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Musicaldance Battle 2019 
De wisselbeker van de eerste Hoofddorpse editie van de Musicaldance Battle 2019 is gewonnen 
door: voorstelling 1 - Klavertje Vier met de musical 'Een nacht in het museum'. 
Tijdens voorstelling 2 zijn zij tweede geworden! Super knap gedaan! 
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HOOFDDORP  
Afgelopen zaterdag was er een groot spektakel in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Kinderen van 

vele Hoofddorpse basisscholen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar deden voor het eerst mee aan 

Kreavaria's naschools theaterproject 'Musicaldance Battle'. 

Na maanden van repeteren in de speelzaal of andere lesruimte van school mochten de kinderen van 18 

deelnemende schoolgroepen eindelijk het podium van Schouwburg De Meerse betreden. 

"Dat was natuurlijk best wel een beetje spannend en indrukwekkend", aldus Monique Hendriks van 

Kreavaria. "Als echte artiesten werden de kinderen binnengehaald via de artiesteningang van De Meerse. 

Eerst nog even repeteren, wennen aan het podium. Prachtige kostuums aan, verzorgt door Jolanda's 

verkleedkisten uit Wormer, dan nog even mooi in de schmink en de show kon beginnen." 

 

EEN NACHT IN HET MUSEUM  
"De kinderen van de deelnemende scholen wisten het publiek te verrassen met stuk voor stuk prachtige 

musicals. Zo wist onder andere de Leeuwenkoning het publiek te ontroeren en Belle en het beest het 

publiek te betoveren. De musical Een nacht in het museum bracht prachtig spel, Sister act in the sound of 

music was origineel en grappig. De kleine zeemeermin kwam zo uit een sprookjesboek gekropen. Maar 

ook prachtige zang in onder andere Ciske de rat, Annie en zelfs A cappelle in Matilda. En zo wisten alle 

deelnemende schoolgroepen met veel enthousiasme, plezier en overtuiging het publiek en de jury met de 

door hun gemaakte musical te raken." 

 

 

 

 

 

 



WISSELBEKER  
Het werd de jury ook door de deelnemende kinderen/schoolgroepen uit regio Hoofddorp niet makkelijk 

gemaakt. "De kinderen hebben het allemaal fantastisch gedaan," vertelt Monique. "De medaille hebben ze 

dan ook allemaal dubbel en dwars verdiend." De wisselbeker van de eerste Hoofddorpse editie van de 

Musicaldance Battle 2019 is gewonnen door: voorstelling 1 - Klavertje Vier met de musical 'Een nacht in 

het museum' en voorstelling 2 - Tabitha met de musical 'Sister act in the sound of music'. 
 

 
 
De moestuinen zijn weer in gebruik 
 
Op dinsdagmiddag 26 maart jl. stond een groep vrijwilligers van Klavertje 4 en Mirakels klaar om 
onze moestuinen in de Educatietuin Floriande klaar te maken voor het nieuwe schooltuinseizoen. 
Leuk om te zien dat deze groep van kinderen, leerkrachten, vaders, moeders, opa’s en NMCX-
medewerkers direct enthousiast aan de slag gaat. In nog geen 2 uur ondergaat de wat verwilderde 
tuin een ware metamorfose. Het was wel heel fijn dat een van de ouders een freesmachine 
meegenomen had. 
Met een kop thee en koffie erbij was het een gezellige en gelukkig droge werkmiddag. Vele handen 
maken licht werk en we kunnen trots constateren dat de tuin klaar was voor de kinderen om aan de 
slag te kunnen. 
De waterpomp doet het inmiddels ook weer, waardoor het water geven van de planten voor de 
leerlingen een erg leuke en belangrijke bezigheid is. Wij hopen op een goed seizoen en mooie oogst. 
Om de tuin in het najaar winterklaar te maken, organiseren we weer een nieuwe werkmiddag. 
Tegen die tijd zullen we weer een oproep doen. 
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Terugblik schoolreisje groep 1 t/m 7 en kamp groep 8 
 
Woensdag 29 mei zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest. Hieronder volgt een korte 
impressie van de dag. 
 
