Ik zag de pijlen wegschieten.

De vloer.

Ik rook de geur van ik weet niet wat

De vloer was kaal.

Ik proefden ze.
En de geur van vuurwerk
Ik hoorde het gesis van

Zo kaal.
Als geen ster aan de hemel.
Dan wacht je tot de zon terugkomt en zijn licht
Op de aarde laat schijnen.

Wegschietende pijlen.
Iedereen voelde zich fijn.
In Nederland.

Thomas 7A

Thomas 7A

Abstract

Vliegen

Kleuren en vormen

Alles is licht

Abstract

Ik voel jouw hand

Licht en donker

Terwijl wij in de lucht vliegen

Abstract

Alles is hoog

Geel, blauw en groen

Ik voel mijn hand

Abstract

Terwijl ik in de lucht vlieg

Alles is anders
Islay 7A
Islay 7A

Het was koud
Ik rook de geur
van een verse tosti

Een koe
De wei

met ham en kaas

6 koeien

Ik zag de tv

Ze kijken naar mij

Ik hoorde de geluiden van mijn controller
Ik voelde mijn controller
Het was een stomme
maar ook wel een belangrijke dag.

Ties 7A

Ties 7A

Ik voel me moe

Je hebt mooie oorbellen

Vocht voel je overal

Dat zien mensen niet

Hoor de druppels op de grond

Ik kijk goed in jouw ogen

Ongelukkig

Dan denk ik aan jou

Nisa 7A

Nisa 7A

Wij zijn er altijd voor elkaar

Eenzaamheid

door dik en dun het hele jaar
soms verdriet en soms een traan

Een donkere kamer,

we laten elkaar nooit staan

Alle kleuren zomaar verdwenen,

knoop het goed in je oren

Geen gevoel meer,

onze vriendschap raakt nooit verloren

Geen beweging,
Niemand,

Nisa 7A

Nergens,
Iets of iemand om je heen,
Eenzaamheid een en al alleen.

Cara 7A

IJsberen zijn net mensen,

O maan, wat schijn je mooi

De moeder zorgt voor het kind,

Wat schijn je mooi in de nacht

Totdat het kind oud genoeg is,

Wat een pracht

Om uit huis te gaan,

O maan, je licht voelt zo zacht

Wat een zee is voor mensen,

In de nacht

Is een supermarkt voor ijsberen,

O maan, als jij weg bent houd ik de wacht

Ze zien er allebei lief en aardig uit,

Tot de nacht

Maar kunnen woest en wild worden,
Maar zijn ze ook,
Een beschermer van hun eigen familie,
En dat doen ze met een groot hart,
IJsberen en mensen zijn dezelfde persoon,
Alleen in een ander lichaam.

Cara 7A

Jikke 7A

De markt

De golven ruisen

De stad

Mijn oren suizen

Prachtig gezicht
Het licht
Van de lantaarns

De duinen lijken net kluizen
Die de golven tegen houden

Boven mijn hoofd

Dat maakt toch iedereen de oude

Is dat wat de stad belooft

De golven ruisen

In de avond

Mijn oren suizen

Huizen om mij heen
Allen op de been
De markt
De stad

Jikke 7A

Jikke 7A

Vrijheid is voor ieder mens.

Poëzie

In ons land en voorbij een verre grens.

Er wandelt iets onder mijn schoen

Waar anderen voor moeten vechten.

Een eenzamen straat die onder mij door loopt

Hebben wij hier onze rechten.

Langs een pad van slapende zebra´s

Wij kunnen hier rustig slapen.

Een drieling kleurt vuurrood, er scheurt

Maar anderen liggen wakker met een wapen.
Ik zou graag willen leven in vrede.
En voor mij is dat een goede rede.

Nog een auto langs, kijk hij vliegt
En de zebra´s zijn niet dood
En hoog in de lucht
Wijkt een stralende jager voor

Nora 7A

Dieren met pluimen vleugels
Poëzie is altijd al iets geweest
Wat men niet vatten kan,
Letterlijk dan.

Noor 7A

Eenzaamheid,
Gelukkig

Ballonen

Niks meer

Rode, groene en blauwe

proeven

Een heldere lucht

Niks meer

Groot en klein

ruiken
Niks meer
horen

Ze zijn even blij
In de lucht

Niks meer
zien
Het woord leeg
Niks meer,
geen beweging meer
Een donkere kamer waar je niks meer kan zien

Noor 7A

Riva 7A

Zee

Bewust, betrouwbaar

Ik hoorde het ruisen van de zee

en betrokken

Jij was bij mij

Bewust ben je

En ging met mij mee

Als je je realiseert

ik voelde me vrij

Wat je doet

Ik rook het zeewater
En dat was een mooie herinnering voor later
Zee

Betrokken ben je
Als je doet
wat je moet
betrouwbaar ben je

Pepijn 7A

Als je
Mensen helpt
Voet voor voet

Pepijn 7A

Drie mooie meisjes

Arm maar gelukkig
meestal

hele mooie planten
Midden op de dag
aan het vissen

Ben je arm Als je geen huis hebt
Meestal
Loop je dan met je familie
Door een bos
Meestal

