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Hallo allemaal,
We hebben heel hard gewerkt. Daarom ligt
hier DE ALLERLEUKSTE BELHAMEL ooit!
Boordevol stripverhalen, tekeningen,
moppen, interviews, en nog veel meer leuks.

TIP!
Bekijk zeker ook de
digitale kleurenversie
van deze Belhamel op
www.stjancasteren.nl
(tabblad ‘school’).

Maar de ouderredactie van de Belhamel stopt
er bijna mee en daarom hebben we nieuwe
Belhamel ouders nodig. Het is heel leuk
zeggen de ouders van de Belhamel. Het is maar
drie keer in het jaar dat je de Belhamel moet
maken. Twee keer met de kinderen van groep 7
en een keer met de kinderen van groep 8.
Als we geen nieuwe Belhamelouders hebben, krijgen we nooit meer de
Belhamel en dat zou natuurlijk helemaal niet leuk zijn.

Tot slot wensen we jullie de
allerleukste kerst met de allerleukste
Belhamel toe!
Groetjes, de allerleukste redactie van
de Belhamel!!
Neele Jansen, Neele vd Borne, Fenne,
Manouk, Jurre, Froukje, Imke, Loek, Luca,
Kyan, Hugo en David
December 2018

Klassennieuws
Mediamasters
Rendieren
Film tips
Interviews
Lachen om…
Vriendentest
Puzzels
programmeren in de klas
roefel dag
Sinterklaas en de peuters
Strips (worteltaart, soldaat Piet)

Kleurplaten
Kerstwensen
Moppen

Hoe goed kennen de
peuters Sinterklaas?
Door: Neele Jansen en Neele van den Borne
Welke kleren heeft Sinterklaas aan?
Faber: gele kruis op zijn hoed,
Pien: rode jurk en hoed
Waar woont Sinterklaas?
Evy: stoomboot
Hoe oud is Sinterklaas?
Pien: twee handen vol
Waar zet jij je schoen?
Siem: bij de kachel, Faber: bij de schoorsteen,
Kaat: bij de muur
Wat is het lievelingseten van Sinterklaas?
Pien: snietsel, Faber: chocolade
Wat is Sinterklaas lievelingsliedje ?
Pien: hoor wie klopt daar
Hoe heet Sinterklaas zijn paard?
Siem: schimmel, Faber en Pien: amerigo
Wat is Sinterklaas zijn lievelingskleur?
Evy: rood
Welke Piet zou jij willen zijn?
Faber: de grapjas piet
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MindStorms
Mindstorms is een soort van lego met programere.
Je kunt je robot ook helemaal cool maken.
Bijvoorbeeld zwaarden der op zetten.
Je kunt er van alles mee maken.
Zelfs een slang.
Ook zitten er veel sensoren in.
Ook is het leuk om in elkaar te zetten.
En je leert er ook veel van hoe je moet programere.
gr. Jan van de Wijdeven, groep 8

Wij hebben in de klas aan Mediamasters
meegedaan. Dat is een soort quiz waarbij je
leert hoe je om moet gaan met sociale media
en internet. Door de vragen goed te
beantwoorden kun je bits verdienen en zo
kun je hoger in het klassement komen.
Je kunt de vragen beantwoorden door het op te zoeken of kennis. Er komen ook
filmpjes op. Zo kun je zien waar we dit voor doen. We moeten eigenlijk proberen
om te zorgen dat mediamasters zelf niet word gehackt.
Met de vragen moet je de goede antwoorden aantikken, we moeten de letters op
de goede plek doen en we moeten berichten lezen en kijken of ze nep (fake) zijn
ja of nee. We hebben na deze lessen eigenlijk geleerd wat cybercrime is.
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Programmeren
Door: Bram van den Boomen & Sanne Jansen
In groep 5/6 hebben wij geprogrammeerd. Toen hebben we gewerkt met de wedo
2.0 set. We hadden daarmee robots gebouwd. Het was Milo de wetenschapper.
Maar wat is programmeren eigenlijk?
Programmeren is een robot zo bedienen dat hij doet
wat jij wil. Sommige robots hebben sensoren, sommige
kunnen dingen oppakken en sommige kunnen tekenen.
Het is best handig dat een robot iets voor je doet. Met
robots kan je ook mensen helpen bijvoorbeeld als er
een kindje uit jouw klas ziek is en in het ziekenhuis
ligt gebruiken ze zo’n robotje. Dan kan hij/zij de lessen
toch volgen en meepraten.
Er zijn heel veel soorten robots: MIP bots. Mindstorms, hulprobots… Best veel
robots dus. Allemaal om het leven makkelijker te maken of om diefstallen te
voorkomen. Apparaten zijn ook robots zoals: koffieapparaten, mobieltjes,
computers etc. In een robot zitten allemaal kleine onderdeeltjes zoals: chips,
kabels, elektronica en zelfs goud en zilver! Meestal moet je zelf een
programmaatje maken en zelfs de robot bouwen!