Groep 1-2        Avonturenboerderij Molenwaard 

 
Wat een top dag hebben wij woensdag met schoolreisje gehad! In de ochtend hadden we flinke file 
maar dat waren we bij aankomst bij de avonturen boerderij al snel weer vergeten!  
De kinderen konden van alles zien; een speeltuin, geiten, schapen konijnen, een imker en 
loopfietsen waar ze lekker op konden spelen. Ook konden we er tractor en ponyrijden. 
En natuurlijk zijn we ook naar de show van Fien en Teun geweest!  
Aan het einde van de dag hebben we lekker een ijsje gegeten en zijn we weer naar de bus gegaan. 
 
Groep 3-4        Spoorwegmuseum 

 
Wat hebben wij een leuke dag gehad! 
Op de heen weg hadden wij iets file en kwamen we dus iets later aan. Bij aankomst in het museum 
dus meteen ons pauzehapje genomen.  
Daarna hebben de groepjes van alles gedaan; treinen bekeken van oud tot nu, ontdekt hoe je 
stroom maakt om een trein te kunnen laten rijden, welke wielen passen het beste op een rails. Ook 
zijn wij in een soort achtbaantje in het donker geweest. We konden een trein zelf besturen in een 
simulator, heel spannend!  
We hebben lekker geluncht met patat en kipnuggets. En de dag afgesloten met een ijsje. Het was 
een top dag!  
 
Groep 5-6        Zuiderzee museum 

 
Wat hebben we toch een heerlijke dag gehad bij het Zuiderzeemuseum! We hebben het getroffen 
met het weer.  
 
 
 
 
 
 



Groep 7           Walibi 

 
Wat hebben we een geweldige dag gehad! We hebben heerlijk weer gehad en er is heel veel 
gelachen! 
 
HARTELIJK DANK OUDERRAAD EN ALLE HULPOUDERS VOOR JULLIE INZET! HET WAS EEN 
ONVERGETELIJKE DAG! 
 

Van woensdag 22 t/m vrijdag 24 mei 2019 zijn de groepen 8 op kamp geweest.  

Groep 8 kamp 22 t/m 24 mei 2019 

Geschreven door de kinderen uit groep 8C 

Dag 1      

Om kwart over tien vertrokken we vanuit school naar de eerste stop. Na ongeveer een uur kwamen 

we bij de eerste stop aan waar wij onze eerste spel startte.  Midden in het bos was levend Stratego 

voor ons uitgezet. Waarbij groep 8b en 8c hadden gewonnen. Na het levend Stratego gingen we 

door naar de tweede stop waar we ook een spel hadden.  

Na de lunch hadden we op dezelfde locatie het Zweeds ren spel. Daarna gingen we rechtstreeks naar 

de Stayokay. Vlak daarna gingen we met de fiets naar de bowlingbaan. Waar we een uur alle 

bowlingbanen voor ons zelf hadden. Rond half 7 hadden we avondeten waarbij we pasta aten. 

Daarna werd iedereen in twee spellen ingedeeld van een half uur. De ene ging boot campen en de 

andere deed gezelschapspelletjes. Een uur later werden we in groepjes ingedeeld om daarmee de 

horrortocht te ondergaan. Van 23:00 tot 00:30 uur waren we daarmee bezig. Ouders en 

leerkrachten waren er om ons leuk te laten schrikken. Sommige kinderen vonden het zo eng dat ze 

gingen huilen en verstijfde van angst. De andere liepen stoer voorop en vonden het geweldig. Rond 

01:00 uur was iedereen in de kamer en ging iedereen zich klaar maken om te slapen. 

 

 



Dag 2:  

Kwart voor 7 werden we wakker gemaakt door meester Patrick en meester Dennis, en dat was niet 

zomaar wakker maken, maar met veel geluid en soms een beetje geweld. Daarna gingen we 

ochtendgymnastiek doen en dat was ergens aan de rand van het bos, wat je gymnastiek kon 

noemen....  Daarna gingen we om 8:30 uur ontbijten met lekkere chocolademelk en broodjes. Na het 

eten kon je even uitrusten op je kamer. Na het uitrusten gingen we op de fiets naar het strand, toen 

we eenmaal aan gekomen waren moeten we eerst een heuvel van zand oplopen, en dat was 

zwaarder dan je denkt. Daarna gingen we een parcours afleggen van in totaal acht verschillende 

spellen zoals: zandkastelen bouwen, voetballen en ook trefballen. 

