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SmdB De Ark juli 2022 afscheid groep 8 leerlingen 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Het eind van het schooljaar staat ook in het teken van afscheid nemen. We doen dit van de 
groep 8 leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (VO) gaan en van ouders als dit het 
jongste kind van het gezin is. 
Hier leiden we tenslotte voor op vanaf de start bij de kleuters rusten we de kinderen toe om 
verder te kunnen gaan.  
We zijn er trots op dat er zulke kanjers bij ons op school hebben gezeten en dat ze er klaar 
voor zijn om weer verder te gaan. Wij mochten een stukje in hun leven meelopen. En dat is 
iets om dankbaar voor te zijn. We wensen de kinderen Gods Zegen mee. Wij weten dat Hij 
meeloopt op hun pad.  
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Groep 8 afscheidsavond 
 
Maandagavond 18 juli namen we afscheid van de groep 8 leerlingen samen met het team en 
hun ouders. De kinderen ontvangen hun getuigschrift en een door hen gekozen Bijbel als 
geschenk van VPCO Tholen en SmdB de Ark. De school kreeg een prachtig cadeau van deze 
groep 8. Een herinnering aan de hele groep en een bijenhotel. 
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  Afscheidsbrief groep 8 Noah 
 
Ik ben Noah Coster.  

  

In 1/2 toen ik op deze school kwam vond ik het best spannend, maar juf Tineke heeft me 

daar doorheen geholpen. Je had kaartjes die je uit mocht kiezen waar allemaal leuke dingen 
op stonden.  

  
In groep 3 begonnen we met rekenen, taal en spelling. Het was wel moeilijk, maar na een 
tijdje leer je het wel. Je mocht met de kleuters spelen. Je hebt blokfluitles en je mocht altijd 
knutselen.  

  
In groep 4 mochten we een presentatie houden met een vriend of vriendin. Ik heb dit met 
Rens Schilperoord gedaan. Wij hadden het over honden en we mochten zelfs een hond mee 
nemen. Je mocht ook zelf een instrument kiezen.  

  
In groep 5 zijn we naar Naturalis geweest. We hebben daar over dino´s geleerd en over de 
prehistorie.  
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We hadden ook onze eerste les Engels.   

  
In groep 6 hadden we juf Romina. De leukste die ik heb gekend. Helaas is die bij een 
kleuterschool gaan werken en ze is met verlof gegaan. Ik heb in groep 6 Noéla in de 
prullenbak gegooid en toen zat ze vast.  

  
In groep 7 was het helemaal nieuw. Er was een boomhut waar je in kunt lezen met 
zitzakken. En het was veel moeilijker, maar je komt wel in het ritme.  

  
In groep 8 we zijn op kamp geweest 
en het laatste schoolreisje waren we 
naar Duinrell. Met kamp zijn we gaan 
zeilen en gaan golfen we hebben ook 
naast het kampvuur gezeten en 
marshmallows geroosterd. We hadden 
ook het voetbaltoernooi dat was ook 
echt superleuk.  

  
Naar welke middelbare ik ga: Ik ga 
naar de Prins Maurits. Ik doe 
mavo/vmbo. Ik heb nog een oudere 
broer die zit in de derde.       

 
 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Jean-Luc 
 

 

Afscheidsbrief 👥                                                 😑 Jean-Luc  

  

Nou, dit is het dan. De laatste keer dat ik op school zit. 🔥🔥🔥  

  

Ik heb nog nooit een afscheids-ding geschreven (tot nu toe) maar ik zal het proberen.💬  

  
Verder, dankjewel voor deze fijne jaren, ook al waren er nog wat dingen die niet leuk waren, 

maar het was toch super! 😎   

(Met musical en buitengesloten en zo😣)  

  
En ik wil ook de juffen/meesters bedanken, ook juf Romina (Ook al is zij nu op een andere 
school) En ik zal alle juffen en meesters even bij naam noemen:  
Juf Romina, (Nog een keer) Juf Salome (Hopelijk schrijf ik het goed)  
Meester Tom, Juf Nadine, Juf Christa, Juf Gerda, Juf Tineke, Meester Arjan en ten slotte Juf 
Carina. Directeur Cokky mag er ook wel bij en Meneer Maarten (Ik hoop dat meneer goed 

is)😆  
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Ik heb ook wat superleuke dingen meegemaakt hier op school, maar ik ga niet vertellen wat 

voor slechte dingen ik heb meegemaakt. Dat zou de pret bederven.😓  

  

Ik heb bijvoorbeeld kamp gehad en dat was best wel leuk.👍  

En ook nog musical, (Maar dat was eigenlijk niet leuk en daarom vraag ik me af waarom ik 

dit erin heb gezet.😓)  

En in alle groepen hadden we allemaal 4xwijzer projecten gehad, en 
dat was ook wel leuk.  
Ik ga in elk geval naar de middelbare school,  

naar het Calvijn College. 😮 (Ja, je leest het goed!)  

