
Neet te vergaete... 
 
 
 Vanwaege de waersväörspelling väör mörge wille wae uch vraoge of 

gae eur kinjer ’n extra setje kleijer mèt wiltj gaeve. Gaef ze ouch zat  
aete en drinke mèt! 

 Controleer uch kindj thoes edere daag op teken. 
 De fietse van de de kinjer kèntj gae inne fietsestalling vanne SV zètte. 
 ’t Leedje van dit jaor steit natuurlijk ouch weer op YouTube. Zeuk mer 

op KVW Roggel 2019, den vindj gae det! Vergaet neet de vlog te  
bekieke! 

 ’t Krentje is ouch digitaal truuk te vinje oppe site: www.kvwroggel.nl. 
 Wae zeen edere daag te bereike inne voetbalkantien en  

’s aoves vanaaf 19.30 oor op 763797. 

‘t Waer 

 
 

Mörge waerdtj ‘t 23 
grade mèt aaf en 
toe get raegen... 

 
 

Ni Hao allemaol!  

Det begós vanmörge al good zègk. Ruud haet allein mer 

aandacht väör Loempia Luud. Hae haaj nog neet ‘ns nao 

gedachtj äöver ‘t raodsel van Mexico. Wae kènne ‘m d’r  

eigelijk gaaroets neet bie gebroeke. Dae wiltj toch geine  

serieuze keizer waere! Dus Baer en ich gaon d’r mer mèt 

wiejer, same mèt al die angere reizigers hie nateurlijk. De 

wichter kwome gelökkig al mèt ‘t goje idee om dae pinata 

van Loempia Luud ‘ns good te bekieke. Väör ich mèt de uig 

geknipperdj haaj, haaj Baer ‘m al aopegemaaktj. D’r vele 

versjillende Chinese teikens oet. Det mót waal ein hint nao 

‘t volgendje raodsel zeen. Mer al die gekke Chinese  

teikens, dao kós zelfs Slum-pie niks van make. Waat bèn 

ich den ouch blie det al die wichter geholpe höbbe om alle 

letters te verzamele. Haopelijk kènne wae snel laeze waat 

d’r steit. En jeh, Ruud en Luud… die gaon mer Loempia’s  

vouwe en aete! Yoe Hay, Door van A 

     

 

‘t Bamiblaedje 
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Lieve lieve miense van Roggel Ig hub hiel veul zin in leiding sjilde-re & ‘t springkussen. De Roetsjbaan & sokworstelen waren tot noe toe ‘t sjiekste!  
Groetjes Dean, 3A 

Hoi kvwers  

Lisa is de leukste leider gister hebben we 

gevraagt of ze komkomer mee wou ne-

men heeft ze gedaan. De water spellen 

zijn erg leuk en nu gaan we naar de slider-

baan hopelijk word het nog een leuke dag. 

Groetjes: Anouk en Loes, 5/6B 

Hallo iedereen 

Wij hebben vandaag waterspellen 

gedaan koud!  

Xxx Julie, Siobhan en Rosa, 7/8A 

Lieve kleine poepchineesjes 
We hubbe vandaag spelle daag gehadj. 

We hubbe de leukste leiding. 
De leiding woor flink vettig door de  

derry douche. Groetjes de sambalbijtjes, 6/7 
Fay, Iza, Izzy, Semmy en Sill 

Hallo kvw, 

We hebben vandaag allemaal water-

spellen, en die zijn heel leuk. Maar 

de leiding is nog leuker. En gister 

was ook heel leuk. 

Groetjes 7/8B ka-ching 

Hallo kvw’ers, 

Ik heb heel veel zin in de  

taoterbaan en de slidderbaan! 

Net hebben we sokworstelen 

gedaan. Dat was heel leuk! 

Groetjes Teun, 3B 

Hoi kvw ik vind het leuk we 

heben spele. 

Pleun 4A 

We hebe water spelle gedaan. We hebben ook de leiding geverfd. 
Groetjes Noek, 4A 

Hallo kidoos 
We zijn vandaag naar roermond geweest voor opdragten te doen… dit was ook een opdracht want hier krijgen we 15 punten voor.. Hoje van siep jorg Niels jayden cas glenn, groep 9 



Ig vonj sokworstelen ‘t aller-

leukste & ig hub doamit  

gewonnen. Noe pauze en 

straks op ‘t springkusssen. 

Guus, 3A  

We hubben veel plezier 

We worden lekker vies en we hebben 

veel plezier 

Lisa, Femke, Shalize, Sjors, 7/8A 

Ik heb een leuke dag gehad heb nu 

pauze en gaan dadelijk naar het  

volegende spel en hebben de beste 

lijding evver. 

Groetjes Jerre, 7/8B 

Hallo, 

We gaan vandaag waterspelletjes 

doen. Gister hebben we de witte 

band verdiend. 

Groetjes Ryan, Ivar en Lex, 3B 

Hoi allemaal, 
Vandaag hadden we spellen-dag. Het was heel leuk. En nu zijn we aan het lunsen. Groetjes Tess, Britt, Tijn, 5/6A 

Springkussen zijn we al opgewest.  We vinden de leiders heel leuk. Groetjes Mika & Tygo 
Groep 4B 

Hallo kvw 

Isa is de leukste begleider. 

Isa, 4A 

Hoi kvw 
Wae heben de leukse leider 
Gr Tim, 4A 

Hallo kleine kiendjes, de leiding is 
GEWELDIG! Ze zijn leuk, aardig en 
grappig ha ha ha (dit is voor een op-
dracht) het is  gewoon de beste lei-
ding die we ooit hebben gehad. Gr 
De ruigste kinjer van groep 9!!! 



Toet morge! 

 

Vèttigste leider & kindj vanne daag! 

 

Gaeftj gae de tempel ‘n kläörke 
 
 
 

‘T is roead en ‘t vleegtj door ‘n  
chinees restaurant.  

 
 
 

Möpke 

  
 
   Femke van Pol,  

 leiding groep 9 
 
 

 “Proficiat, hè!”  

Nepjäorige vanne daag! 

Jerre Kessels 7/8B Leiding 7/8B 

oplossing: ‘n sambalbij  


