
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  
24 grade. ’T is  

bewolktj en aaf en 
toe kumptj ‘t zönke 

door. 

 
 

Goje daag Ni Hao, 
 
Det is mich toch get, höbbe Ruud en Luud gewuen Chinese teikens ómgedreijdj. Neet gek det ’t 
mich den neet löktj óm ’t raodsel op te losse. Dankzij de wichter weite wae noe waal det ’t geit óm ’t 
leecht en ’n däör. “Woea ’n lempke inne nacht brandj, geit ’n däörke aanne kantj”...  
 
Nao ‘nne middig good d’r äöver 
naogedacht te höbbe, gebäördje 
d’r vanmiddig toch get väöl. Det 
haaj ich echt neet gedacht! De 
wichter haje al gezag det Ruud en 
Luud get van plan wore, mer waem 
haaj gedacht det ze ós oet woje  
sjakele. Hie is ’t lètste nog neet 
äöver gezag!!! ‘N gelök bie ’n  
ongelök, wae höbbe waal de däör 
aope weite te make. Sjiek det wae 
noe eindelijk in dae tempel kènne.  
Zooj ’t volgendje raodsel in de beuk 
te vinje zeen? Toet mörge, Door! 

     

 

‘t Bamiblaedje 
 

Woonsdig 7 augustus 2019 
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Hallo kvw 
De spellen zijn leuk we gaan vanmidag 
gaan we gimen in  de gijmzaal. De leiding is super leuk XXX Caitlyn, Saar en Mirte 4B 

We hebben in het dansje te leren en de 

jongens zijn grappig en we hebben zin in 

de rest van de week. 

Lisa & Femke & Shalize &  7/8A 

We zijn aan het boogschieten 

en het is l
euk.  

Sem en Mo 7/8 A 

Hey kvw kinjer 

Veer zeen noe bie zeilster op het 

veld en veer speelen  noe  

masttermane en dat is supper leuk 

en de leiding is supper cool en 

woorde leiding van het jaar!!  

Gr Lotte 7/8B Ka-Ching 

 

Ps: wea goon daadelijk noar de 

camping de leisterd. 

Hallo mensen  
Wij gaan nu naar het maïsdoolhof 

met kvw. We moeten de uitgang 

vinden, dan krijgen we de volgende 

karate band. Groetjes Lexi, Bo en Lauren 3B  

Hoii k heed Saar 
We zijn vandaag bij Eliska en we zijn leuke spelletjes aan het doen. We zijn leuke T-shirts aan het maken! Groetjes Saar, 4A 

Hallo allemaal, 

Het is een zonnige dag  

We zijn nu thuis bij Senna, we gaan zo 

water spellen spelen.  

We weten zeker dat het super leuk wordt 

Groetjes Maud, Kyra, Eef en Tess, 5/6A 

Hallow kvw, 

We zijn vandaag in het maïs-

doolhof. Het is super leuk hier! We gaan straks 

spelletjes doen Groetjes Fayén Alec groep 3A 



Hoi chineesjes  

Wij  gaan vanmiddag naar de Leisterd 

maar eerst boogschieten ofzoiets  

XXX Ilgna en Siobhanxxx 

Loempiaclub gr de oude post 

7/8 A 

Leef kvw  

Wea zeen levendmindf*ck aan’t spelen  

D’r zeen d’r ein paar in de brandnetels 

gevallen en det dee pien  

Veur de rest is de leiding het leukste  

leukste van eidereen  

Groetjes 7/8B Ka-Ching, Fleur en Amy 

We hebben tot nu toe alleen maar gelopen en nu 

hebben we eventjes pauze, we gaan nu naar  

kierkeltjesberg en daar gaan we spelletjes doen 

zoals vlagverovertje en we vinden kvw heel leuk 

en de leiders zijn heel leuk en lief  

Groetjes Yente, Elke en Sara groep 5/6B  

Ha kleine kiendjes, 

Wij zeen vandaag noa ut patronaat vertrokke 

we hubbe ein speurtocht door near en bie de 

ierste post kregen Maike en Joost de ummers 

neet oet ein  

Groetjes Tijn, Maud, Siep, Jainy en Evy 

groep 9 

Hoi kvw ganger 

Ik vind het leuk  

Groetjes Pleun 4A 

Kvw is leuk  

We zite nu in de tuin van Eliska. 

We zijn het flessenvoetbal spel 

aan het doen  

Fleur, 4A 

Hallo poepchinezen, 

Wij zijn vandaag naar de leistert gegaan, 

dat was echt super leuk! We hebben het 

spel  

Crazy 88 gedaan waaraan we allemaal  

fanatiek meededen. 

Doedelssss groep 6/7 

Ha Roggelse miense! 

Wae zeen noe in t maisdoolhof opzeuk nao 

aanwiezingen. Gelukkig zeen wae mit ein top 

groepje die dit super good kinne! Haopelijk 

komen we dr oet, anges zeen we ug vriedig 

waal.. 

Groetjes van Gwen, Britt, Julia, Finn, Guus en 

leiding Floor van 3A 



Toet morge! 

 

Waordzeuker 
 
 
 

Rebus 

Wie vinjse ‘t in China? 
Ze höbbe hiële kleine miense hie en ze loupe de ganse daag róndj 
mèt ‘nne camera. ‘T is gek det ze zo’n rare laesteikens gebroeke. 
 
Waorom wilse keizerin waere? 
Ich bèn de beste, ich höb ‘t meiste geliërd en ich bèn ‘n maedje! 
 
Kinse ouch Chinees kalle? 

Jao, inmiddels waal get 这就是它的全部意义所在! 

 
Dinkse desse de puzzel kins oplosse? 
Ich haop ‘t waal, mer ich weit neet wieväöl raodsels d’r nog gaon 
kome. 
 
Wat geise doon asse keizerin waers? 
De tempel väör ederein aope make, zoeadet ederein kèn zeen wie 
sjoean dae is!   

Interview mèt Door 

 Kroepoek 
 Loempialuud 
 China 
 Slumpie 
 

 Keizer 
 Door 
 Tempel 
 Ruud 

Oplossing: Ruud eet veel loempia’s! 

- SCH 

ST = V 

L = R 
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