Maar vraag niet wat ik later wil worden, want daar krijg ik weer 

discussies van.☝  

  
Ik hoop dat ik nog veel mag reizen en dat ik misschien nog een keer 
terug mag komen.  
  
Met vriendelijke groet,   

 Jean-Luc Soeters 👋   

 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Kaylee 
 

  
In groep 6 kwam ik op deze school, ik begon bij juf Romina. Ik voelde me na een paar 
dagen al gelijk thuis.  
Ik en Annemiek hadden zelf geregeld dat we naar Naturalis konden.  
Juf Romina ging ong. aan het eind van groep 6 naar een andere school, in groep 6 hadden 
we juf Christa op maandag, maar toen voor een tijdje elke dag, tot de zomervakantie.   
Toen ik mijn eerste rapport kreeg was ik super blij, ik had nog nooit zulke mooie cijfer gehad.  

  
In groep 7 begon ik met pluswerk omdat ik het allemaal wel makkelijk vond.   
Ik en Esmee kenden elkaar al en in heel groep 6 zat ik dus met Esmee, maar in groep 7 
bleef Esmee zitten en daarom trok ik op met Esther, Noéla en Annemiek.  
In groep 7 kwam ik bij 2 geweldige juffen: juf Gerda en juf Salome.  
Ik zat een tijdje in het groepje met Noéla, Noah en nog wat andere kinderen.  
Daarna zat ik naast Esther en Kian voor de rest van het schooljaar.  
Onze musical was: Sabotage op het spoor, ik vond het super leuk!  
En ook in groep 7 was ik blij met mijn rapport, behalve dat ik een onvoldoende had voor 
verkeer. (Ik heb niet heel veel met verkeer. :)  

  
In groep 8 veranderde het: we kregen groep 6/7/8. We kregen een grotere klas.  
En ik kreeg meer pluswerk: Engels, Taal/Spelling en Rekenen.  
Toen we groepjes gingen wisselen had ik een geweldig groepje:   
De meiden van groep 8, Esther, Noéla, Annemiek en ik.  
Vanaf groep 8 zat ik met Amy en Joy in de klas ( mijn zusjes).  
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Toen ik mijn 1ste rapport van groep 8 kreeg, was mijn verkeer nog steeds niet hoger dan een 
8. hehe :)  
We zijn op veel leuke uitjes geweest.  
We hadden een voetbaltoernooi, niet gewonnen maar het was wel leuk! :)  
En toen op kamp! Mijn moeder reed naar kamp we zaten in de auto met: De meiden van 
groep 8. Eenmaal aangekomen legden we onze spullen neer en we gingen naar een soort 
museum. Maar het was te hard aan het regenen, dus we gingen binnen midgetgolfen.  
De tweede dag van kamp gingen we leuke spelletjes doen!!  
We zijn op 1 Juli naar Duinrell geweest, het was super leuk ik ben zelfs in de Falcon 
geweest!!  

  
Ik ga deze school missen en vooral met de kinderen waarmee 
ik op deze school zat  
Ik ga na de zomervakantie naar ‘t Rijks en daar maak ik een 
nieuwe start.  
Ik ga vwo doen en Kunst en Cultuur klas maar ook TTO ( 
Tweetalig onderwijs).  
Ook veel nieuwe dingen.  
Nieuwe kinderen, nieuwe lokalen, nieuwe lessen en vooral 
mega veel leraren.  
Deze school was super bijzonder voor mij en ik ga alles missen 
maar ik heb toch wel zin in de nieuwe start die ik ga maken.  
Heel erg bedankt dat ik het hier zo fijn hebt gehad, doei doei!  

 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Annemiek 
 

Sinds groep 1 ben ik al op deze school. Bij juf Tineke heb ik het erg naar mijn zin gehad! Je 

begint daar toch wel met heel je basisschooltijd.   

