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Hoi, ik ben Justin Sijmens. 

Ik heb deelgenomen aan het EK dansen. 

Ik ben 4e geworden met Quads van heel Europa. 

Met solo en duo ben ik helaas niet in de prijzen gevallen. 

Maar dat geeft niet want het is ook mijn eerste jaar dat ik mee doet. 

Met het EK dansen deden 20 landen mee. 

Het EK was dit jaar in Veldhoven in Nederland. 

Het was SUPER leuk! 

Groetjes, Justin 

  



De smaakpolitie op bs Vinkenbos 

 

 

 

Hoi ik ben Karlijn en zit bij de smaakpolitie. Ik vind het heel leuk om bij de smaakpolitie te zitten omdat ik 

heel veel van fruit hou. Mijn hobby,s  zijn tekenen en knutselen. Het is altijd heel gezellig als we moeten 

werken. En we hopen dat iedereen fruit en groente mee neemt naar school. 

Hallo ik ben Iris van Oers uit groep 7b. Ik zit bij de smaakpolitie. Bij de smaakpolitie controleren we of 

iedereen fruit bij zich heeft (groente mag ook). En dan krijg je een beloning. Bij 2 beloningen mogen de 

kinderen 15 minuten langer buitenspelen. Groetjes Iris. 

Hallo mijn naam is Yvette Luijks. Ik ben 10 jaar. Ik wil met de smaakpolitie meedoen omdat ik het leuk 

vind om klassen te onderzoeken. En ook tekenen en knutselen vind ik leuk. Wij gaan onderzoeken of 

iedereen groente of fruit eet in de pauzes. 

Hoi ik ben Eline en ik ben smaakpolitie bij bs Vinkenbos. Dat houdt in dat wij met een groepje de klassen 

rondgaan om te kijken of iedereen fruit bij heeft. Als wij komen moet iedereen zijn trommel openmaken 

en kijken wij wat erin zit. Als iedereen fruit bij heeft mag de klas een kwartier langer buitenspelen. Wij 

werken in 2 groepen, de onderbouwgroep en de bovenbouwgroep. Ik zit in de onderbouwgroep en doe 

met Karlijn en Iris de groepen 1, 2, 3 en 4 controleren. 

Hoi ik ben Lynn en ik zit bij de smaakpolitie. Het is super leuk en ik ben blij dat ik er bij zit. Wat wij doen 

wij gaan voor jullie maandag, woensdag en vrijdag aan het werk. Na de meivakantie gaan wij iets leuks 

doen. We hebben een leuk groepje. Ik ben blij dat we dit groepje hebben. Ik heb er zin in! 

Hoi ik ben Dina en ik zit bij de smaakpolitie omdat ik veel van groente en fruit houd. Ik eet zelf ook veel 

fruit en sport ook veel. Ik ben 12 jaar en zit in groep 8B. Mijn hobby's zijn scouting en voetbal. Ik ga 

volgend jaar naar het kse. Bij de smaakpolitie komen wij controleren of iedereen fruit bij heeft. Heeft 

iedereen fruit bij krijgt heel de klas 15 minuten langer pauze. 

 

 

 

 


