Nieuws uit groep 4/5
september/oktober 2016

Nieuwsteam:
Justin, Esra, Liz,Luke

Prik
Een paar kinderen hebben een prik gehad. In de
groepen 5/6 sommigen. Het moest in NieuwLekkerland. Bij een sporthal. Er waren veel
mensen van een ziekenhuis. De prikken zijn voor
ziektes. Je kreeg er 2 tegelijk.
Waterfeest
We hadden op school een
waterfeest. Het was op 14
september op een woensdag. Alle
groepen deden mee behalve 1/2.
Het was een half uur: van kwart
voor twaalf tot kwart over twaalf.
Iedereen was nat en ook de juffen.

Skeelertocht 2016
Britt had meegedaan met de skeelertocht. De tocht was in
Wijngaarden. Onderweg stopte je soms en er was 1 grote stop. Bij
die stop deed je een spelletje. Het was 10 kilometer. Er was ook 50,
60 en 70 km. Britt deed mee met de kindertocht samen met haar
moeder. Aan het eind kreeg je nog een medaille en een
stempelblad.

Het was heel gezellig!

Jongvee dag
Fanny heeft op zaterdag 27 augustus
de jongvee dag gelopen.
Ze had met een kalfje gelopen.
Ze had een beker gewonnen.
Ze ging met haar vader, moeder en
Jorte.

Joah Bosch
Joah was een tijdje in onze klas. Hij is geboren in Nederland en
woont in Peru. Zijn ouders werken daar. Joah: Om de 2 jaar kom ik
ongeveer naar Nederland. Ik spreek in Peru Spaans en in
Nederland Nederlands. Ik zit op een Engelse school. Dus spreek ik
ook heel goed Engels. In Peru zit ik op voetbal. Ik woon in een
soort woestijn. Met een stad maar ook met planten. Ik woon nu in
het hoge huis in Ottoland. Ik heb 1 broer en 1 zusje thuis. Mijn
familie woont in Nederland maar komen ons ook wel eens
bezoeken.

Tablets
Techniek
Groep 4 heeft dit jaar voor het eerst
tablets. Met een beetje hulp van
groep 5 lukte het gelijk heel goed!
En nu maar lekker werken!

Met techniek maakten we
ballonwagentjes. Je hebt nodig:
stokjes, wieltjes, karton en een
ballon. Door de ballon eerst vol te
blazen en daarna los te laten op het
wagentje ging het wagentje rijden.
Het was erg leuk omdat we ook een
wedstrijd deden!

Feest juf Angelique en juf Barbera
De juffen zijn allebei 25 jaar op onze school. Daarom was er
feest en een circusvoorstelling. Groep 0/1 waren olifanten
en koorddansers. Groep 3 was een leeuw. Groep 4 was een
clown, groep 5/6 waren acrobaten. Groep 7 waren show
dansers. En groep 8 waren de maskers. Er kwamen super
veel mensen kijken en het ging heel goed! De juffen kregen
ook een cadeau en bloemen. Van harte gefeliciteerd juffen!

Topondernemers!
We hadden groepjes van twee en van drie. Het thema was
wereld in het klein. We maakten een muurkrant. Er was
kleingeld, mieren hoop, paddenstoelen, slakken hui s en kip
of het ei. We keken op onlineklas. Je vindt informatie over
dingen. We hadden na 6 weken de eerste presentatie. Het
was vrijdag middag eerst oefenen. En toen was het zo ver.
Het was super leerzaam . Iedereen was TOP, het was leuk!

