Het allerlaatste nieuws uit groep I
Elk jaar opnieuw, neem je afscheid van je groep
Tja, dat weet je en dat hoort bij je beroep,
Jongens en meisjes, echt waar
het was met jullie een fijn jaar,
Ik zal jullie zeker gaan missen,
Maar het is alleen maar gezond van klas,juf of meneer te wisselen
Ik laat jullie dan ook met gerust hart gaan
Een plezierig schooljaar komt er vast en zeker aan
Dus, daarover geen gedoe, geen gezeur
Immers, de grote vakantie staat alweer voor de deur
Elke groep, elk kind is sowieso uniek
Wat maakt jullie dan zo karakteristiek?
Ugur en Benjamin kunnen ons met hun fratsen en grappen vermaken
Zodat je van het lachen, pijn krijgt in je kaken
Ook met Coen zul je je niet vervelen
Hij kan als de beste toneelspelen
En als je Simon in actie ziet, hou je je hart soms vast
Hij haalt halsbrekende toeren uit, die bij een acrobaat past
Het is wel mooi om te zien, dat is een plus
Jazeker, hij kan zo in het circus
Dus eigenlijk kunnen ze alle vier het podium op
Het zijn goede artiesten, echt TOP!
Dan hebben we Mari, Marina en Aminata
zij weten alles van make-up en cosmetica
ze kunnen je mooier maken en dan voel je je lekkerder
ze kunnen zo in een schoonheidssalon verder
Nicky, een enorm creatief talent
Kan mooie dingen maken, ongekend
Jelle wil me elke dag wel even spreken

en daar wordt meestal niet van afgeweken
Dylan, fanatiek in de gymles en liefhebber van voetballen
Maar dat is iedereen al wel opgevallen
Susanne, de nieuwste aanwinst in onze groep: een amazone in dop
Zij volgt natuurlijk Anky van Grunsven op in galop
Luke, Fady, Milan en Yousif kunnen met hun vieren
Een behoorlijk potje samen en anderen klieren
Zie je in Glanebrug bij vijvers of plassen dezelfde jongen vissen
Dan is dat Jerk, dat kan niet missen!
Hij weet ongelooflijk veel van het vissen af
Je staat werkelijk waar, helemaal paf
Maria vormt met de tweeling een goede combinatie
Zij vergaart veel kennis uit de mini-Informatie
Van Mari nemen we dit jaar afscheid
We zeggen tot ziens met een stevige handdruk
En wensen haar op de nieuwe school veel geluk
Oh ja, natuurlijk nog een belangrijke mededeling
Ouders, bedankt voor jullie hulp en samenwerking
In deze allerlaatste schoolkrant grijp ik mijn kans
Een bedankje te richten aan meneer Hans:
‘Heel erg bedankt dat je altijd zo goed voor onze schoolkrant hebt ingezet’
Ja, en tot besluit en dat kan nog nèt
Wens ik jullie allemaal een zonnige vakantie en veel pret
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