  

Toen ging ik naar groep 3, met juf Carina, daar moest ik wennen! Voor mijn eerste rapport bij 

rekenen had ik een 9,9. Ik was zó teleurgesteld dat ik geen 10 had gehaald! Ik de loop der 

jaren heb ik geleerd op deze school dat je niet altijd een 10 kan halen, een 6 ook gewoon goed 

is en dat je het de volgende keer beter zal gaan doen! Toen ik in groep 4 zat, gingen de 

groepen naar 3/4/5. Op woensdag hadden we juf Romina. Een hele aardige juf en ze was er 

altijd voor je!   

  

In groep 5 ging ik naar een ander lokaal met op maandag juf Christa en op de andere dagen 

juf Romina! Ik zat toen in de leerlingenraad samen met Noéla! Dat was ook zo in groep 6. 

Toen zat ik weer in de leerlingenraad en de dagen met juf Christa en juf Romina! In groep 6 

kwam Kaylee erbij! Ze lag erg snel in de groep en het was gelijk al gezellig! Toen heb ik met 

haar Naturalis georganiseerd! We zijn er toen echt naartoe geweest, dat was echt fantastisch!   

  

Daarna ging ik naar de bovenbouw! En we kregen wat nieuws: Werkwoordspelling wat iets te 

vaak is herhaald. In dit jaar hadden we ook de musical! We speelden de musical Sabotage op 

het Spoor! Samen met de vorige groep 8. Ik was een mode-ontwerpster: Chloé. Samen met 
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Noéla speelde ik de meiden van ons bedrijf: Exciting Shoes. En het was geweldig! We zijn 

ook op schoolreisje geweest op de fiets! Naar een avonturenpark in Nieuw-Vossemeer. We 

hebben toen gelasergamed. Dat was heel leuk!   

En toen: groep 8! In het begin merkte je niet heel veel. Uiteindelijk werden we pietje! Dat was 

leuk, we mochten een toneelstuk doen! Ik was hoofdpiet! Uiteindelijk kwam Sinterklaas ook 

nog en we zijn toen op de foto met hem geweest! Ook gingen we op kamp. We zijn toen gaan 

midgetgolfen en zeilen! Dat was het leukste van groep 8! Ook hebben we meegedaan met het 

schoolvoetbaltoernooi, de jongens hebben gewonnen en de meiden zijn 5 van de 7 geworden. 

We zijn ook op schoolreis geweest naar Duinrell, met zijn allen in de bus en lekker 

rondstruinen over het park! Samen met de andere meiden van groep 8 ben ik de heftigste 

attractie van Duinrell geweest: De Falcon!   

  

En een herinnering speciaal voor juf Cokky: Ik heet Annemiek, geen 

Annemieke :)  

Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad en veel geleerd, ik weet zeker 

dat ik dit ga missen en hoop vaak even terug te komen om te kijken. Ik 

ga naar het Prins Maurits in Middelharnis, daar ga ik VWO proberen te 

doen. Ik heb namelijk gemengd advies, maar dat gaat daar helaas niet. 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze leuke tijd hier! Bedankt 

voor alles en alle ervaringen!  
  

 

  Afscheidsbrief groep 8 Noéla 
 
Sinds groep 1 tot groep 8 heb ik hele leuke tijd gehad. In groep 1/2 hadden we de leuke juf Tineke. Ik 
weet nog dat ik in groep 1/2 heel graag huiswerk wilde, maar nu heb ik het liever niet. Spelen in de 
poppenhoek, met de blokken en lekker buiten spelen, dat waren leuke tijden.  

