
Vrijheid

Vrijheid
Weinig blijheid
Alleen in huis
Gelukkig ben ik thuis
Veilig

Mart 
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                          Vrijheid
Vrijheid is een groots gebaar, voor wie dat niet heeft 
is het leven zwaar! Daarom vieren wij met zijn allen 
,dat op 5 mei de kurken mogen knallen! Het is een dag 
om nooit te vergeten, dus VRIJHEID voor alle men-
sen, dat is wat ik zal wensen!
            LANG LEVE DE VRIJHEID

Nick 
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75 jaar vrijheid
Vrijheid is voor mij dat ik alles kan doen wat ik wil. 
Water, vogels die fluiten en ik met de konijntjes. 
Thuis voel ik me bijna altijd wel vrij maar ik moet me 
wel aan de regels houden. Vrijheid is het geval dat 
geen enkel ander mens je gedrag bepaalt. 
Niels

ss ss ss ss ss

75 jaar vrede 
Er is nu 75 jaar vrede in de alle steden 
1940 tot 1945 behoort tot het verleden 
Alle kinderen konden toen niet buiten spelen 
En zouden zich denk ik vaak vervelen. 
Maar gelukkig zijn wij vrij 
We kunnen doen en zeggen wat we willen en dat 
maakt me blij 
Wij hoeven hier niet bang te zijn 
Wij hebben geen honger en hebben het niet koud 
Wij hebben een warm huis 
Daarom voel ik me hier thuis 

Hidde-Jan
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WAT IS VRIJHEID

Vrijheid is blijheid
Vrij zijn is blij zijn
Wat klinkt dat blij
Wij zijn vrij
Wat voelt dat fijn
Als iedereen vrij zou zijn
Vrijheid is mijn wens
Ik gun het ieder mens

Donna
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Vrijheid is ………. 
Vrijheid is liefde voor iedereen 
Vrijheid is gezelligheid in huis 
Vrijheid is de sfeer op straat 
Vrijheid heeft geen grenzen 
Vrijheid heeft huizen laten bouwen 
Vrijheid heeft gezorgd voor een baan 
Vrij zijn is geen oorlog 
Vrij zijn is genieten 
Vrij zijn is alles 
Vrij

Nadine
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Vrijheid
Al 75 jaar vrijheid
Wat zullen de kinderen geleefd hebben in bangheid
Zoals Anne Frank en veel meer joodse kinderen
Behoorde volgens de duitse tot de minderen
Ik ben blij dat ik leef in deze tijd
Want toen was het een hele strijd
Eten was er heel erg weinig
Nee dat was echt niet geinig
Wei weten wat vrijheid is Fijn
Leven in vrijheid zonder pijn

Jildou 
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Als ik er aan denk dat er geen oorlog meer is 
Dan is er geen ellenden meer.
En we zij noch vrij.
Wie denkt er noch aan om oorlog te hebben.
Mensen  moeten het niet vergeten.
Dus we moeten er blijven stil staan.
 
Wilco 
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Vrijheid       
  Dragen wat ik wil
3 mezelf zijn
4 bevrijdend
5 als muziek

Vrijheid = voor mij
Dingen kunnen dragen wat ik wil en mezelf zijn

Wat spreekt mij aan: Vrijheid is een centraal begrip in 
de mensenrechten

Mezelf zijn      
  gemaakt door Eline
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Vrijheid

Hier in Nederland zijn wij vrij 
Daarom zijn we ook heel blij
We kunnen alles doen
Maar het kost ons wel poen
Bijvoorbeeld hele lekkere koeken
Of leuke boeken
Toen was het niet leuk
Het was een grote meuk

Ruben
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De vrijheid

Vrijheid is vrede, lief en aardig tegen elkaar zijn,
Als er geen vrijheid is dus bijvoorbeeld oorlog,
Heb je vaak pijn.

Voor de vrijheid is een kenmerkend dier,
Het is geen olifant, geen hond en ook geen mier.
Het is de duif, de vredesduif,
In z’n snavel heeft hij een tak dus geen kluif.

Oorlog is niet fijn,
Dus laten we allemaal denken aan iedereen die nu in een 
oorlog zijn.

Lucas 
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Vrijheid
Van oorlog komt veel gedonder,
Maar voor sommige mensen is het erop of eronder.
Vrijheid is voor ons niet bijzonder,

Vrijheidshaiku
Oorlog gedonder
Soms erop of eronder
Vrijheid bijzonder

Vrijheidselfje 
Vrijheid
Geen oorlog 
Zelf mogen kiezen 
Geen ruzie geen strijd
Vrede 

Obbe
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Vrijheid is blijheid 

Je kan nog wel thuis spelen
maar niet meer samen delen,
drie is te veel op anderhalve meter
en dat geldt ook voor een skater,
school is ook erg belangrijk
als je corona maar weg krijgt,
dan kan iedereen weer naar elkaar toe
en bewegen zonder al dat gedoe,
dan delen we weer de vrijheid
en is er overal weer blijheid

Evi 
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Anderhalf

Anderhalf meter. is de afstand die je moet weten.
 corona is niet leuk.
daarom krijgt dat van mij een beuk. 
ik hoop dat we weer naar school kunnen.
want dan kan ik later een eigen bedrijf runnen. 
want we hebben nu geen vrijheid. en dat is niet leuk. 
want we kunnen geen konigsdag vieren en ook geen verjaar-
dagen.
einde.

ryan 
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In Nederland leven alle mensen vrijdag
Daarom is iedereen hier ook zo blij
Hier leven wij met elkaar in veiligheid
Daarom hou ik van Nederland: vrijheid!

Sietse 
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Vrijheid is voor mij dat ik
elke dag buiten kan spelen
Geen school, frisse lucht
dat is fijn
Vrijheid is er niet altijd
maar vrijheid is niet naar school hoeven 
Vrijheid is voor mij dat ik
elke dag buiten kan spelen
Geen school, frisse lucht
dat is fijn
Vrijheid is er niet altijd
maar vrijheid is niet naar school hoeven 


