
 

 

 

 

 

  

De Gezètte Baron 
’t blinkendj blaedje 

 

 

 

  

Vettige smoele Jäörige 

Dinsdig 23 augustus 2022 

Bèste KVW-ers, 
 
Potdomme waat 'nne daag gister!  
 
Van Heidi 'nne sjoeane diamantj gekraege en 's 
middes al drek tamtatie in Château Baeredonck! 
Ich haop det ze mich vanne mooshaof aafblieve, 
dao zitj mien hieal zeel en zaligheid in. Allein 't 
roeadmoos mooge ze mich mètneme, dae lös ich 
toch neet.  
 
Gelökkig det Lei en Sjaak nog 'n gaetje vrie haaje 
in häöre agenda. Ich höb alle vertroewe in det 
beveiligingsplan. Die zitte namelijk toch al 'n 
aantal jaor in 't vak. Ouch bön ich erg bliej om te 
zeen det gae zo good mètgeholpe höbtj mèt 
materiale biej-ein te sprokkele, laot dae Roeaje 
Raekel mer kome!  
 
Groente, Steve Herk 
 

Proficiat! 
 
Lizzy Janssen 
Groep 7/8 A 



 

 

  

 

Berichte vanne wichter 
 

We goan nog in ut zwumbad zwumme       
we hebbe mit die waterbakken hean                     
en weer geloupe we hubbe de  
car gewassen 
Groetjes Faas  3/4 A 
 

Sanne is de best 

leider 

Gr Lizz  7/8B 

Ik vind het leuk bie 

KVW   

Groetjes Floor  3/4A 

Ha miensen 

Wea zeen groep 9  

Wea zeen noe bie sjrake 

En hut is hiel gezellig,dalijk goan 

wea noa kierkelkesberg 

vlagverovertje doan wea hubben 

kei veul zinin kamp mit alle 

activiteiten zoals de spoken-tocht. 

Gr Jesse Jurre Tess Puk Glenn en 

Vince en Romy Groep 9 

Ha kvw'ers 
Waat hubbe wae weer 
Zin in kvw , wat is det 
Altied jammerals det straks  
Weer veurbie is. 
Het sjoenste vinj ich  
De modderdouche des 
Se lekker vies moogs weare 
Wae hubbe un toffe leiding  
En gezellig om mit  
Vrunj samen te zeen 
Myrthe groep 5/6 A 

Daag kinjer van kvw,                             

wae hubbe vandaag spelledaag 

gehadj, wae zeen net oet de 

derriedouche en we zeen kei vettig 

gewoare. Zeentj gea ouch vettig 

gewoare? Noe goan we weer 

verder mit de spellen 

Ha kvw'ers 

Wea hubbe vandaag leuke 

spelletjes gedoan wea hubbe de 

leiding mogen verven en ze zaate 

heilemoal onger 

Kusjes 3/4  B de leukste (leiding) 

Hoe we zijn vandaag onder 

de derriedouche geweest en 

we hebben een leuke leiding 

Doei 6/7  

De meiden hebben 

gister tegen de kp 

touwgetrokken en 

gewonnen en we 

hebben de beste 

stoerste leiding  

Kusjes groep 6/7 

 

Vandaag zijn we allemaal 
fanatiek bezig met de 
spellen iedereen vind het 
super leuk. 
En straks in de modder 
douche  
groep 3/4 c 

We wouden eerst niet in de 

derriedouche maar hebben het 

toch gedaan en het was super leuk 

Groetjes  

Iris,Emma,Noek,Isa en Lynn 



 

  

 

 Keurige codes 

Galerie Baeredonck 



 

Efkes lekker kläöre 

  

 Baer zien waer 
Mörge waerdj 't  

rondj de 31 graden, 

baerewerm! 

 

* 'T krentje is digitaal te vinje oppe site www.kvwroggel.nl en 
www.roggelsketeerke. 
 
* Wae zeen de hiël waek bereikbaar inne voetbalkantien en s'aoves 
vanaaf 19:00 oor in 't sjor via 763797.  
 
* QR code kèntj gae scanne via de camera vanne telefoon.  
 
* Donderdig motte de groepe 5 t/m 8 de fiets mètneme.  
 
* Vanwaege de waersväörspellingen wille wae uch vraoge eur kindj 
edere daag zjwumkleijer en genog aete en drinke mèt te gaeve. 
Vergaet ouch neet om good in te smaere en te controlere op teke.  

Neet te vergaete 

http://www.kvwroggel.nl/
http://www.roggelsketeerke/