  
In groep 3/4 hadden we juf Carina ook zo'n leuke juf.  
In groep 4 kwam Esther hier op school en ik dacht gelijk: dat wordt mijn beste vriendin en nu zijn we 
nog steeds onafscheidelijk. Ik weet nog zo goed dat we op schoolreis naar de dierentuin gingen en 
toen werd ik gebeten door een stokstaartje, toen kreeg ik wel een ijsje. In groep 5 ging ik voor de 
eerste keer in de leerlingenraad. Ik vond het heel leuk.  
 In groep 5/6  hadden we juf Romina, die is helaas nu wel weg en juf Christa daar hadden we het altijd 
gezellig. Juf Christa ging soms op haar gitaar liedjes spelen, ik vond het altijd heel leuk en mooi. In 
groep 6 kwam Kaylee er bij we werden met z'n drieën beste vriendinnen. Helaas ging het in groep 8 
niet zo lekker, maar zijn we nu gewoon vriendinnen. In groep 5 hadden we surprises: ik had juf 
Romina en Nathanaël had mij. Er is ook nog één ding dat ik me nog zo goed kan herinneren en dat is 
het prullenbak moment in groep 6. Dat was met mijzelf, Esther, Noah en juf Romina. Het ging zo: we 
waren met z'n vieren in de klas, iedereen was al naar huis, alleen wij waren er nog, dus gingen we 
een beetje klieren. Toen gingen Noah en Esther mij in de prullenbak stoppen. Het was een kleine 
prullenbak dus toen zat ik vast. Juf Romina was aan het filmen en Noah en Esther waren aan mijn 
armen en benen aan het trekken. We moesten allemaal heel hard lachen. Uiteindelijk kwam ik er 
gelukkig uit, alleen had ik glitters op mijn kont zitten. Helaas was de prullenbak wel kapot. We konden 
in groep 5 en in groep 6 niet op schoolreis, maar door Kaylee en Annemiek konden we wel op 
schoolreis. Ze hadden een 4xw kaart waar je een uitje met de klas moest gaan regelen. De juf vond 
het een goed idee dus gingen we met de hele klas geld inzamelen. Ik ging houten plankjes verkopen 
met wat er op geverfd, want mijn moeder had er nog een paar liggen die ze zelf had gemaakt. 
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Daarmee heb ik veel geld ingezameld. Uiteindelijk gingen we naar Naturalis. Ook in groep 6 hadden 
we surprises. Ik had Jens en Julian had mij.  
In groep 7/8 kwamen we bij juf Gerda en juf Salome het was altijd gezellig en grappig in de klas. In 
groep 7 hadden we de musical. Ik was Destiny het model. Ik vond het een super leuke rol. Samen met 
Annemiek ( Chloé) zij was een modeontwerpster. Het was altijd gezellig en leuk als we gingen 
oefenen en als er liedjes kwamen zongen we allemaal heel hard mee. Toen de musical steeds dichter 
bij kwam, kreeg ik steeds meer zenuwen in mijn buik. En toen de dag eindelijk aanbrak had ik mega 
veel zenuwen, maar toen ik op het podium stond had ik geen zenuwen meer en speelde ik gewoon 
mijn rol. Met sinterklaas was de oude groep 8 een piet. We hadden surprises. Ik had Rhodé en 
Matthew had mij. Gelukkig hadden we in groep 7 wel schoolreisje, alleen hadden we geen bus dus 
gingen we maar fietsen. We gingen naar In 4 outdoor in Nieuw-Vossemeer. Het was heel leuk daar 
want je kon lasergamen, parcours lopen, knutselen, pijl en boog schieten en hutten bouwen; het was 
super leuk. Er was een klein meertje in In 4 outdoor met een vlot, dus de jongens gingen zwemmen. 
Behalve Noah, maar die viel uiteindelijk met kleren en al het water in. De meiden gingen uiteindelijk 
ook zwemmen. In groep 8 (waar ik nu in zit) was het super leuk. Bijna het leukste jaar van allemaal. 
Met sinterklaas waren we een piet. Ik was knalpiet en ik had een rood pakje aan. Op schoolkamp was 
het heel erg leuk. Alleen was er één nadeel: Ik voelde me niet lekker, 
maar toch was het leuk. We gingen met de dieren spelen, skelter 
rijden, zeilen, spelen op de boerderij, dropping, golfen, historisch 
museum en spelletjes maar tegen de avond kregen ik en Esther allebei 
buikpijn en konden we niet slapen en hadden we het koud. Dus ben 
ik  midden in de nacht naar het bed van Esther gegaan en hebben we 
lekker gekletst. De volgende ochtend voelde ik me echt niet lekker en 
met Esther ging het wel wat beter. De volgende dag na kamp gingen 
we op excursie, maar ik ben thuis gebleven want ik was ziek helaas. 
Pas gingen we naar Duinrell, het was superleuk en we zijn in de Falcon 
geweest en het was echt doodeng. We hebben echt heerlijke frietjes 
gegeten en het was ook heel gezellig in de bus. Ik zat de heen en de 
terugreis met Esther vooraan in de bus. En dat was het.  
Ik heb heel veel zin in het afscheid en ook in volgend jaar op mijn 
nieuwe school. Ik ga naar de Prins Maurits in Middelharnis.   
Ik wil alle juffen bedanken dat ik een super toffe tijd heb gehad op deze 
school.  

