Het is een prachtige dag.

Dichters in de dop: het is toch top!

Iedereen heeft een lach.

Ook al is het soms moeilijk, moet het rijmen?

Ik zie kinderen spelen.

Helemaal niet, laat je fantasie los,

En ik zit een gedicht te delen.
Ik zie een regenboog.
Die zomaar binnen vloog.
Ik loop op het strand.

laat de woorden door je hoofd stromen.
Volg je gevoel.
Hoor de geluiden om je heen.
Doe je ogen dicht, kijk binnen in je hoofd.
Voel de poëzie.

In het zand.

Dichters in de dop.

Ik zie wat kinderen geinen

Je kunt het!

En dit is het einde.
Amy, 6B

Hodan, 6B

Jaloezie, jaloezie, jaloezie.

De wind zwaait in de bomen,

Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen.

Zoals jij in de nacht zit te dromen.

Anders ga je nooit veranderen.

Jij die loopt door het graan

Het is niet leuk, niet grappig, niet cool.

en ik die kijk naar de licht gekleurde maan

Gun ze ook wat, met je grijnzende smoel.
Jaloezie, je boze emotie, houd hem in bedwang.
Dat is een echte afgang.
Jaloezie.

Nova 6B

Nova 6B

De leegte, het niks, helemaal niks.

Buiten is mijn bron om dingen te beginnen.

Geen boeken, geen letters, geen flessen, geen lepels.

Zo kan ik steeds meer dingen verzinnen.

Niks, alles weg, zoveel zandkorrels als sterren weg,
helemaal op.

Ik lig in bed en ik moet gapen.

De leegte in, hup, alles erin!

Tot ik lekker kan slapen.

Dat gat in!

Ik ben aan het gamen en zit een reep te eten.

Alles, alles, behalve ik.

Terwijl ik zit te beven.

Maar ik ben ook bijna niks, in mijn eentje.

Ik ben aan het rennen met mijn been.

Zo alleen zonder iets, zonder vrienden, familie.

En op eens ben ik alleen.

Geen eten, niets, alles is weg.
Eenzaam en binnenkort dood?

Mila de Bruin 6B

Luca 6B

Op een regenachtige dag in 1943.

Het was stil in het dorp, maar toen begon het.

De oorlog is al 3 jaar bezig en wij mogen niet naar buiten.

Sorry, maar het is een feit.

Al 3 jaar gekeken.

En ze hadden niet eens spijt.
Het geschreeuw, het geschiet.

Naar de bomen die zwegen.
Pistoolschoten en gegil.

Nét een bandiet…
Wat een zeurpiet.

Het lijkt nu al een eeuw.

Hoor je de beat?

We horen gestamp en we worden gebracht naar een kamp,

De beat van gegil en gekrijs.

Bergen-Belsen ofzo.

De Tweede Wereldoorlog is begonnen, je verstopt je familie.

Nu slapen we op stro.
We moeten werken, heel erg hard.
De wereld wordt zwart.

Je hoort gelach.
Van die soldaten.
Je ziet ze.
Ze zien je.
Help!

Kieke 6B

Onderduiken!
Je hoort geschiet.
Net je heart-beat.
Daar gaat iemand.

Yep, dat was de doodslag.

Nûjin 6B

Hallo, je bent lief.

Vrienden en familie.

Lees je mijn brief?

Er is een ding dat je nodig hebt.

Ik ben een dief.

Iemand die je niet mept.

Maar alleen met woorden.

Vrienden en familie helpen jou.

Ik pleeg dus ook geen moorden.

Dat je niet alleen hoeft te staan.

Ik scoorde met woorden bij jou.

In de kou.

Wat ben je een mooie vrouw.

Maar na regen komt zonneschijn.

Bij jou zeg ik heel snel, wauw.

En als ik bij jou ben.
Voel ik me fijn.

Rein 6B
Elsa 6B

Als je dit leest, zal je leven in een klap veranderen.

In de zon zie ik liefde.

Denk niet alleen aan jezelf.

In de maan zie ik een plaatje in mijn hoofd.

Kijk van binnen en niet van buiten.

De liefde schijnt in mijn ogen.

Want buiten in het bos is vervuiling.

En als het regent huilt de wind.

Kijk naar binnen en zie je hart.

Maar ik wil niet huilen.

Liefde is wat je nodig hebt.

Ik schaam me, maar je doet me niet lief.

Anders voel je je niet fijn.

Alsjeblieft, vang me op.

Anders vergaat je hart van de pijn.

Vang me op, er is geen liefde meer.
Alsjeblieft.

Elsa 6B

De zon zit achter de wolken: kom naar mij.
Ik heb liefde.
Ik word wakker, ik lig in het ziekenhuis.
Ik doe mijn ogen dicht, ik word nooit meer wakker.

Stella 6B
In de zon zie ik liefde.
In de maan zie ik een plaatje in mijn hoofd.
De liefde schijnt in mijn ogen.
En als het regent huilt de wind.
Maar ik wil niet huilen.
Ik schaam me, maar je doet me niet lief.

Diep onder water, blub, blub, blub.

Hé hé, jij daar.

Hé, potje Rummikub, wat is Rummikub?

Mag ik jou een verhaaltje vertellen?

Diep onder water, blub, blub, blub.

Ooit ging ik fietsen naar de maan.
Om daar wat te bestellen.
Maar toen ging ik in de hondenpoep staan.
In de bowlingbaan.
Ik gleed uit en raakte de muur.
Oei, dat wordt heel erg duur.