Daarna ging je terug over de heuvel naar de kamp locatie, toen je bij de kamp locatie was moest je 

gaan douchen en na het douchen kon je chillen in je kamers.  Eén tip neem gezelschap spel mee 

want soms heb je niks te doen en dan kan je met je kamergenoten lekker pesten of een ander spel 

spelen.  

Aan het einde van de middag gingen we een spel doen met muntjes dat ging als volgt. Je had een 

aantal spellen, met deze spellen kon je muntjes winnen door mensen uit te dagen, als je iemand ging 

uitdagen moest je muntjes inzetten, je kon zelf kiezen hoeveel dat er waren, als je won dan kreeg je 

het aantal ingezette munten van de ander.       

18:30 uur gingen we avondeten.  Het eten op kamp is niet verkeerd op de eerste dag gingen we 

pasta eten en op tweede dag patat met hamburgers. Na het avondeten kon je naar je kamer chillen. 

Om 21:30 begon de disco.  Iedereen was er en iedereen ging los zelfs de juffen. Na de disco moest je 

naar je kamer toe, en daar mocht je nog even douchen en je klaar maken voor slapen, en dan kwam 

je leerkracht naar je kamer toe en zei dat je moest slapen.  

 

 

 

 

 

 



Dag 3 

Om half 8 maakte juf Madelinde ons wakker. Een uurtje later moesten we ontbijten in het restaurant 

en daarna mochten we onze lunchboxen klaarmaken voor het fietsen. Daarna werden de koffers en 

tassen opgehaald door de ouders en gingen we nog even buitenspelen. Om half 11 vertrokken we op 

de fiets naar huis. Toen we op de helft van de fietstocht waren stopten we bij een veldje en daar 

gingen we lunchen. Na een half uurtje gingen we verder fietsen naar het koning Willem Alexander 

complex om te zwemmen. Half 1 kwamen we aan bij het SKWA, toen gingen omkleden voor het 

zwemmen toen we daarmee klaar waren gingen we douchen en zwemmen om half 3 waren we klaar 

en deden we onze kleding weer aan. Toen moesten we buiten wachten tot de andere groepen 

waren vertrokken. Toen we weg mochten gaan moesten we in een rij van fietsen gaan staan, daarna 

mochten we vertrekken naar school waar onze ouders of opa´s en oma´s ons kwamen opwachten en 

meenemen naar huis. 

 

Wist u dat..... 

 Groep 1-2 en 7 een bezoek hebben gebracht aan de bibliotheek? 

 Groep 1-2 thema ijskraam hebben en naar Verhage zijn gegaan om alles over ijs te leren?  

 Groep 4 naar boerderij Elizabeth-Hoeve zijn geweest? 

 Groep 5 naar Museumpark Archeon is geweest? 

 Groep 7 in mei hun praktijk fietsexamen hebben gehad en nu veilig in het verkeer kunnen 
fietsen? 

   
 



 Groep 8 een gastles van bureau Halt hebben gehad?  De kinderen weten nu nog meer over 
Whatsappgebruik, hacken en online veiligheid? 

 Groep 8 ook naar Corpus Reis door de mens is geweest? Kinderen hebben geleerd hoe het 
lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat je moet doen om het gezond te houden? 

 
 
 
Avondvierdaagse 
Voor de derde keer op rij hebben we de beker gewonnen voor de school met de meeste 
deelnemers. Misschien denkt u dat dit logisch is, omdat we zoveel leerlingen hebben, maar er is een 
verdeelsleutel gemaakt. Harstikke goed van de kinderen dat ze met zoveel meelopen en dat ook nog 
eens in de hitte. 

 
 

 
 
 
 

Zwijsen leesluikjes                                                           
  
Nog eventjes, dan is het weer zomervakantie! 
Tijdens de vakantie kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool op 
https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vast-in 
Iedere dag GRATIS een luikje openen met daarin een leuke, verrassende activiteit die te maken heeft 
met lezen: een spelletje, een lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld. Zo blijven de kinderen ook 
tijdens de vakantie op een speelse manier bezig met verhalen, letters en lezen.  
Vergelijk het met een zomerse adventskalender! 
Veel plezier!  

https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vast-in


 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede 
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje 
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van de bibliotheek. 
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus 2020. 

 

 


