Nieuws uit groep 7/8
Maart/April 2017

Nieuwsteam:
Toine, Emma, Saar, Lieke, Jaran,
Daan, Jan-Peter, Eva

In dit nummer
-

Oefenexamen EHBO
W4W
Schoolvoetbal jongens/meisjes
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Rekenmorgen
Verkeersexamen groep 7

Oefenexamen EHBO
Maandagavond 10 april was het oefenexamen van EHBO. Om dit oefenexamen te houden moesten er mensen zijn om
wonden na te maken. Alle leerlingen van groep acht moesten al die opdrachten doen. De mensen die erbij stonden
moesten het beoordelen met een cijfer. Een cijfer van 4 t/m 8. Het moeilijkste onderdeel vonden de meeste kinderen de
vergiftiging. Af en toe wisten kinderen niet zo goed wat ze moesten doen en dan werden ze een klein beetje geholpen. Als
je geholpen moest worden ging je cijfer omlaag. Er waren ook veel kinderen uit groep 6 en 7 nodig om slachtoffer te spelen.
Ze kregen dan allemaal een wond of iets anders wat de kinderen uit groep acht dan moesten behandelen. De avond was
goed verlopen. Bijna alle kinderen waren blij met hun uitslag.

Walk 4 Water
Er kwam een vrouw vertellen over Walk 4 Water, over waar we het nu eigenlijk voor doen. Ze had goede informatie, alles
was goed te begrijpen. We hadden ook nog een blad die we een dag van tevoren in moesten vullen met de vragen: Hoe
vaak gebruik je water op een dag? Waar ben je blij mee in je leven? enz. de dag dat de mevrouw er was hadden we het er
nog over gehad. De meeste kinderen gebruiken 5 tot 10 keer water en kinderen uit Afrika gebruiken maar 3 keer VIES water
om zich te wassen. We kregen ook nog een sponsorlijst en dan kon je langs de deuren om te vragen of ze wat geld over
hadden voor kinderen die elke dag 6 kilometer moeten lopen voor “schoon water”. Van al dat geld van heel veel scholen
zouden er waterputten gebouwd worden die diep genoeg zijn zodat ze echt schoon water hebben en die dicht bij dorpen
staan zodat de kinderen niet ver hoeven te lopen. Op een woensdag gingen we lopen met 6 liter slootwater op ons rug in
een rugzak van Walk 4 Water. Bij Joba-cars kregen we wat drinken en een snack. Daarheen was het 3 kilometer en dan weer
terug naar school en dat was dan zes kilometer. Veel kinderen vonden het toch wel zwaar. Maar het is goed om een keer te
voelen hoe het is om dit te doen. Wij doen het maar 1 keertje en die kinderen moeten dit elke dag doen en die krijgen niet
op de helft wat te drinken en een snack.

Koningsspelen
Op 21 april hadden we de Koningsspelen op school. Eerst hadden we nog het Koningsontbijt. Daarna gingen de groepen 6, 7
en 8 drie onderdelen doen. Die onderdelen waren: tennissen bij TVAC, voetballen bij van Ginkel op het veldje en in de
gymzaal een spel doen. Bij van Ginkel stond meester Daniel, daar deden we een potje voetbal. Bij tennis stond meester
Bastiaan, daar gingen we wedstrijdjes tennissen. En als laatste de gymzaal: daar stond juf Esther bij. We gingen daar
trefballen en daar kon je geld verdienen. Je won als je het meeste geld had. (alles bij elkaar opgeteld) Het was een
geslaagde ochtend! En toen hadden we natuurlijk lekker vakantie!!

Schoolvoetbal Meiden

Schoolvoetbal Jongens

Donderdag 6 april hadden de meiden
schoolvoetbal. Saar, Eva, Emma, Anouk,
Dionne, Lianne, Fleur Tukker, Laura, Lotte
& Lieke deden mee. Fleur Teeuw deed niet
mee omdat ze 3 dagen uit het gips was,
maar moedigde ons wel heel goed aan en
ze heeft hele mooie foto`s gemaakt. Lieke
& Lotte stonden op doel en Lieke heeft er
maar 1 doorgelaten. Lotte, Dionne, Saar,
Emma en Laura hebben gescoord. De
anderen hebben de bal goed naar voren
gespeeld. Uiteindelijk zijn we 5e geworden

We hebben schoolvoetbal gehad. We
hebben op 2 avonden gevoetbald. We
hadden 2 teams. We moesten tegen de
scholen: School met de Bijbel, De Bron, De
Zaaier, Groen van Prinsteren, De Fakkel en
De Stapsteen. We hebben veel lol gehad.
Team 1 werd 5de en team 2 werd 10de van
de 11.
Aan het einde van de 2e avond kregen we
patat.
Het was een geslaagd toernooi!

Rekenmorgen
Op 22 maart was de rekenmorgen. We werkten met groep 7 en 8. We gingen plattegronden maken. We werden verdeeld in
groepjes van vier. We kregen 2 grote vellen papier en daar moest je je eigen park op tekenen. Dat moest op schaal, want
dat hoort natuurlijk. Het was een hoop gepriegel, maar het werden wel hele mooie plattegronden. De campings waren
allemaal verschillend. Toen iedereen klaar was gingen we alle plattegronden presenteren. Het was een geslaagde dag.

Centrale Eindtoets
Groep 8 had 18 t/m 20 april de Centrale Eindtoets. We mochten allemaal snoep meenemen. Je had verschillende
onderwerpen. De eerste ochtend hadden we twee keer taal, rekenen en wereldoriëntatie. De tweede ochtend twee keer
rekenen, taal en wereldoriëntatie. En dan de laatste ochtend hetzelfde als de eerste dag. Bij taal had je werkwoordspelling,
spelling, interpunctie en begrijpend lezen. Bij wereldoriëntatie had je elke dag een ander onderwerp: Geschiedenis, natuur
en techniek en Aardrijkskunde. Als je aan het eind van de ochtend klaar was met alle taken mocht je naar buiten.

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft verkeerexamen gehad. We moesten met onze fiets een stuk fietsen. Je moest
goed opletten, want sommige mensen keken naar je hoe je fietste.
Op school hadden we theorie-examen, dat was gelukkig makkelijker dan de oefenexamens.
We hadden een heleboel verkeersvragen. Uiteindelijk is iedereen geslaagd!