6B
6B

Een oud huisje is een knus thuisje.

Er was eens een olifant.

Lekker warm, misschien ben je arm.

Hij had een groot pand.

En heb je geen volle darm.

Met zijn vriend had hij een goede band.

Had je nou maar een farm.
Dat zou je kunnen eten.

Nu staan ze van elkaar, allebei aan een andere
waterkant.

Heel veel en lekker vreten.

Helaas is er nu heel veel afstand.

Dan even neerploffen op de bank in je knusse huisje,

De andere kwam uit Brabant.

ookal ben je arm.

Helaas zijn ze niet meer bij elkaar.

Willem 6B

Willem 6B

Een plant groeit niet uit de hand.
Maar uit de aarde.
Ik staarde en staarde.
Ik keek de hele dag.

Het was avond, het regende en ik liep door een steegje.
Er kwamen opeens 2 jongens, die gingen mij pesten.
Pesten voelt alsof je hart bekogeld wordt met kanonnen.
Ik word veel blijer van ballonnen.
Ze gooien tomaten naar mij en ook ander eten.
Dit wil ik het liefste vergeten.

Ach, er kwam toch niets uit.
Ik wou fruit.

Ik moet voor me opkomen en wel nu.
Want dan stopt het gepest.
Ik laat het licht erover schijnen.

Kiyan 6B

Mila P. 6B

De Donald Duck.

Ik zie de zon, het is licht.

Geeft je geluk.

De warmte komt in mijn gezicht.

Net zoals Guus Geluk.

Ik zie mensen voor hun raam.

Vist hij zo zijn geluk uit de put.

Zelfs in de stille laan.

Dat is niet zo prut.

Ik ben blij.

Donald Duck heeft vaak ongeluk.
Hij valt vaak op zijn achterste stuk.
En Katrien is vol romantiek.
En houdt ook veel van mozaïek.
Kwik, kwek en kwak houden niet van school.
En ook niet van kool.

Noé 6B

Want iedereen is vrij.
Zelfs al val ik over een kruk.
Mijn dag kan niet meer stuk.
Ik ga naar buiten.
En hoor de vogels fluiten.

Maura 6B

Woede is een virus.

Ben jij daar?

Je krijgt het vaak van anderen.

Daar is het leven klaar.
Waar het leven klaar is.

Liefde is als trekvogels.

En ik jou zo mis.

Die vertrekken super vrij.

Je vrouw is nu alleen.

Ze zijn zo blij.

En heeft veel last van haar been.

Ze gaan voorbij.
Ben jij daar?

Woede is een virus, je kan ervan genezen.
Wees als trekvogels, dan heb je niets te vrezen.

Is daar mijn lieve hond?
Ik weet nog hoe die daar stond.
Vroeger zat je in een rolstoel.
Dat was foute boel.

Miro 6B

Mijn hond had aan zijn voet pijn.
Dat vond hij helemaal niet fijn.

Inger, 6B

De wind slaat door de bomen.

Autisme is realisme.

En de planten groeien snel.

Het is zoals de gracht in vliegen.

Ze worden groen.

Autisme is communisme.

Er komt een pompoen.

En dat noem ik realisme.

Die zegt groen.

Dus doneer ze aan u.

Er vliegen vogels langs.
Sion 6B
Victor 6B

Ik haat jou.

Met die stralende zon in mijn ogen.

Of ik sta hier voor jou.

Al die mensen die tegen mij logen.

Ik vier een feest met Donald Duck.

Ze hebben me o zo bedrogen.

En beet stuk.
En buk nu voor het mislukt.
Ik ga voor meer tech.
Vandaag ben ik blij.
Vandaag word ik niet boos.
Gooi een doos en een roos.
Voor jou.

Met hun lelijke ogen mogen ze geen been meer
verroeren.
Ook als ze me poeren en naar me loeren of boeren.
Ze zijn echt goed in koekeloeren.
Ze zijn ook goed in vloeren, maar ik ben dan weer
goed in ouwehoeren.

En die kou is lauw.
Wat is dat voor tech?
Wat is dat voor pech?
Het leven is leuk.
School is leerzaam.
Aangenaam.
Liefde en het is geliefde.
Deze ruzie moet weg.
En discussie is slecht.
Adrian 6B

Olivia 6B

De vogels vliegen in de lucht.

A, b, c, d, e, f, g.

Eentje kucht.

Ga jij vanavond ook mee?

Ik eet een vies broodje.

Het hoeft niet per se.

Het is echt een zooitje.

Zeg maar oké.

Zijn de vogels terug?

Of nee.

Of zitten ze op de brug?
Ik heb geen idee.

Er komen ook andere mensen, het wordt leuk.
Straks liggen we allemaal in een deuk.

Misschien in het café?
Ik word wakker.
Bij de bakker.
Ik zie de vogels, al de hele tijd bij me.

David 6B

Frankie 6B

Aaahhh, goedemorgen wereld.

Ik kijk een film.

Aankleden, eten, tandenpoetsen en naar school.

Star Wars heet ‘ie.

Hoi juf, hoi meester!
Even kijken.

Wil je een leuk weetje horen?

Rekenen met breuken vermenigvuldigen, taal, spelling.

Star Wars begon met IIII, V en VI delen,

Oké!

I, II en III kwamen er later bij.
Echt wel.

Frankie 6B

Kijk hem ook

Frankie 6B

