
Groep 6 b 
 
Deze bijlage is gemaakt door groep 6b. We vertellen over het bezoek van HVC aan onze school en 
het maken van de lampionnen. Vorige week hebben we een muziekvoorstelling bezocht in kasteel 
Radboud. Ook heeft iemand die in het Westfries museum werkt ons geleerd hoe je speculaaskruiden 
moet maken. 
 
 
Er kwam een man op onze school en hij had  een hele 
grote wereldbol mee. Op die wereldbol liet hij zien waar 
de speculaaskruiden vandaan kwamen. We gingen 
speculaaskruiden maken. Je noemt het ook wel 
specerijen en die mochten we zelf maken. We maakten 
het van :  kruidnagel en kaneel en peper en 
nootmuskaat. Hij kwam in de middag en je ging het met 
je maatje doen . 
 
Madelief 
 
 
De specerijen waren kruidnagels en kaneel en 
nootmuskaat en peper, daar kun je pepernoot van 
maken en hij kwam op donderdag 
07 november en hij leerde ons van de gouden eeuw dat 
de mensen wel jaren met botters onderweg waren maar dan gingen ze wel de hele wereld 
over en ik had met de meester de vijzel en een stamper gebruikt. Het was een goedje 
waar je pepernoten van kon maken of speculaas.  
 
Van Marijn 
 
Kasteel Radboud komt uit 
1288. Het toneel ging over 
twee jongens die op een schip 
gingen en en een jongen 
durfde niet de mast in en de 
andere kon niet zwemmen 
aan het einde hadden ze geen 
eten meer maar daarna wel 
weer.  
  
Van Bram 
 
  



We hebben over de Oost Indische compagnie geleerd. De datum was do 7 november. En 
het was leuk. We gingen malen stampen en raspen. De ingrediënten waren kruidnagel 
kaneel peper en nootmuskaat. Je kan pepernoten of speculaas maken. De meneer had 
een wereldbol meegenomen met routes naar Oost Indië en alles was leuk. 
 
Groetjes Pieter  
   
 
Ik ben 9 jaar oud en ik zit op 
de Maria Bernadette school. 
Ik ga iets vertellen over 
Kasteel Radboud. Kasteel 
Radboud is een kasteel waar 
Sinterklaas 
en de zwarte pieten elk jaar 
in verblijven!! Kasteel 
Radboud is gebouwd in 1288 
heel oud dus, bijna 8 
eeuwen!! Toen ik met mijn 
klas op excursie ging naar 
Kasteel Radboud keken we naar een voorstelling, een echt gebeurt verhaal over 2 jongens 
die aan het varen waren en de zuidpool gingen ontdekken. De voorstelling was 12 
november en heette De on-ontdekking van de zuidpool. Kasteel Radboud is een kasteel 
met veel torens en staat op een mooie plek (maar je mag er niet vissen!!)  
Ik liep daar ook vaak met mijn hond Bruno een bruine labrador alleen hadden we 
er geen tijd meer voor dus deden we hem weg. Je mag daar ook altijd wandelen met je 
huisdier en het is ook gewoon een heel mooi gebouw!!! Als ik jullie was zou ik er maar snel 
heen gaan. Alvast veel plezier!! 
  
Groetjes Liva! 
 
 
We gingen zelf speculaas maken met  je maatje 
naast je. Maar ik en Bo wilden alles alleen doen 
omstebeurt. Je had nodig: kruidnagel, kaneel, 
peper en nootmuskaat. Aan het werk maar het 
duurde langer dan gedacht het het doet een 
beetje pijn aan je arm omdat je moet ook drukken 
en met een stenen ding in een stenen bak. Dat 
deden we van 13:15 tot 14:15 en het was erg leuk 
en we mochten vragen stellen.  
En je kon ook pepernoten maken . 
 
Stan Schuurke 
 
 
 



 
 
De H.V.C staat voor huisvuilcentrale. 
Het was donderdag 31 oktober. Hij 
vertelde hoe je afval moet scheiden. 
Dat deden ze met een GFT container 
en de restafvalbak en de oranje bak 
voor plastic. Dat deden we op 
donderdag 31 oktober. Het was heel 
interessant. Ze hebben een speciale 
stoel in de vrachtwagen die stellen ze 
in op hun maat en we mochten er op 
zitten. Dat was heel grappig en toen 
een dag later kwam ik er achter dat 
mijn vader hem geijkt had.  
 
Geschreven door Sam Duncker. 
 
