naomie, die hadden van die lichtstreepjes aan zichzelf
geplakt en deden de lampen uit, het zag er heel cool uit. Ook sliepen we dit jaar in de tent en de
jongens van groep 7/8 ook in een tent, de meisjes van groep 7 sliepen in het huis. Ook hebben we
natuurlijk de IEP toets gehad waarin je kan zien hoever je bent met je niveau, nou het meeste in de
toets vond ik wel te doen maar je had sommige stukjes dat het wel weer moeilijk was. was juf had je
een potlood, gum, ballon en een flesje water die ballon lieten we knappen om te laten zien dat we
gingen knallen. ook hadden we dit jaar gelukkig wel schoolvoetbal en korfbal, voetbal was in Wolvega
en het was niet moeilijk we hebben 0 tegengoals gehad en heel veel goals gescoord dus het was niet
heel erg moeilijk. we waren super blij dat we hadden gewonnen dus mochten we naar het
fries-kampioenschap en de jongens zijn 2de maar daar kom ik nog op terug, schoolkorfbal was daar
in tegen wat minder er was 1 kampioensteam en voor de rest gewone teams, we hebben wel 2
bekers gewonnen maar het kampioensteam had niet gewonnen dat was wel jammer ik heb met mijn
team de poule gewonnen dus had daar een beker van. nu gaan we weer naar schoolvoetbal, het
Fries-kampioenschap! we vonden het allemaal super spannend, tot onze verbazing mochten de
jongens ook meedoen met het Fries-kampioenschap ze hadden te weinig teams dus de jongens
deden ook mee dat vonden we allemaal super leuk. Ze waren heel erg goed tot we in de finale weer
tegen Ameland moesten daar hadden we al tegen gespeeld en die waren super goed, we waren
superblij en helaas waren de jongens niet door maar ze hebben het super goed gedaan de finale was

echt super moeilijk het ging steeds heen en weer, we hadden super veel kansen. En ja de tijd was
voorbij we moesten penaltys doen dat vonden we echt spannend maar we hadden gelukkig een super
goeie keeper en super goeie spelers. Er moesten 3 kinderen penaltys nemen Ameland ook 3
kinderen eerst Marlies daarna Naomie en als laatste Jade, Ameland begon ze schoten gelukkig over,
daarna Marlies helaas schoot die ook over. Maar Ameland schoot ook weer over, Naomie schoot op
de goal maar helaas had de keeper hem. De laatste 2! het was superspannend Ameland schoot…..
OVER! we waren echt blij nu lag het in Jade haar handen, En Jade schoot hem in de goal! Het was
echt een super leuke ervaring. We zijn gewoon fries kampioen nu zijn we naar noord nederland
gegaan hebben we dit ook gewoon gewonnen ik was er helaas niet bij ik was ziek. ik was echt super
verdrietig nu op naar het Nederlands-kampioenschap!!