 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Julian 
 
Hallo ik ben Julian, ik zit  nu in groep 8. Ik ga van school af en naar het Ravelijn (middelbare 
school). Er zitten nog twee broertjes van mij op de deze school: een zit in groep 5 en een in 
groep 3.  
  
1-2 daar is het allemaal begonnen, toen ik eerst op school kwam vriendjes maken. En ik 
bleef een keer zitten in groep 1, daarom zit ik nu in groep 8 en nog niet op de middelbare. Bij 
juf Tineke was het altijd leuk, ook als je wat ouder bent.   
Musical dat deed ik vorig jaar met de oude groep 8, toen zat ik in groep 7. Het was een 
leuke ervaring voor 1 keer, maar ik zou het nooit meer willen doen. Want ik had namelijk een 
rol als een bodyguard (Woody) met een aparte scene en bij een stukje muziek moest ik een 
kat na doen.   
Schoolreisjes Ik ben in 8 jaar schooltijd 6 keer op schoolreis geweest. Namelijk ook in 1-2 
op schoolreis. Dan ga je alleen met 1-2. En ook paar keer een uitje met de klas. We waren 
natuurlijk twee jaar niet op schoolreis geweest door corona. De leukste schoolreisjes waren 
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in Duinrell, ik ben er 2 keer geweest. De leukste achtbaan was de Splash. Het leukste aan 
de Splash was er voor staan dan werd je kleddernat. En ik weet nog dat Noéla gebeten werd 
in de dierentuin op de eerste schoolreis in groep 3. En die keer toen we een uitje hadden 
naar Naturalis. dat vond ik ook  leuk. Daar gingen we namelijk naar toe toen ik in groep 6 zat.   
Groep 8 kamp was het leukste uitje met de klas ooit. Ik was de dag ervoor een beetje ziek 
geworden, maar dat hield me niet tegen om te gaan. De eerste dag vond ik leuk, we gingen 
namelijk een dropping doen en midgetgolfen, maar niet leuker 
dan de tweede dag. Toen gingen we zeilen met een zeilboot .   
Voetbaltoernooi: dat was niet zeker dat dit doorging, maar het 
ging toch uiteindelijk door. Iedereen was blij dat er weer een 
toernooi was, dat was vorig jaar niet. Er was een jongens en 
meiden team. Er waren bij de jongen 3 poules en bij de meiden 1 
poule. De meiden waren 6  van de 8 en de jongens eerst van de 
vier. Het jongensteam zat in poule 2 (van de 3 poules). We 
moesten ook nog tegen onze buur school, die wedstrijd wonnen 
we met 2-0 en de meiden met 1-0. Ik had in een wedstrijd 1 keer 
gescoord.   
Kerstviering en Paasviering: Ik was er nooit zo’n fan van om 
voor alle ouders van alle kinderen voor de school te staan en dan 
te gaan zingen (en dan alleen met de klas.) De Paasviering vond ik minder eng, op een rare 
manier: de kerk was kleiner, maar voor mijn gevoel waren er minder mensen. Toch waren er 
evenveel als in de kerk.  
  
De laatste weekjes zijn begonnen. Ik heb veel zin om naar de middelbare school te gaan, ik 
ga naar het R@velijn in Steenbergen. Ik ga mavo doen en ga het domein leren weg kiezen, 
maar je had ook nog een andere weg maar dat was niks voor mij. Maar nu eerst vakantie 
gaan vieren.  