Mijn robot
Door Giel en Sven

Giel: mijn robot heeft een opslagruimte.
Hij heeft 4 batterijen en hij heeft een oplader en dat
is ook een opslagruimte. En eigenlijk is heel mijn
robot een opslagruimte. Mijn robot heet Simba omdat
het mijn hond ze naam is. En die van mij is kleiner
als die van Sven, want die van Sven is super groot.

Sven: mijn robot heeft ook een opslagruimte.Hij is
groot en hij heet EMC2.Ik noem hem EMC2, omdat
ik ooit heb gehoord: E=mc2.
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door Imke van Dingenen (groep 7)
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Bofkonten
> Maud heeft een nieuw neefje gekregen: Tuur.
> Tuur heeft een nieuw nichtje gekregen: Suze.
> Natalia heeft een nieuw neefje gekregen: Vos.
> Tess heeft een nieuw neefje gekregen: Luc.
> Er is een nieuwe baby buurjongen bij Bram en Joep: Sjef.
> Evi en Luc hebben nieuwe goudvissen: Blub en Guppy.
> In Polen ligt sneeuw (Natalia).
> Bij Joep en Bram thuis zijn zeven nieuwe duiven.
> Opa van Hoof gaat met pensioen (Aiden).
> Sjors verhuist bijna naar het nieuwe huis.

Pechvogels
> Ise is aan haar amandelen geopereerd.
> Maud heeft haar vingers gekneusd met korfbal.
> Pieter is gevallen met de gym en heeft zijn voet verzwikt.

Klassennieuws
> We hebben dit schooljaar 3 nieuwe kinderen in de klas, Natalia, Sven en Giel.
Gelukkig zijn ze al goed gewend!
> We hebben wel 5 juffen en 1 meester in groep 5-6: Muziekjuf Rinie, juf Lieke, juf
Manon, juf Marion, meester Dennis en juf Francien!
> We zijn naar Vincents Tekenlokaal geweest met Museumschatjes.
> We mochten in het gemeentehuis ontbijten samen met de burgemeester.
> We zitten in groepjes, zo kunnen we elkaar goed helpen.
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Interview
met Roos, Doris en Sem (groep 3)
Door: Neele Jansen en Fenne Verschuijten, uit groep 7

Hoe vind je het in groep 3?
Roos: Leuk, leren
Doris: Leuk, gym
Sem: Leuk, gym

Welke woordjes ken je al?
Roos: Roos
Doris: Ik en poes
Sem: Kip en ik

Welk woord vind je makkelijk?
Roos, Doris en Sem: Alle woordjes die we geleerd hebben.
Wie zijn je
Roos: Floor
Doris: Sem
Sem: Dries

beste vrienden?
en Suze
en Evi
en Lenn

Wat is je lievelingsvak?
Roos, Doris en Sem: Computer!