Mijn avontuur op Fredericus!
ik ben noa en ik ben op 13 december 2014 4 geworden.
dit zijn mijn jaren op de fredericusschool!
groep 1: Bij sommige dingen zongen we liedjes, bij het binnenkomen, opruimen, eten en als we weer
weg gingen.We zaten bijna altijd in de kring. Ik speelde altijd met wat meisjes in de poppenhoek en
dan deden we altijd vader en moedertje. Er is echt best wel wat gebeurt in groep 1: ten eerste is
Niels met zijn hoofd vast blijven zitten met zijn hoofd omdat hij dacht dat hij er doorheen paste! En we
hadden een keertje spelletjes dag en luuk kon niet tegen z'n verlies dus zat hij de hele tijd onder de
tafel, en gooide het bord door de klas en toen was het bord kapot, oepss! We deden ook altijd in de
pauze wedstrijdjes met de karretjes. We hadden ook een een knuffel pompom en die mocht je dan
een keertje mee naar huis, je was dan ook echt heel blij als je pompom mee kreeg, en als je dan
pompom mee naar huis mocht dan nam je hem overal mee naar toe, en in de kring vertelde je dan
alles wat je samen met pompom hebt gedaan.En de juffen die ik had in groep 1 zijn: Vronika, Marijn
en Harriët.
groep 2: Eigenlijk heb ik niet echt in groep 2 gezeten want ik ben van groep 1 naar groep 3 gegaan
want in groep 1 deed ik het werk van groep 2 samen met nienke alleen nienke had gekozen voor
gewoon naar groep 2 te gaan en ik voor groep 3.
groep 3: In groep 3 begonnen we met lezen en schrijven. ik heb een groep overgeslagen dus zat ik nu
in een andere klas, dit zijn de kinder waar ik nu ook bij in de klas zit. Dus dat was wel nieuw voor mij,
maar gelukkig was iedereen gewoon super aardig tegen mij! en de juffen waren: Vronika, Sylvana en
Hilly.
groep 4: In groep 4 hadden we de eerste communie en koor. We oefende altijd met juf Astrid, en we
zaten in koor met groep: 4 5 6 7 en 8. Dat was echt super leuk! We zijn met schoolreisje naar
duinenzathe geweest. De juffen en meesters waren: Marleen, Esther en meester Timo.
groep 5: We hadden een meester, dat was meester Hanver en als je iets niet goed deed dan werd je
in
een keer opgetild en op zijn schouder gezet, maar hij tilde je ook zo op omdat hij ongeveer 2 meter is.
Dat is wel heel groot vergeleken mij! ;) Iedereen vond meester Joël leuk, we hadden ook nog een
plastic project, dat was heel leuk en luuk visser had plastic gegeten en stikte er bijna in. In groep 5
zijn we met schoolreisje naar Dinoland geweest, het was ook nog heel grappig want zagen iemand in
het water gevallen hahaha! En de juffen en meesters waren: juf Marleen, meester Joël, Hanver en
Tjerk.
groep 6: Aan het einde van groep 6 kwam er corona, dat was echt heel stom! Want eerst moesten we
in een hoefijzer zitten, toen konden we nog gewoon school maar daarna helemaal thuis werken. Ik zat
samen met Jesper thuis en dat was soms leuk maar soms ook niet… Het was wel fijn want als papa
en mama het niet snapte, dan was opa er altijd om te helpen. We hadden ook thuis gewoon 10 uur
pauze, en meestal was het dan mooi weer en gingen we op de trampoline! En de juffen waren:
Marleen Esther en soms meester Jack.
groep 7: In groep 7 gingen we voor het eerst naar kamp! Eerst moesten we 40 km fietsen, en zijn we
eerst langs het museum gefietst: de Miramar dat was wel leuk, en langs de coop gefietst, daar
mochten we snoep halen. Op kamp was het verder super leuk, we hadden ons ook helemaal vol
gegeten! hahaha. Toen we terugkwamen had juf heel leuk nieuws, wegingen galgje doen en we
moesten een hele lange zin maken, en de zin was: Juf en Rob krijgen een kindje! Maar toen Juf weg
was kregen we 2 andere juffen, over die begin ik maar niet want dan ben ik nog even bezig. ;)

groep 8: We zijn op kamp geweest was echt super leuk, we zijn toen ook nog wezen zwemmen en we
hadden het hele zwembad voor ons alleen! We hebben ook meegedaan met schoolvoetbal: Eerst in
wolvega, toen ging het heel goed we hadden alles gewonnen en niet 1 goal tegen gekregen! We
waren door dus toen gingen we Joure, het ging weer super goed dus gingen we naar de kruisfinale.
We hadden alle 2 de wedstrijden gewonnen dus gingen we naar de finale, we moesten de finale
tegen Ameland, we waren al een keer tegen hun geweest en die waren ook wel de beste ploeg van
alle andere, dus dat was een super spannende wedstrijd. En toen de scheids floot wisten we allemaal
wat we moesten doen, penalty’s! We moesten 3 penalty’s nemen, Marlies, Naomie en Jade gingen de
penalties nemen, dit was ook de volgorde. Marlies en Naomie schooten allebei over net al de andere
2 meisjes van ameland. Toen ging het laatste meisje van ameland en echt waar het was zooo
spannend! Ze schoot ook over, nu was jade de laatste die moest schieten iedereen had over
geschoten maar jade die schiet hem er gewoon in JAAAAA! Toen mochten we een medaille en een
mooie beker halen. Daarna zijn we nog met z'n alle naar de mac geweest, super gezellig! En mogen
we dus door naar Districtsfinale en die is op woensdag 1 Juni! Er komt ook nog de musical aan maar
daar kan ik nog niks over vertellen ;)
Dit waren echt 8 super jaren en ik had ze nooit van me leven willen missen, bedankt allemaal!
Noa Zandink

Thomas Goed
ik verhuisde toen ik bijna 4 was
ik ging naar school midden in de verhuizing. Daan was ook net verhuisd. Ik was de tweede
dag al vrienden met Daan en we gingen elke dag spelen en soms logeren.
Groep 1-2
We kregen juf Vronika en juf Sylvana. We gingen veel spelen in de bouwhoek om te bouwen. Ik
maakte hutten. We gingen vaak op de karretjes buiten spelen en in de zandbak. Soms moesten we in
een soort map schrijven om te leren.

Groep 3
Dit jaar was het niet 3-4 maar 1-2-3. We gingen nog steeds veel spelen maar we moesten ook leren.

