Ze laat een bord vallen ze is zo kort,
dus het valt op haar schort.

Met vrienden speel ik altijd voetbal
spelen met een bal
vrienden spelen bij je
maar gillen ook bij je
vrienden gamen ook altijd
maar lachen ook altijd
vrienden praten ook altijd
maar staan er ook altijd

Mijn oma ruimt het dan weer op,
En dan is alles weer top.

Heb je ruzie met je vrienden
Na 1 dag speel je weer met je vrienden

Het was heel gezellig maar nu moet mijn tante
gaan,
Ze pakt nog een banaan.

Feran 8A

Het is kerst we zijn met zijn alle aan de tafel,
Mijn oom pakt een wafel.
Hij eet het op,
en zegt het is top.
Daarna neem ik een hap van een kalkoen,
Dan komt mijn zusje die domme oen.

Neemt hem mee,
maar dan moet mijn moeder opeens naar de wc.
We zitten allemaal vol,
Want we hebben zo veel gegeten dat we het zelfs
niet eens meer weten.
Dania 8A

Ik ben moe en kom van school,

Ik ben met mijn neef op het strand

Dus daarom ga ik zitten en maak ik veel lol.

Daar hadden we een lekke band

Mijn zus zit op haar kamer boven,
En ik zit gewoon lekker mijn verveling te doven.

We hadden wat gegeten

Ik bel mijn vrienden of ze kunnen komen,

Maar tegelijkertijd ook opgevreten

En ondertussen zit ik te kijken naar de bomen.

Het was heerlijk, heerlijk
We keken naar de zonsondergang

Liam 8A

Minutenlang.

Chadi 8A

Leven, school, thuis, vrienden

Als ik bij mijn oom en tante ben dan word ik heel erg blij

Of gewoon de dingen die het leven beter maken

En dan eten we gezellig een ei

Als ik het over vrienden heb

Natuurlijk ook samen met mijn neef

Denk ik aan school

waar ik veel om geef

Daar ontmoet je ze of kies je ze.
Familie heb je niet voor het kiezen
Die krijg je gewoon

Dan gamen we samen en kijken uit de ramen
Ik zeg dat ik veel van ze hou
En hopelijk zie ik ze gauw

Teleurstellingen, daar zit het leven vol mee
Maar er wordt ook veel gelacchen
Als je om je heen kijkt
Zie je duizenden gezichten
Huilende, lachende, boze en onbekende
Veel gedichten hebben een boodschap
Bij deze mag je het zelf verzinnen

Daylisa 8A

Jesper 8A

Familie gedicht

Mensen komen en gaan,

Op verjaardagen eet ik vaak gebak.

Het is net een achtbaan.

Dat eet ik met gemak.
Maar als er soep komt ben ik blij met

Vrienden heb je of niet.

Die lekkere kippendij.

Zorg maar dat je geniet.

Mijn oma maakt al dat eten.

Vrienden en familie staan voor je klaar.

Maar dat moet je maar weten.

Dat is zeker niet naar.

Thee drink ik uit een mok en ondertussen
Kijk ik naar buiten naar een vrouw met een rode rok.

Carolien 8A

Mees 8A

Sophie

Foz houdt veel van mij.
Dat maakt mij blij,

Charley is mijn nieuwe kat.
Wat is zei toch een schat.

Foz is van mij.

Ze is zo klein.

Dat vind ik fijn,

Als ze je krabt heb je veel pijn.

Elke dag weer een witte snoet.

Sophie mijn oude kat viel van het dak.

Dat voelt goed,

Toen zei mijn hart krak.

Wind weer of wind tegen.

Sophie kwam uit het asiel.
Toch had ze een goede ziel.

Er is niks op haar tegen gestreken,

Ze was 2 jaar.
Toen was haar leven al klaar.
Dat deed veel pijn aan haar hart.
Het enige dat ze nu kan zien is zwart.

Noah 8A

Julie 8A

Op suikerfeest gaan mijn familie en ik naar mijn oma,

Ik hou heel erg veel van mijn gezin,

Mijn oma ligt gelukkig niet in coma.

We staan bekend om onze kin.

Daar komt heel mijn familie om het suikerfeest te
vieren,

Mijn broertje bijvoorbeeld,

De ouderen geven dan geld,

Maar het is ook irritant dat hij altijd over
mij oordeelt.

Ook van mijn vader die belt.

Misschien had ik liever een zusje gehad,

Met dat geld had ik eten gehaald,

Nou ja, dat was even kort samengevat.

En ik zorg ervoor dat niemand die dag baalt.

Maar met een broertje ben ik ook wel blij,

Dat doen we ook met dieren.

Vooral als we spelen met wat klei.
Eymen 8A

Julian 8A

In de zomervakantie gaan we naar Turkije met mijn gezin.

Toen ik ging logeren, aten we balletjessoep,

Tijdens de langere reis hebben we veel gezien.

Mijn vrienden en ik vonden dat lekker, nee dat was geen poep.

Eenmaal als we zijn aangekomen.

Toen floepte mijn oogbal eruit, ZÓ in de kom,

Dan moeten we wel even bijkomen.

Toen nam ik een hap, ik nam de proef op de som.

Als we zijn bijgekomen dan gaan we naar een pretpark.

Hap! Slik! Weg!

Bij het pretpark koop ik altijd een zak suikerspin om te eten.

Oh, oh, oh, wat was ik daarna misselijk zeg!

Nou ja laat ik niet zeggen om te eten maar meer om te vreten.

Ik was zo misselijk, ik kotste alles onder!
Maar toen, toen gebeurde er een wonder...

Melike 8A

Poef! Er verscheen een feeks, Ze zei: doe 3 wensen, een hele
reeks!
¨Ik wens, ik wens, een fijne avond voor iedereen,
en we doen ZEKER, niet gemeen...¨

Bruno 8A

Er is dat plekje in mijn hart als jullie er niet zijn,

Ik ga bijna op kamp,

Daar samen op het plein,

hopelijk wordt dat geen ramp.

Jullie knuffels en lachen maken mij blij

Lekker met mijn vrienden zijn,

We zijn net een soort klei,

dat vind ik heel fijn.

Jullie maken alles fijn

Er komt ook een musical aan,

En daarom ben ik blij om hier te zijn

waarschijnlijk laat ik dan een traan.

Jullie zijn speciaal,

Daarna een nieuw begin,

Jullie allemaal

hopelijk maak ik een nieuwe vriendin.

Zaineb 8A

Pum 8A

Ik ben ik en jij bent jij,
Ik respecteer dat want dat zijn wij.
Als ik bij jou ben dan zijn wij blij,
Als dat niet mag dan heb ik geen glimlach.

Gister ging ik naar een pretpark.
Maar vandaag ga ik samen met mijn moeder TV kijken.
De film heette MIDWAY en de acteur is mark.
Morgen ga ik met opa over mijn voorouders leren.
Het pretpark was gelukkig open wand de corona maatregelen
waren versoepeld.
Het TV kijken was ook heel erg lijp.

Olaf 8A

En de tweede film heette computerveld.
Ik hoop dat morgen de golven ook heel hoog zijn, we gaan naar
de pijp.

Luca 8A

Op eerste kerstdag houden we een kerstdiner,
Door corona niet, maar het valt wel mee
Mijn oma maakt altijd lekker eten
Dat eten is echt om op te vreten
Ik ben vorig jaar niet naar Engeland geweest
En dat mis ik het meest
Maar ik hoop dat ik dit jaar wel mag
Want dan krijg ik een grote glimlach.

Evan 8A