Wat mis je van groep 1-2?
Roos: Tekenen
Doris: Niks
Sem: De bouw hoek, huizen bouwen
Met wie werk je graag samen?
Roos: Suze
Doris: Evi
Sem: Dries

Welke woordje dat je hebt geleerd,
is nieuw voor jou?
Roos: Korfbal
Doris: Appel
Sem: Maan
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Froukje, groep 7

LOVS toetsen
LOVS toetsen zijn een soort van cito toetsen die
bepalen waar de juf nog aandacht aan moet
besteden. Die toetsen hebben wij in groep 8
afgelopen tijd gemaakt. We hebben rekenen,
spelling en begrijpend lezen gemaakt. Ik vond het
wel moeilijk en iedereen moest stil zijn dat was
wel vervelend.
Door Inge de Brouwer
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Hoe lang geef je les op deze School?
Antwoord: 2 jaar
Wat vind je er van om kinderen les te geven?
Antwoord: Geweldig om kinderen iets nieuws te leren
Had je ooit een favoriete meester of juf en waarom?
Antwoord: Ja, juf Karin omdat ze veel spelletjes deed en ons naar buiten nam
Welk vak vind je het leukst om les te geven?
Antwoord: Rekenen
Wat is jouw favoriete soort snoep?
Antwoord: Drop
Wat vind je leuk om te doen buitte het les geven?
Antwoord: Lezen, toneelspelen en uit eten gaan
Wat is jouw favoriete film?
Antwoord: Bohemian Rapsody van Queen
Wat zou je doen als je een miljoen had gewonnen?
Antwoord: Verhuizen en veel op reis gaan
Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan?
Antwoord: Als aardbei carnaval in Casteren vieren

door:
Dave Naczynski
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Wat is roefeldag? Je gaat naar verschillende bedrijven zoals: de politie, Gooskenshout
en Imants.
Iedereen vond het leuk. Luc en Tobias gingen allebei naar Imants
Wanneer is roefeldag? Roefeldag is één keer in het jaar, het was op woensdag 5
september.
Groetjes Luc en Tobias!

Hallo, wij zijn Aiden en Pieter.
WE GINGEN NAAR DE DIERENARTS, POLITIE, KAPPER, GOOSKENSHOUT, IMANTS, BAKKER,
VERSHOF EN KEMPEN FM.
Bij Gooskens Hout hadden we warme chocolademelk. Aiden was bij Gooskens Hout en de dierenarts.
We mochten een hond voeren.
En Pieter was bij Gooskens Hout en Kempen FM. We mochten iets inspreken.
En je moest je naam inspreken. Toen die dag kwam het op de radio om 2 uur ’s middags.

11

Voor oudere kinderen
1. Ready player one
2. Avangers Infinity War
3. Harry Potter 7
4. The Hobbit
5. Star Wars the last Jedi

Voor jongere kinderen
1. Coco
2. Sing
3. Incredibles 2
4. The Grinch
5. GVR

Door: Jurre en Loek (groep 7)
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Even voorstellen:
6 nieuwe kinderen op school in Casteren
Wie ben je?

 Natalia Naczynski
 David Naczynski
 Sven de Laat
 Giel Daniëls
 Froukje Daniëls
 Lara Kastero da Silva

In welke groep zit je?
 Groep 5
 Groep 7
 Groep 6
 Groep 6
 Groep 7
 Groep 4

Waar woonde je eerst?

 Natalia en David in Hapert
 Sven in Tilburg
 Giel en Froukje in Bladel
 Lara in Portugal

Hoe ziet je gezin er uit?

 Natalia, David, papa Adam en mama Joanna
 Sven, papa Sjef en mama Somjit
 Giel, Froukje, papa Raoul en mama Neeltje
 Lara, zusje Hadin, papa Sergio, mama Carla

Heb je huisdieren?

 Natalia en David: een slang, hamster en een hond
 Sven: nee
 Giel en Froukje: hond Simba, bijnaam Marshmallow
 Lara: honden en poezen

Waarom ben je in Casteren komen wonen?

