Nieuws uit groep 7/8

Nieuwsteam:
Milan, Sven, Fleur Tukker, Jost,

mei/juni 2017

Fleur Teeuw, Anouk en Dionne.
In dit nummer
-

Schoolkamp groep 8
Boerderij Gijbeland
Sportdag
Musical
Waterfestijn
EHBO-examen
Kennismakingsdag

Schoolkamp groep 8
Op 21 juni ging groep 8 op kamp naar Oost-Kapelle. Meester Bastiaan, meester
van Meerkerk, juf Angelique Jans en Truus Westerlaken gingen mee.
We kwamen rond half 11 aan. Van tevoren waren al groepjes gemaakt voor
corvee, de slaapindeling en de auto indeling.
Nadat we alles hadden uitgepakt, gingen we fietsen naar de stad (Middelburg).
Daar deden we een puzzeltocht.
Toen de puzzeltocht afgelopen was mochten we door de stad lopen om dingen
te kopen. Aan het eind van de middag gingen we weer terug naar het
kamphuis. Even vrije tijd was toen wel lekker. Na een tijdje werden we
geroepen om te eten, we aten doperwten met wortels en een lekkere
gehaktbal, heerlijk! Rond 9 uur gingen we in het bos het douanespel spelen.
We deden 2 potjes, super spannend. Daarna namen we een duik in zee om
volgende morgen gingen we bowlen en zwemmen. Het bowlen was super leuk
en het zwemmen natuurlijk ook. We gingen zwemmen tot ongeveer half 5.
‘s Avonds gingen we weer naar het bos en speelden we levend Stratego. Toen
stond de nacht weer voor de deur. De volgende ochtend moesten we inpakken
en opruimen. We gingen nog wel slagballen op het strand dat was super leuk!
Toen dat afgelopen was gingen alle fietsen in de kar en alle tassen in de bus.
Toen alles en iedereen in de auto zat gingen we weer naar huis toe.
Het was echt een geslaagd kamp!

Boerderij Gijbeland
Wij zijn naar boerderij Gijbeland geweest. Eerst kregen we een uitleg, daarna gingen we in drie groepjes en kregen
we een rondleiding. We zijn in de kelder geweest. Daar stonden dingen die al 24 of 60 jaar over de datum waren.
En we zijn ook boven en buiten geweest. Boven was een bed en dat was best klein. Het thema van deze keer was
pudding, er stond een kast en in die kast stonden allemaal puddingvormen. In de boerderij stonden ook dingen die
heel veel jaar oud waren of die ze heel lang geleden hebben gevonden. Het was een leerzame middag.

Sportdag
11 Mei hadden we sportdag en dat was heel leuk. Eerst gingen we allemaal spelletjes doen van 10 minuten
waarbij je zoveel mogelijk punten moest halen. Het waren allemaal verschillende spelletjes. Daarna gingen we
middageten op het veld. Na het eten gingen de groepen 5 t/m 8 slagballen en de andere groepen gingen naar
huis. Er waren 2 poules. De twee besten van elke poule speelden de finale. De finale was heel spannend, het
verschil was maar 1 punt.

Musical: ‘Help we zijn het bruidspaar kwijt!’
Paniek! ‘We zijn sinds de ceremonie in het gemeentehuis het bruidspaar kwijt!’
Met deze uitroep gooien weddingplanners Wendy en Wanda het bruiloftsfeest
op het Heibelplein totaal op z’n kop. De dochter van bakker Bokkenpoot en de
zoon van bakker Bol zijn zojuist met elkaar getrouwd, maar opeens ontbreekt
ieder spoor van het kersverse paar. Direct laait een oude ruzie tussen de familie
Bokkenpoot en de familie Bol weer in alle hevigheid op. Al snel vliegen de taarten
iedereen letterlijk om de oren. Burgemeester Kift staat met de handen in het
haar. De rust in haar vredige stadje, Heibel aan de Vecht, lijkt opeens ver te
zoeken! Loopt het nog goed af? Dat ziet u op 4 juli om 19.00 uur bij de musical in
het dorpshuis.

Waterfestijn
Op 19 Juni was het heel erg warm, dus we gingen een
waterfestijn houden. Het eerste deel van de middag
mocht groep 1 en 2 en het tweede deel van de middag
mocht groep 3 t/m 8 naar buiten.
Je mocht een waterspuit meenemen om elkaar nat te
spuiten.
De meester had een lint gespannen voor de kinderen
die droog wilden blijven en voor de kinderen die met
water wilden spelen. Aan het einde waren bijna alle
kinderen helemaal nat. Het was heel erg leuk!

EHBO-examen
Na maanden oefenen met Rina, Ria en een paar
moeders hebben we eindelijk allemaal ons
diploma gehaald van EHBO. We hebben
verschillende verbandjes geleerd en hebben
helder welke giffen er gevaarlijk zijn. We zijn
ook in staat om mensen uit gevaarlijke situaties
te krijgen en de belangrijkste hulp te geven. Met
ons in de buurt is het veiliger op straat

Kennismakingsdag
Een aantal kinderen uit groep 8 hebben een kennismakingsdag op hun nieuwe school gehad. Daar kreeg je te
horen in welke klas je zit, bij wie je zit en welke leraren je krijgt. Dit jaar gaan we naar negen verschillende
scholen: het CSG Willem de Zwijger, Lyceum de Oude Hoven, ’t Gilde, Camphusianum, de Windroos, Grienden
College, Fortes lyceum, Wellant College en het Calvijn. We hebben er zin in!

