Groep 5
Hallo allemaal,
Mijn naam is Veerle Mouris en ik zit in groep 5 bij juffrouw Inge en
juffrouw Sandra.
Ik ben jarig op 28 augustus 2010.
Mijn gezin bestaat uit papa Roel, mama Ilonka en mijn broer Rens uit
groep 6.
Mijn hobby ’s zijn: turnen, modern ballet bij LG dans waar ik elke
vrijdag heen ga .
Ook buiten spelen, knutselen en met de carnaval skiën vind ik leuk.

Hallo allemaal,
Ik ben Gelani van Lierop en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 5.
Ik heb 2 broertjes waarvan 1 hier op school in groep 3.
Mijn hobby is voetbal en ik ben voor Ajax.
Ik vind het super leuk dat ik in de leerlingenraad mag en hoop mijn steentje
te kunnen bijdragen!

Groep 6
Hallo allemaal,
Ik ben Gwen van den Heuvel, 8 jaar oud en woon op de oude
liesselseweg 51 in Deurne.
In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om te hockeyen, te spelen en tv te
kijken. Ik ben ook dol op mijn hondje Coco, waarmee ik graag speel en
knuffel.
Ik zit nu in groep 6 en het lijkt me leuk om in de leerlingenraad te zitten
zodat kinderen ook hun eigen mening kunnen vertellen.
Groetjes Gwen
Hoi ik ben Senn Aarts,
Ik woon op Spaarne 15 en ik woon daar met mijn vader
(Maikel) en moeder (Marion) en broertje (Brent) en zus (Lynn).
Brent en Lynn zitten ook op de Piramide. Ik zit in groep 6 bij juf
Stefanie en juf Wendy.
Mijn huisdier is een kat en die heet Tommie.
Mijn nichtje is Gwen en die zit ook in de leerlingenraad.
Mijn lievelingssporten zijn voetbal en tennis. Ik voetbal bij SV
Deurne en tennis bij TC Deurne.
Ik speel graag buiten en ik vind gamen ook wel leuk.
Mijn leukste vak op school is rekenen (want daar ben ik heel
goed in). En mijn minst leuke vak op school is schrijven (want
daar ben ik niet zo goed in). En lezen is ook wel leuk (als je het
goed kan).
Lynn en Brent vinden voetbal ook leuk en ze zitten allebei ook
op voetbal.
Groetjes Senn

Groep 7
Hoi, ik heet Luc en ik zit in groep 7, nu ben ik nog 9 jaar, maar in
oktober word ik 10.
Mijn hobby’s zijn voetballen, dat doe ik bij SV-Deurne, ik zit in de
JO11-3 en gamen op de playstation met vrienden, vooral Fortnite
vind ik erg leuk.
Ik heb 1 broertje die in groep 5 zit.
Ik vertegenwoordig samen met Linn mijn klas in de leerlingenraad.
Ik hoop dat als kinderen graag een verandering willen dat ze dat
tegen mij zeggen zodat ik het kan proberen te veranderen.
Zullen we er samen een leuk jaar van maken?
Groetjes Luc
Hoi ik ben Linn van den Munckhof. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Mijn
hobby’s zijn: piano spelen, tekenen, op de computer gamen en
slapen (het meest slapen).
Ik zit dit jaar in de leerlingenraad. Waarom ik in de leerlingenraad zit?
Nou, dat ga ik jullie mooi uitleggen! Toen ik in groep 6 zat was er nog
geen regel dat groep 5 en 6 mee mogen doen. Nu zit ik wel in de
leerlingenraad. Ik heb meegedaan en zit er nu in. Ik wil meedoen
omdat ik ook mee wil praten (of kletsen) over wat er belangrijk is voor
de leerlingen op school. Oké, nu jullie dat weten zal ik jullie vertellen
wat ik wil bespreken. Ik wil graag dat het stopt met pesten op deze
fijne school. En de rest ehhhhhhhhh……eh weet het niet. De rest weet
ik nog niet. Dus zal ik het nu maar afmaken. Als jullie goede punten
hebben laat het me weten, want ik sta te springen om informatie!
Maar als ik ga verder schrijven wordt het te lang. Nou ik hoop dat jullie
de brief leuk vinden. En doei!!!
Vriendelijke groeten: Linn van den Munckhof!

Groep 8
Ik ben Shayenna, ik ben 11 jaar oud, zit op hockey en klets heel
erg graag.
Ik vind het leuk om buiten te spelen en tv te kijken en natuurlijk op
mijn telefoon.
Mijn ouders zijn niet gescheiden en ik heb ook nog een zus van 14
jaar oud.
Ik hou ook van spelletjes spelen en rekenen vind ik ook leuk.
Ik zit in groep 8. Ik heb het leuk in deze groep en soms is het een
kippenhok.
Mijn lievelingseten is Turkse worst en friet.
Ik had een hond maar die is helaas ingeslapen.
En niet te vergeten ik heb ook nog huiswerkbegeleiding.
En ik vind heel veel juffen aardig en knuffel ze heel vaak.
Vriendelijke groeten Shayenna

Ik ben Tijn, ik zit in groep 8 en ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal en
wedstrijdzwemmen. Mijn vrije tijd besteed ik aan spelletjes, gamen
en huiswerk. Als ik lees, lees ik het liefst strips, geschiedenismoppenboeken en boeken met spanning. Mijn lievelingseten is
wraps. Mijn favoriete dier is een olifant. Zelf heb ik 2 huisdieren een
vis en een kat. Ik heb 2 zussen Emma en Yanna. Ik woon op Spui 8.
In de kinderraad wil ik graag iets doen aan Engels. Ik wil dat er
voor groep 7 al Engels komt.
Groeten Tijn