Groep 4
We hadden een grote groep met 4-5-6, je kon je niet zo goed concentreren. We moesten best wel
hard werken. In de pauzes hadden we niet zoveel te doen, het plein was bezet. Ik ging ook naar Trea.

Groep 5
We kregen weer juf Marleen. We mochten eindelijk voetballen op het voetbalveld tegen groep 8.
Soms wonnen we en soms verloren we. We gingen veel kopspel spelen op het plein. We moesten
nog meer leren. We kregen ook meester Joël. Dat was echt een hele leuke meester. Met crea heb ik
Luuk Visser pijn gedaan met een lijmpistool. Dit jaar ging Daan verhuizen en dat vonden we echt heel
jammer.

Groep 6
Ik ging voor onderzoek voor dyslexie en toen kreeg ik de dyslexieverklaring. Dus toen moest ik heel
vaak naar de dyslexiemevrouw. We moesten thuis ook heel veel oefenen. Ik ging vaak spelen met
Daan.

Groep 7
Was een van de stomste jaren want ik vond de juffen niet zo leuk. Ze vertelden de hele tijd over hun
kinderen en dat vond ik heel saai. We mochten maar heel kort buitenspelen.
In groep 7 gingen we een film maken. Dat was leuk.

Groep 8
Groep 8 is het leukste jaar. We gingen op kamp, dat was leuk. Toen gingen we naar een museum en
toen was er nog corona, toen kregen we online les. Ik heb zelf nog twee keer corona gehad. Toen
kregen we te horen dat we een musical gingen doen. Toen gingen we veel oefenen en liedjes
oefenen.

Mijn Triangle/Fredericusschool carrière
Ik ben Tim Roffelsen.
Ik was 4 toen ik naar de triangle ging.
In groep 5 ging ik naar de Fredericusschool
Groep ½

😂.

In groep ½ waren onze juffen: Juf Joke en Juf Miranda.
Ik weet nog dat je hulpjes had bij Groep ½ maar als ik geen hulpje was, was ik de hele dag boos
Ook nog dat je een eet liedje had met het fruit eten, en als je buiten gaat spelen als je dan naar
binnen gaat ook altijd een liedje.

Groep 3/4
Toen hadden we Juf Kelly, maar dat was de enige juf.

😂.

Toen hadden we een computer zolder, daar ging ik vroeger altijd race spelletjes op spelen
In groep ¾ had ik altijd plus rekenen bij Alles Telt samen met: Nina, Marije, Pieter en ik.

Groep ⅚
Toen ging ik naar de Fredericusschool, een hele nieuwe school, nieuwe kinderen, en nieuwe vrienden
maken,
Onze Juffen waren: Juf Marleen, Meester Jack, Meester Hanver, Meester Joël en Meester Timo.
Toen hadden we ook nog Alles Telt, maar even later is het: Getal en Ruimte junior geworden.
Daan en Luuk deden een wedstrijd wie zijn hoofd het roodst kan laten worden, toen Daan en Luuk
allebei rood waren, luuk verloor en viel toen flauw :)
We zijn ook nog naar Dinoland, met de hele klas en het leukste was het klimparcour.

Groep ⅞

🥳

Toen ik in groep 7 zat gingen we op kamp, dat was heel leuk en 1 dag na toen we terugkwamen van
, ook hadden we toen vaak thuis les en we ook hadden we Juf Nathalie en Juf
kamp was ik jarig
Mariska, juf Nathalie was heel streng want als je 2 keer iets fout deed moest je al nablijven.
In groep 7 hadden we ook een fidget rage, dus iedereen had elke dag een fidget mee of speelde er
mee.
In groep 8 gingen we op kamp in Dwingeloo, de jongens mochten in 1 tent en de meisje ook, de
meisje van groep 7 sliepen binnen, de eerste dag hebben we verstoppertje gedaan in het bos, vorig
jaar gingen we lasergamen maar dit jaar niet we hebben ook nog gezwommen in een
buitenzwembad. we hebben op woensdagavond Pasta gegeten en op donderdag patat, op vrijdag
gingen we terug en die dag later was ik alweer Jarig.