 
We gingen lampionnen maken voor elf November. Veel klassen begonnen veel eerder dan 
wij. Wij begonnen 04 november. Er waren twee keuzes. De cactus en de uil.Ik koos de 
cactus die vond ik wel schattig. Hoe doe je dat. Je moest als eerst de mal van de cactus 
die juf heeft gemaakt omtrekken dan doorzichtig papier erop plakken en dan de strook 
knippen en de strook tussen die twee stukken plakken  en als die dan droog werd dan een 
touwtje en is hij klaar. Ik vond het heel leuk  
  
 van Asia Lubarska 
 

  
 
November donderdag de 07-11  gingen we 
met een meneer zelf speculaas maken. 
maar het waren rare ingrediënten namelijk: 
kruidnagel kaneel peper nootmuskaat. We 
hadden het met een vijzel en een stamper 
en het was vermoeiend voor me armen en 
het rook echt niet lekker.  
 
Vigo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
We gingen lampionnen maken. En 
mochten twee soorten lampionnen 
kiezen. Een uil of cactus. We 
begonnen met de lampion op 
maandag 4 november. Ik vond het 
knutselen heel leuk. Degene die de 
cactus gingen maken mochten zelf 
weten wat ze op het hoofd wilden 
zoals een bloem of muts. En bij de 
uil gingen ze de ogen en veren 
prikken. Het was best wel lastig! 
maar ook heel leuk!  
 
Nena 
  
 
 
 
We gingen oude speculaas maken, en je moet samenwerken met je maatje. Je moest om 
de beurt. Sommige mochten alleen. We deden het om 13:15 t\m 14:15. Je had er voor 
nodig kruidnagel, kaneel, peper en nootmuskaat. Toen we klaar waren met het stampen 
mochten we een beetje proeven en het smaakte heel erg naar peper. Toen we naar huis 
gingen toen ging ik met Sam de speculaas maken, maar we kwamen er achter dat het een 
dag in de koelkast moest! Dus toen gingen we het een andere dag afmaken. 
 
Groetjes Bo 
 
 
Op maandag 4 november 
begonnen we de lampionnen 
maken, op maandag 11 
november waren ze helemaal 
klaar. En Paulien,Vigo, 
Boudewijnen Pieter maakte 
de uil. En Sophie, Madelief, 
Stan, Stan, Bo, Sam, Liva, 
Bram, Liz, Nena, Asia, Marijn 
en Dean maakten de cactus. 
En de lampionnen waren 
heel mooi. En we gingen van 14:30 tot 15:00 de lampionnen maken. 
 
Van Sophie. 
 
 
 
 



Dit jaar hebben we weer nieuwe lampionnen gemaakt. Deze lampionnen zag je overal en 
bij iedereen. Er waren duizenden mensen dit jaar. We hadden 2 keuzes, de cactus en uil, 
ongeveer 75% van de school hebben de cactus gekozen. Dus mensen, ik hoop niet dat 
jullie je hebben laten prikken! Ze waren al bezig sinds 4 November! Nou, dat noem je nou 
eens werken! De regen was helaas enorm waardoor de lampionnen stuk gingen en die 
van mij werd zelfs onthoofd :( Gelukkig hebben de meeste kinderen veel snoep. Dus 
mensen, wat hebben we geleerd van 11 November? Nee, niet er de mooiste dag van je 
leven er van maken maar 3x zoveel snoep kopen als dit jaar. 
 
Stan N. 
 
Wij kwamen op 04-11 op school toen het middag was gingen wij lampionnen maken tot 11-11. Toen 
aten Bo en ik samen en opeens werd er tegen de deur aan geklopt en ik verstopte mij achter de 
wasmand want ik wist wie het was. Mijn ouders deden de deur open en het was Seppe en zijn vader 
eigenlijk wilden wij zonder begeleiding maar de vader van Seppe zou meegaan. Dus wij gingen met 
drie mensen Seppe, Bo, en ik wij gingen door de straten. Ik deed een beetje dom en toen had mijn 
cactus die twee armen had er maar een. Bo haar spook ging kapot, ze het alleen nog maar een 
lampje met dat lampje ging ze zwaaien het lampje die vloog opeens weg. Later ging mijn cactus 
zwemmen in een plas totdat ik hem omhoog hield en toen had ik alleen nog maar een hoofd van een 
cactus. 
 
Liz 

 
 
Dinsdag 12 november gingen we naar kasteel Radboud. Daar gingen we lopend heen.Toen we er 
waren wisten we niet door welke deur we moesten.Toen we binnen waren  mochten we gaan zitten . 
Het ging over twee jongens die op avontuur gingen in een boot. Er ging ook een soort baas mee. Die 
mensen die op de boot waren gingen niet de weg zoals het moest. Een jongen durfde niet in de 
mast. En de andere kon niet zwemmen. Aan het eind van de week hadden ze geen eten meer. Toen 
land zagen ze land. 
 
Groetjes Paulien 
 
 
 
 
 
 
 
 


