
Elfjes over Nederland 

Nederland 

Laag land 

Mijn geboorte plaats 

Molens, kaas, klompen 

Vrede 

 

Mauro 

Nederland 

De schelde 

Willem van Oranje 

Kaas is heel lekker 

Tulp 

 

Tijn 

Kaas 

Eet kaas 

Kaas is lekker 

Ik hou van kaas 

Vrede 

 

Jesse 

Bloemenvelden 

Mooie bloemen 

In alle kleuren 

Rood, roze en geel 

Bloemen 

 

Iris 

Nederland 

In Europa 

Leven in vrede 

Klein, maar rijk land 

Delfsblauw 

 

Isa 

Nederland 

Met tulpen 

Heel veel kaas 

Met 17 miljoen mensen 

Molens 

 

Michiel 

Vlag 

Veel delfsblauw 

Rood wit blauw 

We vieren ook koningsspelen 

Koningsdag 

 

Brooklyn 

Amsterdam  

De grachten 

Hele grote stad 

Ook wel tulpenstad genoemd 

Tulpen 

 

Annabel 

Nederland 

Wat mooi 

Met de koning 

Wat ben ik blij 

Vriendschap 

 

Luuk 

Rozen 

In Nederland 

Zijn heel mooi 

Er is veel landbouw 

Klompen 

 

Dynand 



Delfsblauw 

Nederlands elftal 

Rood wit blauw 

Veel dingen zijn beroemd 

Nederland 

 

Seppe Leeraert 

Nederland 

Een land 

Het is mooi 

Het is er schoon 

Nederland 

 

Sophie 

Nederland 

Mooie tulpen 

Samen op koningsdag 

Leven samen in vrede 

Kaas 

 

Fay 

Nederland 

Veel toeristen 

Molens, drop, kaas 

Het is daar mooi 

Vrede 

 

Evi 

Amsterdam 

Is Ajax 

Amsterdam is mooi 

Denk je aan kaas 

Vrede 

 

Damian 

Nederland 

Ons land 

Nederland is leuk 

Ik hou van Nederland 

Oranje 

 

Levy 

Nederland 

De kleur 

Rood wit blauw 

Veel tulpen in Nederland 

Tulpen 

 

Sydney 

Nederland  

Mooi land 

Rood wit blauw 

Ik hou van oranje 

Oranje 

 

Demi 

Oranje 

Nederlandse vlag 

Met drie kleuren 

Samen staan we sterk 

Liefde 

 

Jori 

 

Elfjes over Nederland 



Tulpen 

Zijn kleurrijk 

In allerlei kleuren 

Tulpen zijn erg bekend 

Vrolijk 

 

Lars 

Amsterdam 

De hoofdstad 

Rood wit blauw 

Oranje is Nederlandse kleur 

Nederland 

 

Mila 

Kaas 

Is lekker 

Ik wil kaas 

Ik ben ook een 

Klant 

 

Senne 

Nederland 

Mijn land 

Ik wil kaas 

Ik lust veel kaas 

Vrede 

 

Seppe Depauw 

Nederland 

Een vlag 

Rood, wilt, blauw 

Is een mooi land 

Nederland 

 

Brian 

Wadden 

Wadden zee 

Heel veel dieren 

Zoals zeehonden en scholekster 

Natuur 

 

Quinten 



Museum ‘De Vier Ambachten’  

Op19 april 2016 gingen we met heel de klas naar het museum in Hulst 

Het museum hete: de vier ambachten . de juffen oude juffen die nog les hadden ge-

geven op           Ter duinen de ouden naam van de school. Gaven uitleg wat we die 

ochtend gingen doen. Toen gingen de juffen de groepjes maken de juffen die alles 

uitleggen heten Juf Marie – Jose en Juf Carla. Bij de kelder stonden allemaal vitrines 

met oude spullen erin , de mevrouw vertelde over een bot waar ze vroeger op 

schaatsen. We zagen ook een hoorn van een mammoet, op de begane grond zagen 

we allemaal klederdrachten, als vroeger je man/vrouw dood ging droeg de vrouw/

man soms wel eens een half jaar zwarte kleding dat heet: rouw kleding we hebben 

ook gehad over familie Metsers 

Toen gingen we naar de eerste verdieping daar hadden we het over Rynaerd de vos 

er zijn heel veel boeken   over Rynaerd  geschreven het verhaal is wereld beroemd. 

Toen gingen we naar de zolder daar was de ouden school toen moesten we netjes in 

de rij gaan staan en naar de ouden school bankjes lopen toen we gingen zi5en moes-

ten we met een krijtje en lij oude woorden over schrijven bv: vischer dat moeten we 

vertalen we in het nieuwe Nederlands vertalen . Toen gingen we naar de tuin daar 

gingen we leren over vlas daar wordt van alles van gemaakt. 

Senne, Jori en Lars 



Verslag pop up museum: 
De laatste paar weken hebben we gewerkt aan het pop up museum. 

Het hee9 met het project van Nederland te maken. 

We moesten een museum van Nederland pakken en daar iets bij maken  

wat met dat museum hee9 te maken, we mochten van alles gebruiken. 

Sommige moeders kwamen ook helpen met het project. 

Het was een groot succes. 

Iedereen hee9 een mooi kunstwerk gemaakt. 

Deze kunstwerken zijn te zien in het kunstweekend in Kloosterzande op 7 en 8 mei. 

 

Sophie en Annabel 

VERKEERSDAG 

VRIJDAG  22 april was het verkeersdag.  

Wat was er te doen op verkeersdag: 
Groep 7 had een skate uur.  

 
Quinten 