 Natalia en David: wij hadden een gehuurd huis in Hapert, nu in Casteren gekocht
 Sven: mijn moeder houdt van tuinieren en in Tilburg kon ze dat niet
 Giel en Froukje: papa en mama vonden het een mooi huis
 Lara: mama kon anders geen geld verdienen

Wat dacht je toen je in Casteren naar school moest?
 Natalia: o nee ik mis dan mijn vriendinnen,
maar het zal wel goed komen

 David: spannend
 Sven: spannend
 Giel: leuk, nieuwe vrienden
 Froukje: eng
 Lara: het zal wel goed gaan

Wie was je beste vriend(in) van de andere school?
 Natalia: Isabelle
 David: Siem
 Sven: Thymen
 Giel: Freek
 Froukje: Lianne
 Lara: Faadimo en Naima

Wat vind je het leukst aan deze school?
 Natalia: rustig
 David: rustig
 Sven: de klas
 Giel: gym
 Froukje: gezellig
 Lara: het spelen

Wil je nog iets meer over jezelf vertellen?
 Natalia: ik kom uit Polen
 David: ik ben in Ierland geboren
 Sven: nee
 Giel: nee
 Froukje: mijn lievelingsdier is een dingo
 Lara: ik ben te vroeg geboren

Geïnterviewd door: Jurre en Imke (groep 7)
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De rendieren van groep 1-2
Rudolf het rare rendier
Heeft een hele vreemde neus
Je moet wel naar hem kijken
Je hebt gewoon heel weinig keus

Je ziet hem van verre komen
Het is best een raar gezicht
Rudolf het rare rendier
Zijn rode neus geeft licht

Ooit op kerstavond
Kwam de kerstman langs
Hij zei: ga toch met ons mee
En verlicht mijn arrenslee

Rudolf het rare rendier
Schijnt zijn lichtje in de nacht
Hij hoort nu bij de Kerstman
Wie had dat nou ooit gedacht
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Vriendentest
Met: Cas van Dingenen & Teun Schilders
Antwoorden over Teun van Cas

Antwoorden over Cas van Teun

Vraag 1: wat is je vriend zijn lievelingskleur?
Groen
X
Blauw
√
Eigen antwoord: blauw
Eigen antwoord: oranje
Vraag 2: wat is je vriend zijn lievelingseten?
Friet
√
Friet
√
Eigen antwoord: friet
Eigen antwoord: friet
Vraag 3: wat is je vriend zijn lievelingsdier?
Vos
X
Dolfijn
X
Eigen antwoord: krokodil
Eigen antwoord: Colibrie
Vraag 4: wat is je vriend zijn lievelingsdag?
Maandag
X
Vrijdag
X
Eigen antwoord: maandag
Eigen antwoord: vrijdag
Vraag 5: wat is je vriend zijn lievelingsvak op school?
Gym
√
Gym
X
Eigen antwoord: lekker lezen
Eigen antwoord: Gym

Totale score: 40%

Totale score: 40%

Door:
Manouk Ensing

&
Froukje Daniels
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Kahoot is een online quiz. En die kan je zelf een maken en dat moet je spelen
met een telefoon ofzo. We doen soms Kahoot met de klas en dan maakt de
juf zelf een Kahoot en dat gaan we dan spelen. De top 3 krijgt soms een
snoepje en als je snappet het niet doet, mogen we met iemand anders
samenwerken. De Kahoots kunnen gaan over rekenen, spelling, Sinterklaas,
carnaval, kerst, over alles wat je zelf wil.

