
1) Basisschool aan het Heike bij de Merefelt! 

Groep 7\8 ging op donderdag 14 december op de fiets naar de Merefelt. Wij gingen daar 
voorlezen. Toen we aan kwamen, moesten we eerst naar de aula toe. Daar kregen we 
informatie. Het groepje waar wij in zaten, was het groepje van de moeder van Nikki.  
Wij gingen voorlezen bij bejaarden want het is een bejaarden huis.  

Daarna gingen we naar een mevrouw die al in de 90 was. Daar kregen we een koekje. 
We gaven zelfgemaakte kerstkaarten en dat vonden ze heel leuk. De begeleider (de 
moeder van Nikki) probeerde haar wakker te maken want zij sliep overdag maar dat ging 
niet echt. Toen gingen we nog naar een andere kamer waar bejaarden zitten. Daar 
hebben we jingle Bells gezongen. Dat vonden ze heel leuk.  

Als laatste gingen we nog naar iemand anders om een kaart te geven. Daarna moesten 
we weer terug naar de aula om te wachten op de andere groepjes. Toen hebben we ons 
verhaal nog vertelt aan de mensen die daar werken. En toen gingen we weer terug naar 
school. Wij vonden het heel leuk om te doen en de bejaarden vonden het volgens mij ook 
leuk. 
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2) Groep 7/8 naar het Merefelt  

We kwamen bij het Merefelt aan om voor te lezen. We werden begeleid naar de aula. 
Toen splitste we op in 4 groepjes.  

En toen gingen we naar verschillenden afdelingen om voor te lezen. 

We hebben ook nog leuke kerstkaarten gegeven. En toen we klaar waren met lezen 
waren de mensen heel blij.  

We gingen gezellig met de bewoners praten tot de begeleiders ons weer kwamen halen. 

We verzamelden ons weer in dezelfde aula. En liepen terug naar de fietsen dat was 
jammer want het was daar heel erg gezellig en leuk. 

Dit verhaal is geschreven door Dani en Jay van basisschool aan t Heike.  

3) De Merefelt 

Op donderdag 14 december zijn we met de hele klas gaan voorlezen aan het Merefelt. 
Toen we er aankwamen was het een groot gebouw. We liepen naar binnen en zagen 
meerdere etages. Een mevrouw kwam ons ophalen om naar een zaal te gaan, waar ze 
ons meer ging vertellen over het Merefelt.  

We gingen in groepjes naar verschillende kamers om voor te lezen. Toen we binnen in de 
kamers kwamen zagen we eigenlijk een echte woonkamer. We gingen zitten en kregen 
drinken en een koekje aangeboden door iemand die in een rolstoel zat. We gingen omste 
beurt een stukje voorlezen. En als iemand klaar was gingen we weer kletsen. Wij (Kenzie 
en Zoë) vonden de mensen heel leuk en gezellig. 

Toen we klaar waren werden we opgehaald door iemand en werden we weer naar de zaal 
gebracht, daar gingen we nog even spelen want anderen groepjes waren nog niet klaar. 
We vonden het heel gezellig en super leuk. Toen fietste we weer met de hele klas terug 
naar school. 
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