Brandende harten
Het anker is uit

zoek je dan naar onderdak
Maar ongelukkig ben je niet
want
meestal

Pepijn 7A

als je rijk bent
Dan merk je niet eens
Wat er
Eigenlijk allenmaal
om je heen
gebeurt
Dus
Eigenlijk is het beter
om arm te zijn
Pepijn 7A

Verdrietig

Mooie kunst

Levenloos

Abstract of figuratief

Dode lucht

Personen bomvol met kleuren

Gehuil

Parfum met een oog

Een dode hamster

Dat is wat ik geloof

Kaya 7A

Kaya 7A

Ik was in Griekenland

Een dorp in de winter

Voelde me bli

Het sneeuwt

Water en zand

Daken liggen vol met sneeuw

Falafel in het restaurant
Blije mensen, die waren natuurlijk Grieks
En ik zag de zee
Vol zwemmende mensen

Een kerk met een trappetje ervoor
Huisjes met ook trappetjes
Naaldbomen met een laag sneeuw
Gezellig, knus, kerst

Lester 7A

Lester 7A

Het kasteel op de berg

Vroege ochtend

Een dal vol huizen

In Spanje

Een meer vol boten

De bloem staan in bloei

Een prachtig bos wolken

Lekker warm

In de lucht

Een frisse duik
Zomer

Jairo 7A
Kyra 7A

Zie het glinsteren

Ik voelde vrijheid en geluk

Het ziet er zacht uit

Ik hoorde klotsend water

Het beweegt constant
Het is mooi oranje

En ik rook natuur
Ik zag een waterval
Waar vrijheid en geluk van afgleed

Het lijkt een oog
Wat knippert

Simeon 7A

Simeon 7A

Een pretpark

Prachtige bloemen

Een pretpark vol geluk

Een paard bovenop

Ik voel het rubber van de riem

Prachtige bergen

Gejuich van iedereen om mij heen

Kinderen met hun ouders

Lucht van geluk

Heel veel plantenbakken

De nasmaak van geluk
Ik hoor geroep
Dat is wat mij gelukkig maakt

Jacob 7A

Yasmin 7A

Lekkere taart

Lammetjes

Mooie taart

In de wei

Vrolijke taart
Kleurijke taart
Lekkerste kersen ooit!!!!

Lekker aan het spelen
Lekker met elkaar kroelen
Lekker rollen door het zand
Lekker slapen op de grond
Was ik maar een lammetje

Motaz 7A
Sara 7A

Buitenrit in Frankrijk

Verdriet

Ik was blij
Zo leuk
Alle natuur gehinnik
Lucht
Manen van pony´s

Ik kijk diep in jouw ogen.
ze zijn mooi blauw.
dan kijk ik nog dieper.
En zie ik een heel verhaal.

Geur is geweldig

je huilt omdat je iemand bent
verloren.

Keihard galopperen

waar je veel van houdt.
dan vraag je je af, wat doe ik fout.

Sara 7A
Mayli 7A

Ik viel op de grond

Boot op water, mooie middag

Ik voelde drukte om me heen

Mooi Amsterdam

Ik hoorde gepraat om me heen

Mensen genieten

Ik zag bloed stromen

Amsterdam

Ik rook de buitenlucht
Jasiek 7A
Jasiek 7A

Wat doen zij
Bidden
Of iets anders
Goed

Oorlog dood en winst

Ik zie mensen
een vechtpartij
ik zie mensen met zwaarden, schilden, paarden
met kleding en mensen met vlaggen

Of slecht

mensen die boos zijn

Hopen ze iets

gewoon geen leuke gebeurtenis

Of gaat er iets mis
Of is het iets
wat niemand wil zien

Milan 7A

gewoon iets wat niet leuk is
ik zie mensen doodgaan
en mensen die winnen
maar wat krijg je
niks.

Adam 7A

Ik voel luchtig
Ik tast water
Ik proef water
Ik ruik niets
Ik hoor het geluid van de klas
Ik zie een laptop
Ela 7A

Verdriet
Maar toch blij
Wat ben je nou?
Boos, maar toch ook weer niet
En dat allemaal van een pak
Boos, omdat je denkt ik het verdien
Het niet verdient
Verdriet omdat je nooit zo een verrassing hebt gekregen
En je wordt emotioneel
Maar toch blij,
Want je had het toch nodig

Goya 7A

Hoog in Amsterdam,
Lig ik naast jou, lief en wijs je naar de maan,
Alleen jij kunt het zien, deze film van ooit
al kijkt de maanmee.
Het minst in dromenland.
Kom en geef me een hand,
een ziet minder dan twee.
Kijk mijn moeder weer jong,
Weet je nog dat ze zong,
Van een nacht, een gezicht zij zong tot het licht,
Kwam alsof zij wist van dit donker, de mist.
Hoog in Amsterdam ,
Lig ik naast jou, lief en wijs je naar de maan.
Hoog in Amsterdam lig jij naast mij, lief en je reikt
naar de maan.

Betül 7A