Kahoot is een soort
quiz dat je zelf kunt
maken. Het is een quiz
die je op internet
maakt en dat je op de
tablet of telefoon of
snappet speelt. We
doen het in de klas. We doen elke keer een
andere onderwerp bv. rekenen, spelling en
taal of zo.
Gemaakt door: Lenne
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Handvaardigheid/tekenen
in groep 5-6
Groep 5-6 hebben allerlei dingen met handvaardigheid.
Wij hebben les gekregen van juf Manon:
- We hebben egeltjes gemaakt voor de herfst
- 3D hoofden gemaakt
- Robots van kosteloos materiaal
- 3D handen door boogjes en streepjes
- We zijn nu bezig met kandelaars van klei
Tekenen met juf Francien
We hebben veel dingen getekend zoals:
- Rondjes van papier
- Sinterklaas handjes voor sint en piet
- En robots voor de handvaardigheid opdracht
- En we zijn nu bezig met de happy monsters

Door Olivia Rombouts en Maud Somers

Hoi, ik ben Natalia en dit is Cas.
Wij houden van handvaardigheid. Wij vinden het leuk, omdat het tekenen en knutselen
samen is. En het is leuk, omdat juf Manon het doet en het zijn altijd leuke dingen te
doen! Deze keer maken we potjes waar je een kaars in kunt doen! We hebben ook een
zelf gemaakte robots van kosteloos materiaal! En ook nog egels gemaakt van papier en
draad! En onze gezichten gemaakt met papier! Kijk maar:
Groetjes Natalia en Cas
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Wie is Juf Manon?
(stagiaire groep 5-6)
1 wat is je lievelingsdier : panda
2 wat is je favorieten land : Italië
3 wat is je lievelingskleding : jurkje
4 wat is je lievelingskleur :blauw
5 waarom vind je het zo leuk om bij ons in de klas te zijn: een leuke klas en
leuk om dingen uit te leggen en conflicten oplossen
6 wat is je lievelingsseizoen : herfst
7 wat is je leukste handvaardigheid werkje :de robots
8 wat vind je mooiste aan jezelf : ogen
9 wat is je lievelingsvak op deze school en welk vak op jou school : rekenen op
deze school en op haar school pedagogiek
10 wat is je lievelingseten : pizza
11 hoe oud ben je en wanneer ben je jarig : 18 jaar en geboren op 11 okt 2000
12 heb je een vriendje : ja hij heet Jochem
13 wat vind je het stomste van juf zijn : dat er kinderen soms niet lief zijn
14 wat vind je het stomste vak op jou school : drama
15 het stomste taakje als juf : heel veel toetsen nakijken
16 wat vind je het stomste huishoud klusje : ze kan voor geen meter dweilen
17 waar zit je als je boos bent : dan ga ik hardlopen
18 heb je een huisdier : een hond Cody
19 verzin voor ons een bijnaam voor ons : Evi = Eef en Tess = Tessie
20 wat vind jij het leukste huishoud klusje : dweilen
Bonus vraag : hoe heet jouw school : Summa
Waar woon je = Hoogeloon
Hoe oud ben je =18
Welke sport doe je = korfbal
Heb je een vriendje = ja
Voor welke voetbal club ben je = PSV
Heb je een broer of een zus =1 broer
Hoe heet je vriendje = Jochem
Ga je vaak op stap = bijna elk wiekend
Draag je een bril of lenze = soms een bril
Woon je nog thuis = ja
Waar werk je = Vershof Bladel en kantine
Heb je een huisdier = ja een hond Cody
Wat is je lievelingsdier = een panda
Vind je het leuk op deze school = ja
Hoe kom je op de ideeën van handvaardigheid =Pinterest
Gebruik je vaak Wikipedia = soms
Hou je van kerst = ja
Ben je vaker op een andere school geweest = ja in Hoogeloon
Wat is je achternaam = Wind
Studeer je nog = ja
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Ik moe(s)t heel hard lachen om…
Als anderen lachen
Danique Houbraken, Manouk Ensing, Inge de

Brouwer

Als de juf heel hard moet lachen
Fenne Verschuijten, Neele Jansen

Als iemand gek of raar doet
Sam van Herk, Sem Stassen, Anabelle Rombouts, Noor van Gompel,
Tuur van Erven, Maud Somers
- Liv Maas: ‘als mijn broertje gekke dingen doet’
- Lynn de Punder: ‘toen mijn zusje gekke dingen deed’
Als ik wordt gekieteld
Eef van de Ven, Gijs Hessels, Mees Bierens, Joey van de Vijfeijke

