
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! 

 D’r zeen de ganse daag waterspelle, det beteikentj det zjumkleijer  
belangriek zeen. De groepen 3 t/m 4 moge mörge ’n wc rölke  
mètneme väör de spelledaag! 

 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 19.00 oor op 763797. 

‘t Waer 

 
Mörge waerdj ´t  

rondj de 23  
graden, mèt aaf en 

toe get wolke! 

 
 

Goje daag allemaol! 
Poeh, det haaj ich toch neet gedach, det d'r zoeaväöl miense op 
dae oproop aaf zoje kome. Wille die ouch allemaol keizer(in) 
waere?  Ruud en Baer zeen volges mich gein echte keizers. 
Ruud is allein mer bezig mèt aete en Baer haet aandacht väör 
alles en eigelijk ouch väör niks. Dae grapjas, dae kèn nog geine 
puzzel van 33 stökskes make. Mer good óm Keizer(in) te waere 
mót d'r  toch echt iërst get gedaon waere. Zoea-as Slum-pie al 
zei, d'r mót 'nne lestige puzzel opgelostj waere. Ich haop echt det 
ich zat beuk bie mich höb óm die allemaol op te losse. Misjien 
det al die wichter mich waal wille helpe? Vanmiddig zeen wae in 
eder geval al good begonne mèt de iërste hint, dae stein höbbe 
wae toch rap gevonje. Mer waat zooj det beteikenem ‘n stökske 
Mexico in China?! Mótte wae noe hiëlemaol nao Mexico? Des 
echt kei-wiet weg! Of zooj d'r hie in Mu Zu Hook get Mexicaans 
zeen whoea wae get mèt kènne? Hieväör mót ich toch echt efkes 
baeter róndj gaon kieke in 't dörp. Hopelijk löktj 't mich 
vanaovendj zoeadet wae mörge weer wiejer kènne. As gae get 
zeetj den laot 't mich weite hé! 
Door van A 

     

 

‘t Bamiblaedje 
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Wae zeen vandaag op kvw gewaest &
 det waas hiel 

leuk. W
e zeen goan gymmen, we hubbe hiel hoog in 

‘t to
uw geklommen.  

Britt,
 Fayén 3A 

Robin is super leuk en de rest minder leuk en we  
moeten pieter de hele tijd op de grond leggen groetjes 
Lara, Fenne, Selina, Kim, Jill en Nina  Groep 7/8B 

Hallo Kvw’ers  

Wij vinden kvw heel leuk. 

We zijn nu bij de tennisbaan waar we verschillende  

spellen hebben gedaan. 

Groetjes vanuit China 3B 

Gooje Daag allemoal! 

Wie geit ‘t? 

Mit os geit ‘t good, we hobbe  

‘t erg leuk tot noe toe. Vanmiddig goan we  

spelletjes doon en we hobbe sjieke loempia’s  

gekregen.  

Groetjes van Pien, Mirte, Saar, Liz en Anna  

Groep 4B 

Hallo Kvw chineesjes  

We hubbe vanmorgen het toneel gekeken dat 

was leuk. 

We hebben een jongens leiding, Sjors  

En heel veel meisjes 

We waren effe de weg kwijt door Sjors maar 

we zijn er nu en we gaan heel veel leuke spel-

len doen.  

Alle leiders zijn leuk! 

Noem en Isa groep 4A de Bieste Bende 

Hallo ig bin Sanne en ig 

hup heele leuke leiding  

Groep 4A 

We hubbe super veel leuke 

dingen te doen en de leiders 

zijn ook heel aardig  

Shaliz 7/8 A 



Hoi iedereen  
Het thema is dit jaar echt super leuk. We hebben elkaar  

helemaal vies mogen maken met smink. En dadelijk een erg 

vies maar zeker heel leuk parcour.  
Gr groep 9, Sexy China´s  ( made in china ) 

We hebben een spel gedaan.  

En daarna zijn we gaan lopen. En toen zijn we bij Nikki thuis 

geweest. En daar hebben we een spel gedaan.  

Het was heel leuk met de leiders, en we hebben het grappig  

Groetjes Iris 5/6 A 

Leeve poepchinezen  We goan vlagveroveren op kirkelkesberg wea hubbe de leukste leiding  

Behalve Lars want dea is ozze meister geweas.  

Joe hay! 
Bye bye, emma en Saar 6/7   

nihou kvw 

Wea hubbe ut vandaag hiel leuk gehadj! 

Wea hubbe vlagverovertje gedoan en geslidderd. Wea 

hoaje ug oppe heugte  

Groetjes Noah en diede 6/7  

We hebben vandaag hele leuke spelen gedaan. 

En de leidinge zijn ook leuk. En we hebben  

touwtje getroken aleen het touw ging kapot.  

Xxx van Emma, Djivana en Suus uit 5/6 B 

Hoi Ik ben Pleun Boonen 
Ik vind kvw leuk  
Spelutje speele ik vond het heel 
leuk 
Groetjes Pleun, groep 4A 



Toet morge! 

 

Help Ruud ’t aete van Loempia Luud te vinje! 

 

Is det Slum-pie ziene draak? 
 
 
Wistj gae det,  
 
 
D’r in ein dörpke in China allein mer  
lilliputters woeane. 
 
 
China 231 kiër groeater is den Nederlandj. 
 
 
Kroeppoek ouch krp-krp snack  
geneumdj waerdtj.  
 
 
China de meiste inwoeaners ter waereldj haet.  
 
 
Ze in China 15 daag noewjaor vere! 

Wok Weetjes 


