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“Een geweldige show!” 

 

 
Sylvia is wekelijks te bewonderen in het tv-

programma ‘De wereld van K3’.  
In het boek ‘De wereld vol MAGIE’ leert zij hoe 
kinderen hun eigen trucs kunnen maken. De 

diverse trucs worden aan de hand van foto’s stap 
voor stap uitgelegd. Na het doorlopen van alle 

goochellessen kunnen ze zelfs een echt 
goocheldiploma halen! 
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Wie is hier gekleed als Rabbi? 
o meester Gerard 
o meneer Mari 
o Marco Ariëns 
o juffrouw Dorien 

Aan het begin van de kinderboekenweek 
ontving elke groep een al dan niet bekroond 
kinderboek rond het thema “Magie”. 
 
Op maandag heeft een aantal opa’s en 
oma’s van de kinderen in de groepen vol 
overgave hieruit voorgelezen. 
 
Opa’s en oma’s  

BEDANKT  

 

Zeven heksen 
 

Zeven heksen bij elkaar 

Maken een heel vreemd soepje klaar, 

Ze dansen om de ketel maar wat een pech, 

Eentje neemt een slok 

Floep nou is ze weg 

 

“Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij.” 

Die soep is nog niet goed, ze doet er nog wat  

bij. 

 

1 een verse regenwurm 

2 haar van een zwarte kat 

3 een grote snottebel 

4 wrattenschraapsel 

5 een paar konijnenkeutels 

6 een beetje voetschimmel 

 

Zes heksen…  ,  Vijf heksen, enz. 

 

Een heksje lacht gemeen, 

Die soep is nu voor mij alleen, 

Ze danst om de ketel maar lacht te vlug. 

Want daar zijn opeens 

Floep de heksen t’rug. 

 

“Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij, 

Wat een goeie soep, daar hoeft niks meer bij.” 

Groep 1/2 bezocht in het kader van de 
kinderboekenweek de bibliobus. 
Wàt een mooie boeken, en zovéél! 
Leuk hoor, luisteren naar die spannende 
verhalen en lekker “lezen” in de 
prentenboeken. 

rianne aniek samantha 

MAGIE? 

OF TOCH NIE? 

(ZIE GENE ZIJDE) 

Boek der boeken

Bij het woord Bijbel denken we tegenwoordig 
misschien al vlug aan “bijkletsen” of het 
“beltegoed opwaarderen”. 
Voor veel mensen in de wereld is de Bijbel 
een heel belangrijk boek, hét Heilige Boek 
van de christenen, dus ook van katholieken.  
Een boek vol wonderbaarlijke verhalen. 
Reden genoeg om eens het Bijbelmuseum 
bij Nijmegen te bezoeken met groep 6/7a. 
 
Onder leiding van Hans Eijgenraam 
(her)beleefden de kinderen (letterlijk en 
figuurlijk) de tijd van Jezus. 
Ook de andere Heilige boeken kwamen aan 
bod, de Koran van de Islam en de Tora van 
de Joden, met meest prachtige verhalen en 
rituelen. 
 
Bij de Joden ontvangt een jongen bij zijn 13e 
(?) verjaardag  2 piepkleine Tora’s (boek-
rollen) verpakt in dichte doosjes.  
Eén doosje voor op het hoofd, één voor op 
z’n linkerbovenarm, dichtbij z’n hart.  
Met een doek op het hoofd mag hij dan 
voorlezen uit het Heilige boek. Hij gebruikt ‘n 
aanwijsstok met een handje [een jat], want 
hij mag er niet met z’n jatten aan komen. 
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Toveren!
 

Ik ben geen kei 

In tovenarij 

Ik moet het nog leren 

Hoe ik kinderen moet omtoveren in 

peren. 

 

Ik kan wel mijn zusje laten zweven 

Alleen moest ze wel zo verder leven 

Ik ken maar een paar toverspreuken 

Die doe ik met de potten in de keuken 

 

M’n heksenjuf wordt dan wel boos 

Maar dan pluk ik snel een roos 

Dan wordt ze meestal weer blij 

En zegt ze: “Je bent een kei!” 

 

Karlijn (groep 7b/8) 

nou, dat hebben 

we met z’n allen 

wel verdiend !! 

 

Het geheim van de 

Arke Sekra 
 
Het kinderboekenweekspel is een 
groot succes, het is bijna 
ontcijferd. 
Otto helpt ons goed, we hebben 
al veel geheimen ontcijferd. 
Het is een heel leuk en spannend 
geheim. 
We krijgen elke dag nieuwe 
brieven met raadsels die moeten 
we ontrafelen en krijgen een 
woord. En we moeten bellen voor 
hulp en internetten.  
Het is heel spannend en het 
wordt steeds spannender. 
 
Uit Groep 6/7 Kaspar en Yordi! 

 

 

  

 

 

 

Groep 0/1 en 1/2 zijn helemaal in de ban van heksen. 
Elke speeltijd is het weer spannend wie er naar de 
toveracademie mag. De kinderen hebben geweldige 
heksen getekend en geknipt. Ze zijn nog bezig met de 
toverketel… .zouden ze straks misschien ook kunnen 
toveren ? 
 

Fijne herfst-

vakantie,  

en tot 24 

oktober! 

Toverheks, toverheks. 
Tover je vandaag iets geks ? 
Een appel met een oorbel in, 
Een grote paarse kriebelspin, 
Een olifant met hoge hoed ? 
Toverheks, dat kun je goed ! 

Een glibberige kikkerkop 

Een waterige rotte slakrop 

Een grote papierprop 

Neem een slok dan is de soep bijna op. 

 

Een haar van een zwarte kat 

Een vieze slijmerige deurmat 

Een lange staart van een rat 

Dat was het heksenrecept in het klad. 

 

Een pimpelpaarse heksenhoed 

Een snottebel onder het roet 

Ik laat zien hoe het moet 

Dan doe je het meteen goed. 

 

Aniek (groep 7b/8) 

Heksensnoep
 

Ik kwam eens bij een heks thuis 

Daar zat een kleine muis 

Die had een bak met snoep 

En dat snoep kwam uit een bak 

heksensoep 

De muis nam een hap 

En wat een grap 

De muis was pap 

De heks nam het bordje pap  

en die at het op 

En de heks was toen een rol drop. 

 

Renée (groep 4/5) 

Het lijkt een goede traditie te worden dat er ook tijdens 
de kinderboekenweek een boekenbal wordt 
georganiseerd. Tijdens dit bal krijgen de kinderen 
gelegenheid zich literair te presenteren. 
Dit kan via een gedicht, een lied of bijvoorbeeld een 
toneelstuk zijn. 
 
Ten tijde van het ter presse gaan van deze editie van 
de Laakkrant is de inhoud van het kinderboekenbal 
2005 nog ongewis. 
Wél is komen vast te staan dat de presentatie in 
handen is van niemand minder dan Harry Potter 
himself. 
 
Alhoewel….. er schijnen op kasteel Zweinstein toch 
een aantal dingen niet helemaal goed gegaan te zijn. 
Experimenteren met magie en toverkunsten kàn ook 
héél gevaarlijk zijn. 
Hoe redden ze zich daar nu uit…? 
 
                           Om te weten hoe het bal is verlopen,  
                         en voor verdere achtergrondinformatie  
                                     en foto’s,verwijzen we u graag  
                                                       naar de website 
 

                                           www.delaak.nl 