Als iemand een grapje maakt of grappigs doet
Sam van der Linden, Wout Wigman, Luc Geerts, Aiden van Hoof, Sjors van Herk, Olivier van Lieshout
- Dries Brokke: ‘als Lenn iets grappigs doet’
- Saar Smits: ‘als mijn zusje grappig doet’
- Tuur Hendrikx: ‘toen de juf iets grappigs deed’
- Tobias Leermakers: ‘om een superflauwe grap’
- Marrit Jansen: ‘om de grapjes van Sanne’

Om een scheet
Giel Somers, Suze Blakenburg, Senna Corstiaans, Milan Jansen, Imke van Dingenen

Om een mop
Joep van den Boomen, Sanne Jansen, Rik van den Boomen
Bij de muziekles (met de blokfluit, valse noot)
Kyan Reijnhard, Loek van Erven, Neele van den Borne, Luca Sonnemans, Loes van Gerwen,
Lenne Verbaant

Om een clown
Demi van Dal, Saar Geerts
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Dit is/was ook KEI-grappig volgens deze kinderen:
Giel Daniëls
Teun Schilders
Pieter Gijsbers
Sven de Laat
Tygo Tijssen
Lana van Luffelen
Arthur Leermakers
Natalia Naczynska
Evi Geerts
Ties Lavrijsen
Bram van den Boomen
Roos Hessels
Dyon van de Vijfeijke
Lucas Verschuijten
Noor Peijs
Roy Gijsbers
Evi Roest
Sjors Verbaant
Gijs Schilders
Jurre van den Borne
Hugo Rombouts
Cas van Dingenen
Gus Brokke
Liam van Hoof
Gido Kuijpers
Jan van de Wijdeven
Jort Tijssen
Sanne van Dal
Elin Janssen
Froukje Daniëls
Sjors Vreven
Lenn van den Ven
Tijl van Gerwen
Tess van Gompel
Jolie Houbraken
Josje Stassen
Pien Gunneman

Als Froukje iets niet kan
Als Gijs verliest
Toen Roy niet meer uit de boom kon
Mislukkingen
Toen ik tegen een hek aan liep
Toen Tuur een vuurtje aan stak
Als iemand boe zegt
Toen mijn broer mij liet schrikken
Toen ik Saar liet schrikken
Als iemand met mij vecht
Toen ik flauwviel
Als ik val
Als iemand valt
Als ik met papa stoei
Als Mees tikkie zegt tegen Noor
Als er met het Poepspel ‘poep’ wordt gezegd
Als mijn knuffel aan het rammelen is
Bij een komediefilm
Lachen om homevideo's
De verhalen van juf Astrid
Met de strip maken voor de Belhamel
Met de taalles
Toen de juf zei: was jij erbij? aardbei!
Fifa
Met Fortnite
Om Tijl die Fortnite speelt
In de auto met Aiden
Met een kinderfeest
Mijn zusje doet zoet en zout bij elkaar
Om Casey
Om Josje
Om Marijn
Om mezelf
Om Olivia
Om Roos
Om Sjors
Om Sjors en Dirkje
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Door: Loek en Luca (gr7)
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Tuur van Erven & Joep van den Boomen
We zijn met groep 5/6 naar Vincents tekenlokaal gegaan.
Je kunt daar een tekening maken van een landschap.
Je kunt er ook op een touchscreen met verschillende
gereedschappen een tekening met achtergrond maken.
Dit is een schilderij van
Vincent van Gogh.
Het schilderij heet
De Aardappeleters.

