Nieuws uit groep 6/7

Nieuwsteam:

oktober 2017

Nina, Jort, Twan, Sam,
Fanny

Fenne Geboren!!!!!!!!!!!!!!!
Op 7 september is Fenne geboren. Juffrouw Elise is bevallen, het is enorm leuk en wij, groep 6-7 hebben voor juf
Elise een luiertaart gemaakt. En op die luiertaart zitten allemaal leuke dingetjes, bijvoorbeeld: kledinghaakjes,
rompertjes, knuffel en natuurlijk de luiers! Maar juf Elise, als u dit leest, GEFELICITEERD NAMENS IEDEREEN!!!!

Geschiedenis
We hebben al 6 geschiedenis dingen gehad. De eerste was heel leuk, dat was uit 1100
Hebban olla vogala. De tweede was ook leuk die was uit 1254 – 1296 Floris V.
En de derde was vooral moeilijk die was in 1566 De beeldenstorm . De vierde was ook
super leuk, die was uit 1533-1584 Willem van Oranje . De vijfde was gewoon leuk, 1583-1645 Hugo De Groot.
De laatste ging over het ontstaan van de Statenbijbel.

Mix en Ruil, Coöperatief werken
Jullie weten waarschijnlijk niet wat dit is, maar dat ga ik jullie nu uitleggen:
Mix en ruil, zo noemen de meesten het. Je hebt een blaadje en je schrijft je vraag erop. Dat doen ook de andere
kinderen in je klas. Als je dat gedaan hebt gaat de juf zeggen dat je mag opstaan. En dan moet je ook stil fluisteren
en dan doe je je hand omhoog en tik je die gene hand aan en dan vraag je wat er op jouw brief je staat. En dan
vraagt degene waar je je hand aangegeven had aan jou zijn vraag. Als je elkaars vraag beantwoord hebt pak je zijn
kaartje.
Dat kan ook met Engels dan heb je een kaartje bijvoorbeeld een boom hebt dan zeg die gene in het Engels Tree.
Zo werkt dat dus

Feest van Meester van Meerkerk.
Donderdag 12 oktober was meester van Meerkerks feest.
We vierden dat de meester 40 jaar meester was. In de ochtend gingen we eerst een lied voor hem zingen, daarna
kreeg hij cadeaus. Hij wou graag op vakantie, daarom kreeg hij een koffer en hij kreeg dingen om te doen en om
heen te gaan en hij kreeg nog een schaakbord. Daarna gingen de Fakkel en de Eben-Haëzerschool van 5-8 kijken
naar allemaal goocheltrucs en poppen en sommige kinderen mochten naar voren komen om iets te doen. In de
middag gingen ze buiten spellen doen en er waren ook twee water spellen. De kinderen van 1-4 deden het
andersom.
Bram Kasse
11 oktober was er een schrijver in de school. Hij heet Bram Kasse.
Hij liet een boek zien. Dat boek heette Hotel Toekan boek. Hij had er ook een presentatie bij gemaakt.
Voor kinderen die de Heere Jezus niet kennen en natuurlijk ook voor de
Kinderen die de Here Jezus al wel kennen. Het was super leuk!
Iedereen lachte hard. Op het laatst kreeg je nog een bladwijzer met een handtekening
en toen ging hij weg.

Techniek
Met Techniek hebben we al een lampion van papier gemaakt .Het was niet makkelijk. We kregen 4 papieren en
kartonnen stokjes. Die moesten we aan elkaar plakken en een touwtje eraan maken en toen een lichtje erin
doen en toen was het een papieren lampion. Daarna gingen we een egel maken. Dat was ook niet makkelijk,
want je moest eerst twee egels tekenen en in het midden van de egel moest je een gat maken en in dat gat
moest je allemaal wol omwikkelen. En op het laatst moest je de ogen en de neus erop tekenen. en toen moest je
het wol door de midden knippen en toen was het een egel. En we hebben ook nog een taart gemaakt voor
Juf Elise en de baby. Dat was heel leuk om te maken. De ene groep deed de eerste laag de
andere de tweede laag en dan de andere de derde laag. En de ene groep deed de vlaggetjes
Versieren de andere de hangertjes en de rompertjes en toen was die klaar hij was heel mooi
Geworden hopelijk vindt juf Elise hem leuk.

Nieuwe school en klas
In de zomervakantie is er veel verbouwd
in de school.Ook zijn er een paar klassen
veranderd en groep 1 en 2 is groter
geworden. Groep 4/5 is nu in het lokaal
wat vroeger van 1/2 was . Er is ook een
bieb in een lokaal en de schuine wanden
van groep 6/7 en 7/8 zijn recht gemaakt.

Nieuwtjes over onze klas
Nieuwtje 1: Wist je dat je dat bram Kasse bij ons op school is
geweest. en daar zijn nieuwe boek heeft gepresenteerd?
Nieuwtje 2: Wist je dat meester van Meerkerk al 40 jaar
meester is?
Nieuwtje 3: wist je dat wij in de klas werken met coöperatief
werken?
Nieuwtje 4: wist je dat wij op school ook geschiedenis
krijgen?
Nieuwtje 5: wist je dat juf Elise een baby heeft gekregen?
Nieuwtje 6: wist je dat we al een paar toetsen hebben
gehad?
Nieuwtje 7: wist je dat er dit jaar de Kinderboekenweek was
en dat kinderen ook mee mochten doen om te winnen en
van onze klas gingen Maud, Jort en Nina ?

