
 

 
 

 

 

Maandag 12 december ging onze klas 

naar de bieb. We gingen in groepjes 

met auto’s naar de bieb. Toen we er 

waren ging een mevrouw ons uitleg 

geven. We kregen een boekje met 6 

opdrachten en een pen. Elke 

opdracht had 6 vragen. Wij begonnen 

met vragen op de computer. Je moest 

ook informatie zoeken in 

boekenkasten en op internet. Toen 

we met alle vragen klaar waren, 

mochten we op internet spelletjes 

doen. Daarna gingen we met de 

auto’s weer terug naar school. De 

moeder van Femke, Martha’s moeder, 

de vader van Kevin, meester en de 

moeder van Jelmer reden. Het was 

heel leuk. 

 

                           Martha & Elise   

 

Naar de waterzuivering 

 

dinsdag 20 dec. kwam er een vrouw die van het waterschap rijn 

en ijsel was.eerst gaf ze uitleg ,en daarna gingen we 6 proefjes 

doen.daarna gingen we op weg naar de waterzuivering(in 

groepjes)toen we er waren ging de rondleiding beginnen.eerst 

liepen we langs grote bakken met water.daarna liepen we recht 

op een gebouwtje waar het water met schroeven omhoog werd 

gepompt, het zag er trouwen heel grappig uit.toen gingen we bij 

de bakken met oud wc papier kijken maar dat stonk weer. hihi.we 

gingen ook nog het gebouwtje zelf in.en daarna gingen we over 

een soort brug en daaronder zat weer een soort bubbelbad.we 

gingen ok nog kijken bij de beluchtingtank.bij die tank kwam het 

schone water uit dat naar een slootje liep.en als extra mochten we 

een gebouwtje binnen waar van modder slib werd gemaakt en 

van slip maken we mest voor op het land. 

 

Als je meer wilt weten kijk je op: www.wrij.nl 

Emilie 

 

                                       waterschap 

 

We waren met allemaal groepjes naar de waterzuiveringinstallatie. Met een mevrouw gingen we de hele waterinstallatie 

rond: we gingen naar hele grote klep en daar zat een hele grote schroef in. Die nam heel veel water mee en in een container 

kan wel 20.000 kilo poep in. Per dag komt er wel 13000 cubekemeter water binnen! 

We mochten nog een lopende band bekijken en toen mochten we kijken bij van die grijpers. Die pakten allemaal prut en 

legden het op de lopende band en kwam het in de container. Per dag komen er 4 containers afval er kan 1000 kilo prut in de 

container.  Daarna liepen we nog naar zo’n machine, dat leek op klei maar dat was het niet: daar zat van alles door heen 

poep urine en de naam heette slib. Toen mochten we van man op een trapje lopen. Er was een ding dat poeder maakte en 

een paar treden hoger een bak met heel gek schuim en nog een paar treden hoger het leek op cement maar het was het niet 

en er was een buis die dat een soort van cement opzoog en dat ging naar een machine. Dat was dus slib. Die man schraapte 

dat slib er af en deed het op een schep en hij liet het aan ons zien. Zo ik al zei, daar zit poep en urine modder in en hij pakte 

dat met blote handen en ging er in kneden en meester zei: “Dat kan best onze klei zijn!” Wij gingen dus allemaal lachen. 

Van dat slib maken wij groene stroom zei hij en even later zei hij: “Nnu is de excursie afgelopen.” Toen gingen we naar de 

fietsen en gingen we weer naar school  

                          Stan Thijmen Thom                  

 

 

http://www.wrij.nl/


 
Dinsdag 17 januari was meester jarig.We 

hadden een programma gemaakt en iedereen 

deed wat.Ook deden we bingoen er was 

muziek,dans en spelletjes.Het is een gezellige 

dag geworden. 

 

Dieuwke                                                                                       

 

 

 

 . . .      Afkorting van onze school. 

  . . . . .   Dit zit in de prullebak. 

  . . . .    je kunt het drinken en je maakt het van warm water 

  . . . . . . . wat zit midden op de aardbol. 

  . . . . .   hierdoor stroomt het afvalwater omder de grond 

  . . . .    wat vind je in de zandbak 

 . . .      60 min is een ……. 

  . . .     Waar kun je aan likken en is koud? 

  . . . . .   Wat eet je niet als je vegetarisch bent? 

 . . . . .    Ork ork ork soep eet je met een ……… 

  . . . .    Wat is een siraad en draag je om je vinger? 

 . . . .     Wat zit boven op een kerstboom? 

  . . . .    Waarmee ruik je? 

  . . . .    Wat zit in een schatkist?  

 
Zet de letters op de punten. En zet de ij in 2 hokjes. Lees eerst de vraag goed en zet 

het antwoord in de hokjes.  

Wat lees je van boven naar beneden in de dik gedrukte 

hokjes?…………………………………veel plezier er mee! 

Kevin en Dieuwke 

 

Wij, groep 7, zijn bij de water 

zuiveringsinstallatie geweest. 

Het stonk er vreselijk, maar het 

was wel  leuk.  

We gingen om halfelf weg en 

waren om kwart over twaalf 

weer terug. 

Een paar kinderen bleven over 

zoals;Thijmen,Thomas,Thom, 

Kevin en Rugero. 

En we deden ook nog proefjes 

voor dat we weg gingen. 

 

Rugero Brink 

 

20 december 2005 kwam een 

vrouw van de waterzuivering 

op school.We gingen eerst iets 

kijken over vroeger. We hebben 

interesante foto”s gezien over 

poep. Dat ze alles in de riveir 

dumpte.Poep dus. Daarna 

gingen we proefjes doen op 

school, over de waterzuivering. 

We moesten aan flesjes ruiken. 

We moesten dieren 

onderzoeken. En bij de 

waterzuivering stok het heel 

erg. Ik moest bijna over geven. 

We gingen naar slib kijken: een 

soort mest en poep. 

Het was best leuk maar 

stinkerig.  

 

ROLAND 

 

 
v a m o p s s r v a m k a m  vals dropie water 

k a m e l e o n r e t a w e  meester jaap pluk 

o h l l k m s j m e e n m i  stres in groep zes ziezo 

r m a s d o o d z i e k o p  snuf doodziek 

e l r n p l u k c l n p e p  kippenvel teen 

n x q u z i e z o o x g q o  otje  

w f n f l o o r t j e d s r  s.o.s.  

o t j e l l t t a d l k a d  korenwolf  

l u s p a a j r e t s e e m  kameleon  

f s t r e s i n g r o e p 6  floortje  

FEMKE 

 

 

 