 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Esther 
 
Sinds groep 4 zit ik hier op school, ik was heel blij dat ik Noéla kende. Soms hadden we wel eens 
ruzie, maar we zijn nu nog steeds onafscheidelijk van elkaar. Ik weet alleen nog dat we op 
schoolreisje gingen naar de Beekse Bergen. De rest weet ik niet meer zo goed, maar wel dat ik hele 
lieve juffen had.   
In groep 5 / 6 hadden we juf Romina maar die is helaas weg gegaan naar een andere school en we 
hadden ook nog juf Christa ook zo’n lieve juf.  
In groep 6 kwam Kaylee bij ons op school en werden we met z’n drieën de beste vriendinnen, maar nu 
zijn we gewoon vriendinnen. We hadden echt hele leuke tijden gehad met Juf Romina en een ding kan 
ik me nog heel goed herinneren en dat was het prullenbak moment in groep 6 dat was met Noéla, 
Noah, ik en juf Romina. Het gebeurde zo: Iedereen was al naar huis en wij vieren waren er nog.   
Later gingen we klieren en gingen Noah en ik Noéla in de prullenbak stoppen. Het was wel een kleine 
prullenbak dus zat ze vast. Juf Romina ging het filmen en ik en Noah waren aan Noéla’s armen en 
benen aan het trekken. We moesten allemaal heel erg hard lachen en ik lachte zo hard dat ik gewoon 
niet meer kon staan. Toen later trokken Noah en ik Noéla uit de prullenbak.   
Helaas konden we 2 jaar achter elkaar niet op schoolreisje. Annemiek en Kaylee hadden het wel 
kunnen regelen, dus gingen we allemaal geld inzamelen. Gelukkig hadden we op het eind genoeg 
geld en konden we ergens heen, dat werd Naturalis!   
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In groep 7 kwamen we bij juf Gerda en juf Salomé in de klas het was altijd echt super gezellig en ze 
waren ook heel grappig. In groep 7 hadden we ook nog een musical, ik was Penny een assistent van 
Mees Blond (Rens). Ik was zo zenuwachtig, maar toen we eenmaal begonnen was, ik niet meer zo 
zenuwachtig. Het was een geweldige musical!!                 
Gelukkig hadden we in groep 7 schoolreisje naar In 4 Out Door bij Nieuw-Vossemeer. Alleen hadden 
we geen bus maar het was niet zo ver dus gingen we fietsen. Het was echt super leuk, want je kon er 
lasergamen, pijl en boog, bouwen, parcours, en knutselen. Op het einde gingen een paar kinderen van 
groep 8 zwemmen en toen dachten Noéla en ik: wij gaan ook 
zwemmen. De jongens gingen op het vlot en de meiden gingen 
zwemmen, dat was een geslaagde dag!!!!  
Op sinterklaas gingen we de surprises doen en ik had Noa en 
Annemiek had mij.  
Voor Noa had ik een make-up doos gemaakt en Annemiek had voor 
mij een pizzadoos gemaakt.   
In groep 8 (waar ik nu in zit) was voor mij bijna het allerleukste jaar! 
Op sinterklaas ging groep 8 een pieten stuk doen ik zat WEER met 
Rens, ik was profpiet 2 en hij was profpiet 1. Toen dat klaar was 
gingen we de surprises doen, ik had Jasmijn en Esmee had mij. Ik 
had voor Jasmijn een olifant gemaakt en Esmee had voor mij een 
pizza oven gemaakt. Na de surprises gingen we de sinterklaas film 
kijken en na de film kwam sinterklaas.   
We gingen ook nog op kamp in Middelharnis op een boerderij dat 
Farmcamps heet, het was er echt super leuk! Je kon er skelter rijden, naar de knuffelschuur, naar de 
hooiberg, naar de pony’s, van de kabelbaan, en bij de koeien kijken en ik had een lievelings kalfje en 
die heette Foody. Het vervelende was dat Noéla en ik ons `s avonds niet zo lekker voelden, dus mocht 
Noéla bij mij slapen, we hadden niet zo lang geslapen. De volgende ochtend gingen Noéla en ik een 
grap uithalen bij Kaylee. Ik gooide een onderbroek op haar hoofd en ze werd niet eens wakker! En 
later gingen we zeilen en gingen we naar een eiland en ik had 2 krabben gevangen maar de derde 
was helaas gevallen.   
Pas geleden gingen we naar Duinrell in Wassenaar het was echt geweldig. Ik ben in de Falcon 
geweest het was echt heel spannend, maar ik ben er toch in geweest. We hadden lekker frietjes en 
nog veel meer!  
Ik heb heel veel zin in het afscheid en dat ik naar mijn nieuwe school ga, ik ga naar het Calvijn College 
in Tholen.  
Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze hele leuke en bijzondere dagen die ik hier op school heb 
gehad!  

