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Nieuwsteam:
Nina V, Stella, Leonhard,
Marlies en Sophie

Wist u dat….
- We voor de voorjaarsvakantie de verjaardag van juf Elise hebben gevierd? En we daar in deze Nieuwsflits nog
wat over vertellen?
- Lotte met gym wel 3 bekers heeft gewonnen? En wij daar heel trots op zijn!
- Wij huisjes aan het maken zijn van ijslollystokjes? En deze heel mooi worden?!
- Er bij Laura kleine caviaatjes zijn geboren?
- Groep 7 de Entreetoets gemaakt heeft? En dit toch best wel spannend was?
- Alle kinderen van groep 7 geslaagd zijn voor het verkeersexamen?!
- Er heel veel geld is opgehaald met Walk 4 Water? De kinderen 6 kilometer moesten lopen met 6 liter (= 6 kilo)
op hun rug? En dit best heel zwaar was?!
- We in de volgende Nieuwsflits pas wat gaan vertellen over de koningsspelen, schoolreis en sportdag?
Verjaardag Juf Elise
Op woensdag 22 februari vierde juf Elise haar verjaardag. Eerst vierden we de verjaardag in
de klas met wat spelletjes. Daarna deden we De Super Sonische Circus Act, samen met
groep 4/5. Juf Elise en juf Herma waren de jury, en Charlotte en Jochem waren de
presentatoren. Iedereen die mee wilde doen, mocht een act doen. Sommige kinderen
deden acrobatiek, andere dans, goochelen of clowns. Sophie & Nina hadden de eerste prijs.
Ook Daniël had gewonnen, hij was een huilende clown. Toen dit was afgelopen deden we
ook nog van allerlei spelletjes in de klas, en aan het eind moesten we met letters een zin
maken. Er kwam toen uit: De juf krijgt een baby! Het was een hele gezellige dag.

Handvaardigheid/techniek
Met handvaardigheid hebben wij de opdracht gekregen om huisjes te maken van
ijslollystokjes. Het is heel leuk want ieder groepje heeft wel een ander eindresultaat. De
een heeft een strandhuisje en de ander heeft een schuur. Het is leuk en makkelijk om
zelf te maken. Het ene groepje let op de tuin en de ander of het huisje wel recht staat.
Misschien wil je ze zelf ook wel maken? Dit heb je nodig: ijsstokjes, lijm, tang, verf of
andere leuke details. Je kunt natuurlijk gewoon je fantasie gebruiken, maar hier een paar
tips: Een vlagenlijn van papier en washi tape maken, een parasolletje er bij zetten, lijm
op je karton doen en er zand op strooien, een stoel en een tafeltje maken, je muren
verven, een tuin maken. Wij wensen je veel plezier bij het maken van jouw huisje!!

Talentenweek
In maart hadden we de talentenweek. Dit was erg leuk! Je mocht zelf kiezen wat je wilde gaan doen. Ik heb 4 keuzes
opgeschreven:
- Jungheim: Op het begin kreeg je een presentatie over de kwekerij daarna kon je de kwekerij bekijken, meehelpen met
kweken op de kwekerij, de kinderen die er waren kregen drie plantjes mee met de vruchten aardbei, framboos, bosbes om
thuis te verzorgen.
- Spelletjes doen met ouderen/opa’s & oma’s: Als je deze had gekozen mocht je spelletjes, bloemen, lekkernijen en andere
dingen mee nemen. Je ging er spelletjes doen met ouderen en kinderen die ook voor dat onderwerp hadden gekozen. Je
kon soms wat lekkers pakken en je kon ook limonade pakken.
- Timmeren: Je kreeg een paar houtjes en daarvan kon je een vogelhuisje maken. Als het klaar was, kon je hem nog verven.
Je kreeg en liniaal, zaag, spijkers en een hamer om het huisje in vorm te brengen. Je mocht hem ook nog laten zien op
vrijdag op slotdag. Ze waren erg mooi geworden.
- Koken/ bakken: Je mocht er een cake versieren voor iemand anders of voor jezelf. Dit kon je doen met marsepein. Ook
kon je met glazuur lekkere snoepjes op de cake plakken. Aan het eind kreeg je een echte doos voor taarten. Je mocht ook
nog een kaartje maken met de naam erop aan wie hem zou geven.

Walk 4 Water
Op woensdag 29 maart had groep 7 en 8 Walk 4 Water. We moesten
flessen meenemen naar school. We kregen op school een rugzak waarin je
je flessen moest doen (in totaal 6 liter). Om 10.15 uur moesten we naar
Joba Cars lopen en weer terug dat is ongeveer 6 km. Want we moesten
voelen hoe de kinderen in ontwikkelingslanden dat elke dag moeten doen
om schoon drinkwater te halen. Het is nog best zwaar vonden de meeste
kinderen. We liepen in groepjes van ongeveer 6 kinderen en dan nog een
begeleider erbij. We hebben een bedrag opgehaald van ± € 1500,- !
Verkeersexamen
Op donderdag 6 april had groep 7 meegedaan aan het Verkeersexamen.
Vanaf school gingen ze naar Bleskensgraaf fietsen. Je ging in groepjes van
2 een rondje door Bleskensgraaf fietsen. Toen iedereen klaar was,
fietsten we weer terug naar school. Daar hadden we het theoretisch
examen. We hadden 3 taken en 1 taak hoefden we niet te doen en dat
was ‘in de stad’. Maar wat we wel moesten doen was: ‘in de wijk’ en ‘op
het platteland’. Dat waren bij elkaar 20 vragen en je moest er minimaal
13 goed hebben om te slagen. Maar de filmvragen hadden we ook
gemaakt voor de zekerheid als je de 13 punten niet haalde. Maar dat was
niet nodig geweest. Want iedereen was geslaagd! Gefeliciteerd!
Entreetoets:
Op 18, 19 en 20 april hadden de kinderen van groep 7 de entreetoets
gemaakt. We hadden de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen. In
totaal 7 taken. Groep 6 moest heel stil zelfstandig aan het werk met een
weektaak, zodat groep 7 niet afgeleid werd. Het was een moeilijke toets
en we zijn erg benieuwd naar de uitslag!