Kerst op school en opening kerststal
Op het plein bij Den Bels staat ieder jaar de
kerststal weer. Die wordt dit jaar geopend op
20 december. Na de opening mag je beschuit
met muisjes pakken en chocomelk. En er staan
ook echte dieren bij.
de kin
Dit jaar hebben we een koortje dat zal gaan
zingen tijdens de opening van de kerststal.
Namelijk het lied “ Bakske vol met stro”.
Met kerst worden de klassen mooi versierd.
Bijvoorbeeld een kerstboom in de klas. Dit jaar
mochten we zelf kerstballen meebrengen voor
in de kerstboom.
The end - door: Pien & Sjors H
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Piet Soldaat
Piet Soldaat is de kleinste soldaat
van het leger.
Hij is gekrompen in de was.
Toen hij 4 jaar was had hij zicht
verstopt in een vies hondekleed van
Gerrie de Tekkel
Zij moeder heeft het kleed waar Piet
in zat, gewassen op 105 graden.
Piet Soldaat is daardoor gekrompen.
Hij zal nooit groter worden dan 1
meter.

Dit is Gerrie de Tekkel.
Hij is 1 van de rijkste honden ter wereld.
Hij houdt heel veel van kinderchampagne
Hij woont al heel zijn leven bij Pietje.
Gerrie de hond houdt heel erg van modder.

Gerrie Tekkel is ook nog eens de beste
tackelaar.
Hij tackelt het hele leger en dat
vinden ze niet leuk.
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Piet Soldaat heeft geen zwemdiploma.
Omdat hij les krijgt van Gerrie Tekkel
en lukt niet goed. Dus hij krijgt bijna
geen adem als hij in het water moet
lopen met het leger

Piet Soldaat gaat makkelijk
onder het prikkeldraad door.
De anderen zitten vaak vast.
En dan lacht Pietje de
anderen uit.

Toen tekkelde hij prongeluk Pietje
en die liep met hete koffie.
Toen viel de hete mok koffie over de
baas van het leger. De baas verbrande
zich en toen werd Pietje ontslagen
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Pietje woont nu voor altijd bij Gerrie
Tekkel.
En ze drinken samen heel veel
kinderchampagne.
En ze leefden nog lang en gelukkig!

Door: Loek, Hugo, Luca, Kyan, groep 7
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Door: Neele vdB en Fenne (groep 7)
Vraag 1: waarom werk je mee aan de Belhamel?
Anja: Omdat ik het altijd superleuk vind met jullie creatieve ideeën.
Marieke: De Belhamel bestond al toen ik hier op school zat. Dus ik vind het leuk dat de kinderen nu ook
nog steeds een Belhamel kunnen maken en lezen.
Amy: Ik vind het gezellig om elk jaar opnieuw met de kinderen van de klas een krant te maken.
Vraag2: Hoelang werk al bij de Belhamel?
Anja: Ik denk al 5 jaar.
Marieke: Sinds 2013.
Amy: Voor mijn gevoel 75 jaar, maar in het echt denk ik …………………..uuuuuuuuuuuuuu………. weet ik niet,
dat vragen we wel aan Marieke.
Vraag3: Wat is je leukste Belhamel?
Anja: De Belhamel van groep 8.
Marieke: Deze natuurlijk, want nu sta ik in de Belhamel ;)
Amy: de Belhamel van groep 8, want iedereen maakt een afscheidspagina en de leukste voorkant was die
van groep 7 vorig jaar.
Vraag4: Wat is het leukste idee dat in de Belhamel is gekomen?
Anja: 40 Jaar jubileum met stukjes van ouders en kinderen.
Marieke: De centrale vraag, want daardoor komt iedereen in de Belhamel.
Amy: De Belhamels waarin je moest vertellen waar je papa en mama he beste in waren.
Vraag6: Heb je de Belhamel ook op de oude school gedaan?
Anja: Ja.
Marieke: Ja, als kind. De Belhamel bestaat al meer dan 42 jaar.
Amy: Nee. Toen was de Belhamel nog stom, want toen deed ik nog niet mee… GRAPJE!!!!!

Gezocht: nieuwe
Belhamelouders!
Anders verschijnt er volgend
jaar, na 43 jaargangen, geen
Belhamel meer.
Ben jij die leuke ouder die bij
het maken van de Belhamel
wil komen helpen?
Mail dan naar:
belhamelredactie@gmail.com.
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Fenne

Neele J

GEMAAKT DOOR:
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