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Op 5 december hadden we Sinterklaas op school.
We hadden allemaal een surprise voor elkaar gemaakt.
Sommigen waren grappig, en sommigen waren super groot.
Bas Bons had een Legopoppetje gemaakt voor Toine Blom
en Timme Kollenstaart had een golfclub voor meester Bastiaan gemaakt. Er
waren natuurlijk nog meer leuke surprises.
Tenslotte gingen we nog in de middag een film kijken.
Het was een leuke dag.

Bewegen op muziek
Molenwaard Actief is al een aantal keren bij ons langs geweest.
1 Keer gingen we dansen op muziek, dat was heel leuk.
Eerst gingen we even opwarmen, we moesten rondjes door de gymzaal rennen en
allemaal pasjes doen.
Daarna kregen we een dansje aangeleerd op muziek. Dat was een leuk dansje.
Vervolgens gingen we de tante Rita doen, dat is een liedje met een dansje die
iedereen uit onze klas wel kent.
En toen was het alweer afgelopen, het was een geslaagde gymles. Verder komt
Molenwaard Actief iedere week op school. Het is erg leuk.

Doe-middag Wellantcollege de Bossekamp
Op 23 november was er een doe-middag op het Wellantcollege in Ottoland.
Er waren veel kinderen uit Ottoland maar ook veel kinderen uit andere plaatsen. We gingen naar super veel dieren.
Er was ook een man die alles uitlegde, bijvoorbeeld wat voor dieren ze allemaal hadden, en wat ze allemaal eten
enz. We hebben allerlei dingen gedaan. De meeste kinderen vonden het een leuke school en sommigen willen er
naartoe. Op 20 januari gaan we er nog een keer heen. Dan gaan er wel 9 kinderen uit groep 8 een kijkje nemen.

Techniek Gilde
In november kwam er een man van het Gilde.
Die man die ging met ons techniek doen. We moesten rakketten maken van flessen.
Je moest de bovenkant van de ene fles afhalen en je moest hem vervolgens op de
andere zetten.
Vervolgens moest je hem voor een derde deel vullen. Toen gingen we met z’n allen
naar de parkeerplaats. We moesten de fles op een houdertje zetten. En daarna heel
hard pompen en vervolgens aan een touwtje trekken.
De fles schoot de lucht in, en iedereen werd nat. Veel flessen gingen echt super
hoog.
We hebben een leuke ochtend gehad.

Topondernemers
Water, aarde, lucht en vuur was dit keer het thema.
We zijn weer volop bezig met de PowerPoints en de muurkranten.
Er zijn natuurlijk weer heel veel thema’s zoals: de Noord en Zuidpool,
Bangladesh, klimaten in Europa en energieverbruik.
De presentaties zijn nog niet gehouden, maar al kijk je naar de muurkranten
en PowerPoints dan zie je dat er mooie presentaties aan komen.

Techniek December
In december hebben wij weer techniek gedaan.
En deze keer hebben wij met de techniekdozen gewerkt en dat was bijvoorbeeld: K’nex,
windmolens en robots. Dus iedereen had wat hij leuk vond. We hebben allemaal iets leuks
gemaakt.
In november hebben we bruggen en knikkerbanen gemaakt.
De bruggen moest je van kubussen van papier maken. Er waren ook ophaalbruggen
gemaakt. Eentje door Toine en Bas, zij kregen een 10!
Er waren ook mooie knikkerbanen; met een trechter of een piramide met een knikkerbaan
erom heen. Ze werkten allemaal!

Engels
Wij hebben al een paar keer CLIL gehad. Dan heb je het over een bepaald thema in het
Engels.
Dit keer moesten we in groepjes een uitvinding maken. (invention)
Er zijn verschillende uitvindingen gemaakt zoals: een robot schrijver van mindstorms
(Lego), er is ook een app gemaakt die ideeën voor je verzint als je je verveelt.
En natuurlijk nog veel meer.
We moesten ook een presentatie in het Engels houden, waarbij je moest vertellen wat voor
functie je uitvinding heeft en waarom je de uitvinding hebt uitgevonden.
bijna iedereen vindt dat CLIL Engels veel leuker maakt.

