Ik ben klasse!krantechef Doutzen.
en iedereen mag er in als hij/zij er in
wil schrijven. it hele kruired kan er
in schrijven. en ik ook dus. de
klasse!krante
kan er niet in
schrijven. en het is leuk om
klasse!krantechef te zijn. en dat was
klasse!krantechef.Doutzen.

IK BEN RYNA. EN IK HEP EEN

Ik ben Lannon ik ben broer gewoorden van Yvar
witkamp. Ik heb van Sinterklaas een lego
vrachttrein gekregen. Ik ben 8 jaar. ik zit in groep
5. Ik zit in de middebouw. Groetjes van Lannon.

Ik ben een druk jongetje . En ik vint het leuk op deze
school. Toen ik hier nog niet was woonde ik in
hirufeen en in ooranjewout.
jorrit

HEELE GROTE FAMILIE. MIJN

MOEDER EN MIJN VADER. IK

Ik ben Nynke ik heb een broertje Nanne. die al heel
goed kan lagen. hij is heel lief. Ik woon in Munein ik
vint het leuk op school. Ik heb ook een

HEP OOK NOG EEN HOND. DIE

Vriendin Ryna.

BROERTJE NATUURLIJK. EN MIJN

HEET STAZIE. EN MIJN BROERTJE
VIND IK HEEL LIEF. EN IK HEP
OOK NOG EEN NIGT DIE IS HEEL
LIEF.

Ik ben Myrdin outhuijse ik ben 7
EN IK GA NOGBIJ HAAR SLAAPEN.
jaar oud. ik zit op school bij it
Kruired in munein.
Daar is het heel leuk .Ikheb ook
een hond Zizou dat is een
labradoodel ze is heel lief.
Xxx Myrdin.

Ik ben Carmen Postma ik ben 9 jaar oud en ik woon
in Munein met mij vader moeder en mijn zus Anouk
en die zit in groep acht en ik zit in groep vijf en ik
heb twee vriendinen en die heten Kaya en Myrdin
en ik heb ook twee honden Toby en Kate en dat zijn
teckels en ze zijn heel lief en ik zit op it kruired op
school
xxx Carmen

Kerstwens
Ik wens dat:
Carmen: Dat er geen oorlog en geen ziektes meer zijn.
Kaya: Dat de Kerstman hier ook eens komt
Jorrit: Dat we de hele winter met sneeuw kunnen spelen.
Nynke: Dat elk land geld genoeg heeft om eten te kopen.
Myrdin: Dat het ebola virus stopt, Dat er meer dokters
komen.
Ryan: Vrede op de wereld, geen mensen meer dood.
Dirkje: Dat het voor altijd zomer is en dat er overal zwembaden zijn.
Sim: Dat er veel geld word gegeven aan de goede doelen tegen ziektes.
Ryna: Dat iedereen een gelukkige kerst heeft
Doutzen: Dat het altijd sinterklaas is.
Jente: Dat sinterklaas altijd veilig aan de kant komt.
Sven: Dat mensen genoeg geld hebben om een huis te kopen.
Sytze Yde: ik wil dat ons huis voor de kerst vakantie klaar is.
Janna:ik wens dat er altijd kerst is.
Lannon: ik wens dat er veel sneeuw komt
Rita: Net zo’n fijn jaar als het afgelopen jaar.