Hoi ik ben wietske blommestein ik kwam hier op de fredericusschool in
groep 4.
groep 4.
In groep 4 waren groep 4, 5, 6, gemengd .ik had toen juf marleen en juf astrid.
We hadden ook communie ik zat er niet in maar ik zong wel mee en toen hadden we mappen waar
de tekst in stond en dan moest je er 1 pakken en dan gaan zingen.
We moesten ook altijd van klas verwisselen dan had je een laatje en moest je met je laatje naar de
klas waar je heen moest.Met schoolreisje gingen we naar duinenzathe mijn vader ging toen mee je
mocht zelf rondlopen.

groep 5
In groep 5 was het groep 5/6
we hadden juf marleen en juf astrid. met schoolreisje gingen we naar dinoland je werd in groepjes
verdeeld ik zat met meiden uit mijn klas in de groep. en een paar jongens zaten bij mijn vader in de
groep. er was daar een parkour in de lucht iedereen uit ons groepje ging maar ik en isabella niet wij
gingen later.we gingen ook lasergame dat was echt heel leuk.we gingen daar naar binnen en je kreeg
een verhaal over dino's enzo en toen moest je een team kiezen dus een kleur wij waren team blauw
en andere team rood.en wij hadden gewonnen.toen gingen we met z'n allen wat eten.
daarna mocht je zelf rondlopen .daarna gingen we weer naar school.we hadden ook vrijdagmiddag
vrij.en woensdagmiddag ook dat waren toen voor mijn speeldagen haha.we hadden ook veel
meesters die meesters wilde worden bij 1 meester moesten we een snicker en een mars tegen
elkaar moest duwen en daarna mocht je ze op eten.en bij een andere meester gingen we een
aquarium maken met dieren van plastic. en ik maakte een krab hi.

groep 6
in groep 6 was het groep 5/6 .
in groep 6 hadden we juf marleen en juf rosaliqe.
de stomste dag van me leven was dat er corona kwam dat verpestte alles we mochten niet op
schoolreisje en nog veel meer dingen.we hadden ook open podiums dat ging ook niet door ja met de
meet.we hadden ook dat we in quarantaine gingen en thuis moeten werken uiteindelijk mochten we
weer naar school maar wel heel anders . bijvoorbeeld maandag moesten wij groep 6 naar school en
dinsdag groep 5 en dan weer woensdag wij ga maar zo door. zo ging het even door en toen mochten
we eindelijk weer naar school. verder weet ik niets meer hi.we hadden ook afscheid van groep 8 toen
moesten we ze zoeken in het bos.

groep 7
in groep 7 was het 7/8
we hadden juf marleen en meester jack .
we hadden ook kamp het was 40 km fietsen.het was heel leuk. we gingen zwemmen lasergame en
ook marshmallows eten met chocola dat was lekker .
juf marleen werd ook zwanger dat vertelde ze door galgje hihi. toen ze naar iets ging waar je kon
kijken of het een jongen of meisje kreeg waren wij benieuwd wat het werd toen ze terug was vertelde
ze dat het een MEISJE werd yhea. toen ze met zwangerschapsverlof ging waren we in quarantaine.
dus maakte we er een feest van hi. toen we weer naar school gingen hadden we inval juffen juf
mariska op maandag en dinsdag en juf nathalie op donderdag en vrijdag .en meester jack op
woensdag.ik vond ze niet de leukste juffen maar het kon wel. toen groep 8 iep had moesten wij naar
het speellokaal hi dat was wel leuk. uiteindelijk was juf nathalie er ook op woensdag.ze nam een keer

haar man mee naar school hij was politie.ze praat ook altijd over der kinderen ik vond het wel chill
want dan moesten we niet rekenen enzo.we moesten ook gokken met wanneer de baby werd
geboren. ik had het niet goed .
toen de baby werd geboren dat ik dat het een grap was want de baby is op 1 april geboren duss.we
hadden ook in plaats van een musical hadden we een film.
maar toen kwam er een nieuw jaar.

groep 8
groep 8 is 7/8 .
het begin van het jaar vond ik het leuk dat ik de oudste groep was . we hebben juf marleen en
rosaliqe hihi.
we gingen ook op kamp we gingen zwemmen en in plaats van lasergame hadden we bonte avond.
ik ging ook kijken voor middelbare scholen .
we moesten ook thuis werken enzo.
we hebben ook een musical maar daar ga ik niks over zeggen hi maar we oefenen er wel al voor dan
gaan we een kring maken en dan moeten de gene in de in die scène naar voren en dan hun tekst
lezen en de scène spelen .ik had ook corna gekregen en toen moest ik in quarantaine maar dat is wel
in het begin van het jaar geweest.we hebben nu ook de avondvierdaagse maar stiekem doe ik het
voor het snoep hi.we hebben nu ook schoolvoetbal en we gaan over 2 weken weer we hebben nu al 3
keer gewonnen.maar bij de noord nederlandse wedstrijd bij de finale was zo spannend want eerst
stonden we 0-1 achter en even later wonnen we met 4 -1 maar we hebben GEWONNEN.we hebben
ook schoolkorfbal gedaan ik zat met isabella ik hannha anouk stijn en pieter we hebben alleen alle
wedstrijden verloren door de scheids.
dit was mijn school verhaal.

einde gr wietske.

