
 
 

     

 

‘t Bamiblaedje 
 

Vriedig 9 augustus 2019 

Goje daag, 
 
Det waas mich weer ‘nne zwaore nacht vannacht. Gans allein höb ich gewèrktj aanne puzzel en 
höb ich alle stökke—op ein stökske nao—kloppendj gemaaktj. Super fijn det gae vanmörge de  
puzzel al opgelostj haajt! De rebusse ware al gans oetgewèrktj woeamèt wae de raodsels noe weer 
wiejer op höbbe kènne losse. Omhoeag springe det kènne wae waal, achteroet hinkele höbbe wae 
ouch geoefendj en in ‘t Chinees toet acht tèlle höbbe wae al zoea dök gedaon. Väör ‘t oplosse van 
‘t raodsel móste wae waal drie loempia’s weite te make. Det waerdje lestig, want det haaj ich nog  
noeats gedaon en Baer kèn én durfdje det neet. Zoea wie alle wichter al zeije, den mótte wae 
Loempia Luud vraoge, dae kèn det as de bèste.  
 
Mer good, Loempia Luud en Ruud haaje wae al efkes nimmer gezeen.  
Gelökkig haet Baer ze vanmiddig weite te vinje! Ze ware in Hong Kong 
nao ‘n nuje loempia febriek kieke. Noe wae ze gevónje haje, höbbe wae  
ze mèt ’n smoesje gevraogdj óm drie loempia’s te make. Det deej Loempia 
Luud nateurlijk mèt plezeer. Good det gae uch allemaol stil heeltj en neet 
verklaptj höbtj det wae de loempia’s nuedig haje väör ’t raodsel. Mèt de 
drie loempia’s zeen wae ’t raodsel oet gaon veure. Det lukdje iërst neet... 
Haje wae waal de gooj volgorde? Of deje wae ‘t neet good? Fijn det gae 
dus allemaol mèt gingtj doon mèt ‘t springe en tèlle. Net zoea-as ‘t dansje 
ging det super good! Naodet wae ‘t gans good gedaon haje, huerdje wae 
‘n gekke Chinese stum. Det waas ‘t teiken, wae zeen d’r bienao! Slum-pie 
vertaaldje de stum en zeij det de tempel oet zooj wieze waem de noewe 
Keizer(in) zooj waere. De tempel ging dicht en efkes later weer aope. 
Tromgeroffel... en dao zaat ich oppe troean mèt ‘nne supersjieke gouden 
kroean! Nateurlijk vroog det óm ‘n fiëstje! Mèt alle wichter die geholpe  
höbbe óm de raodsels op te losse, höbbe wae det vanaovendj geveerdj. 
Herstikke bedanktj allemaol väör uch hulp en de supersjieke waek! 
 
De noewe Chinese Keizerin Door! 

…

 
Gevónje väörwerpe van de aafgeloupe waek zeen tot veer waeke nao KVW op te  
haole, dus as des dich get mis laot ‘t ós efkes weite via kvwroggel@gmail.com.  
 
Volgendj jaor is KVW van maondig 10 augustus 2020 t/m vriedig 14 augustus 2020! 
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Hoi kvw 

Ik vind het heel leuk. Alles 

was super leuk deze week.  

Loïs 3A 

Ha kvw’ers, 

Deze  week was heel leuk, maar helaas is 

vandaag de laatse dag. 

We gaan nog kung-fu leren van een echte 

kung-fu-meester. En hopelijk krijgen we dan 

een zwarte band. Vandaag moet mijn naam 

wel goed in het krantje (Lex) 

Groetjes en tot volgend jaar.  

De pandas’s van 3B 

Hallo kvw kiendjes! 
Wea zeen vandaag bie Jop en hubbe ut dansje geoefend veur vanoavendj! En we zeen dr kei good in. We zeen lekker aan het zwumme en we spelen zwem je rot. De kvw waek waas super gaaf! Groetjuuus, Fay, Eef, Iza, Semmy, Sill, Rinke , Nikke en sambalbijtjes 6/7 

Hoi,  

Nu zijn we bij Tom het dansje aan 

het oefenen en aan het schilderen. 

Groetjes van Stijn, 5/6A 

 

Hallo kvw-ers,  

Wea zeen vandaag oppe kierkelkesberg  geweast wae 

hubbe vlagverovertje gespeeld en het waas kei leuk! 

De leiding  is super leuk, wae vinje ze de beste .  

Groetjes Jiry, Kian en Tim oet 7/8B 

Beste loempia  leger, Gisteren zijn de ninja’s ten  ondergegaan. Vandaag zijn we 2x zo sterk en we nemen de loempia  wereld over .  
TOON GEEN GENADE! De loempia  ninja’s: Rosa  Katja  en Ilyna, 7/8A 

Hallo we zeen 4A We zijn nuu bij Sjors en we zijn nuu aan het 

eten. We gaan bij Sjors spelletjes speele 

DIEKE BANAAN 

Gr. Glenn, Jarno, Tijn, Cas, 

Jayden, Niels, Jorg en Siep 

#madeinchina #groep9  

#foryou  #love  #teveulfietsen 

#hoje #lui #neetdouche 



We vonje alle  spelletjes deze waek hiel leuk. Oug hubbe we al good  geoefend veur os optreden en doa  hubbe we veul zin in. Erg jammer det kvw is aafgeloupen! Gwen, Fayén, Britt, Bo 3A 

Nihaaw  Kvw,  

Veer spelen noe vlagverpovertje  

En ich bin agent en det is leuk.  

En met het dansje zeen v eer de 

beste doei. 

Gr Lotte 7/8B Ka-ching  

Hallo loempia’s  
Wij zijn ons dansje aan het oefenen en het is  superleuk  

Groetjes Julie Loempia Van de oudepost, 7/8A 

Wij zijn de 9 loempia’s   En wij gaan winnen bij een spel En we proberen loempia Luud te vinden 
En kvw was heel leuk 
Groetjes  5/6B 

Hoi ik vind het  

jammer dat het  

vandaag de laatste  

dag is. 

Gr Tim 4A 

Hallo loempia’s  

We hebben veel zin in vanavond en 

de leider zijn grappig vooral giel als 

er een wesp bij zijn hoof d zit rent hij 

in een rare positie weg . 

Shalize en Lisa 7/8A 

Yooo kidooooooosss we hubbe  ein 
kei ruige spokentocht gehad. Die van 
Heibloom woore er ouch. (Die hubbe 
we ff motte good keuren) we hubbe 
ouch unne ruige party gehadj! Noe 
zeen we meug en motte we aafwach-
ten tot we noa hoes mogen Hojje groetjes Tesse, Eline, Rikke, 

Evy en Femke Roggel (neet die van  
Heytse) Groep 9 

Nihou kvw, 
We zeen bie goede dansje oefenen 

Wea aete veul stink-sokken en snoepjes. Tess is tess en iedereen is het grappigste Nihoudoei Caithlyn, Saar, Sofie, Pien en Mirte van groep 4B 



Toet volgendj jaor! 

 

Bedanktj! 

 
 
 

 
 

Anne Leeuwerik 
Groep 4B 

 

Sjoeanste kläorplaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Proficiat!  

Eelco Bongers vanne KP 
 

Jäorige! 