 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Rens 
 

Ik ben Rens Schilperoord.   
Toen ik op deze school kwam, leek het me niet leuk, maar toen ik in groep 2 kwam vond ik 
het echt leuk op deze school. Juf Tineke heeft me met veel geholpen. In groep 2 doe je leuke 
activiteiten en het is gezellig.  
In groep 3 begon ik pas met rekenen,spelling en taal, maar alsnog vond ik het leuk. In groep 3 
hebben ze meer dan in groep 2, maar dat hoort natuurlijk zo. Het leukste in groep 3 was de 
gezelligheid en de sfeer was heel goed.  
In groep 4 begon ik veel meer te krijgen: presentaties; het leek veel maar was het niet. Het 
leukste was dat ik een keer een presentatie gaf over honden met Noah Coster en dat ik mijn 
eigen hond mee mocht nemen.  
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In groep 5 hadden we Sinterklaas surprises. Ik had toen klassendienst en ik mocht van de juf 
een heel handje snoep pakken en ik bleef elke keer wachten tot iedereen weg was dan 
mocht ik een snoepje.  
In groep 6 werd het werk wel lastiger, maar het was leuk want ik had een van de leukste 
juffen: juf Romina. Helaas is ze er nu niet meer, ze is met verlof gegaan en na het verlof is ze 
bij kleuters op een andere school gaan werken.  
In groep 7 kreeg ik een nieuwe juf, het was wennen, maar het lukte me niet echt zo, want 
mijn ouders zijn in groep 5 gaan scheiden. En ik dacht daar elke keer aan, maar de juf heeft 
me geholpen en ze steunden mij allebei de juffen.  
In groep 8 is het leuk. We kregen een boomhut en daar lezen we graag in. De juffen zijn erg 

aardig. Bijna naar een nieuwe school 
en dag zeggen is wel moeilijk met 
zulke lieve juffen. Maar het komt 
goed zeiden ze.  
Ik vond het heel leuk op deze school: 
echt super juffen en gezellig. Ik ga 
naar het Ravelijn mijn richting is 
Mavo niveau en het wordt leuk 
sowieso. Als je naar deze school 
gaat veel plezier.   
  
  
Groetjes Rens Schilperoord   

 
 
 

  Afscheidsbrief groep 8 Kian 
 
groep 1/2   

 

Ik ben Kian van Leeuwen en ik vond het heel spannend dat ik voor het eerst naar school mocht gaan. Ik dacht dat 

juf Tineke heel erg streng zou zijn. Maar dat viel allemaal wel mee, ze was een heel aardige juf en ik dacht: 

‘Maar hoe zou het zijn om in groep 2/3 te zitten?’ En ik weet nog wel dat ik een keer aan het buiten spelen was 

en toen ging ik in de auto (of ja zo'n karretje waarin je geduwd kan worden) en Noah was me volgens mij aan het 

duwen. Ik weet het niet precies meer, maar ik weet nog wel dat ik even niet zat op te letten en toen botste ik met 

de voorkant van dat autootje tegen Luca z'n been aan.  

 

groep 3/4   

 

Ik was van groep 1/2 naar groep 3/4 gegaan. Ik vond het wel spannend. Maar het is gelukkig allemaal goed 

gekomen. Toen ik een tijdje in 3/4 zat werd het steeds saaier en toen gingen we op schoolreisje naar de Beekse 

Bergen. Het was super leuk en toen was het iets minder leuk, want Noéla werd gebeten door een stokstaartje. 

Haar hele hand zat onder het bloed en toen moesten we naar de balie/receptie en daar zeiden ze dat ze die 

beestjes niet mocht aaien. Ik had ze natuurlijk wel geaaid en ik zei dat ze niks deden, ik had er zelfs een vast die 

in mijn armen ging liggen.  
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Groep 5/6 was een heel ingewikkeld jaar, we hadden heel veel verschillende 

juffen/meesters en dat was eigenlijk ook best wel leuk, soms dan. En we hadden 

natuurlijk ook al dat gedoe met die corona en dan was er weer iemand ziek en dan 

moest er iemand invallen en vandaar al die verschillende juffen/meesters.   

 

In groep 7/8 waren juf Gerda en juf Salome mijn juffen. Dit waren fijne jaren waar ik 

goed geholpen ben. De klusklas vond ik erg leuk. Ik wil graag met mijn handen 

werken. De musical was heel leuk om te doen evenals het kamp van groep 8. Nu ga ik 

verder. Ook daar heb ik zin in. Het is tijd om verder te gaan. 
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