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Nina, Thirza, Jasmine en Nienke

EHBO

In deze nieuwsflits:
-

Nieuwsteam:

Maandag 23 oktober had groep 8
voor het eerst EHBO. We krijgen
EHBO-les van Ria en Rina. Elke
week zullen we op maandag EHBO
krijgen. We hebben een werkboek
en een leerboek. De theorieles
krijgen we van meester Bastiaan en
de praktijkles gaan Ria en Rina
geven. We krijgen EHBO-les van de
herfstvakantie tot de meivakantie.
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Voorleeswedstrijd
Er waren twee rondes, de eerste ronde was in je eigen klas. Van elke groep
werden 2 kinderen uitgekozen die het leukst voorlazen. Die kinderen waren:
Maud en Jort uit groep 6, Stella en Nina uit groep 7 en Jan-Peter en Laura uit
groep 8. Laura ging uit ‘De verdwenen klas’ voorlezen, Jan-Peter ging uit ‘Dolfi
& Wolfi’ voorlezen, Stella had het boek ‘Rot stenen’, Nina v.d. Berg had het
boek ‘Verdriet met mayonaise’, Jort had het boek Blessuretijd’ en Maud had
het boek ‘Mislukte kampioen’. De jury vond het super lastig want ze hadden
het allemaal super goed gedaan. Maar ze zijn er uit gekomen en de winnaar
was Laura!!!

Kinderboekenweek
Het thema was BIBBERS IN JE BUIK? JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN!
Rondom het thema hebben we spelletjes gedaan. We hebben een slinger
gemaakt, daarop staat het thema. De andere spelletjes waren: snoep
happen, woordzoekers, geheimschrift en strip tekenen. Ook hebben we
nog een boekenmarkt gehad.
Bram Kasse
Bram Kasse ging uit zijn nieuwste boek voorlezen ‘Hotel Toekan’ waar je naar toe
kan. Het lijkt op het kerstverhaal met een eigen draai er aan. Heel de school vond
het leuk om naar Bram Kasse te luisteren, hij kan heel goed voorlezen. Hij heeft
ook verteld over zijn hond Noedel (lijkt op noedels!). Hij heeft al ongeveer 35
boeken geschreven.

Feest van meester van Meerkerk
Op donderdag 12 oktober hadden we het feest van meester van Meerkerk. Om 9 uur
gingen de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar Goudriaan. Toen we daar aankwamen
gingen we in een lange rij staan. Aan de ene kant de Fakkel en aan de andere kant de
Eben-Haëzer. Helemaal achteraan groep 8 en bij de ingang groep 1. Meester van
Meerkerk kwam er met een auto doorheen. Toen gingen we bij de Multistee naar
binnen. Hij had gekregen: een schaakbord, een cadeaubon om te brunchen bij de
Euromast, een cadeaubon om een half uur in een Ferrari te rijden, een bos bloemen
en nog veel meer. Daarna gingen we naar de Fakkel en daar hadden we wat te eten
en te drinken gekregen. Daarna is een toneelstuk opgevoerd. ’s Middags hebben we
met z’n allen pannenkoeken gegeten en daarna zijn we leuke spellen gaan doen op
het trapveld. Er was onder andere een waterspektakel en levend sjoelen. Het was
een super leuke dag!

Verjaardag meester Bastiaan
Meester Bastiaan was op 5 oktober jarig. Dat gingen we met de meester vieren
op 6 oktober. We hebben allereerst de cadeautjes aan de meester gegeven, wie
6 gooide mocht de meester dan zijn cadeautje geven. De meester had hele leuke
cadeautjes gekregen zoals: sopjes, een bos bloemen en voor de rest alleen maar
eten en drinken, maar dat vindt hij ook erg lekker. We hebben gekeken naar
toneelstukjes van verschillende kinderen. Daarna hebben we het stapelspel
gedaan en nog andere spelletjes. Aan het eind van de ochtend zijn we begonnen
met de film “RIO 2” en ’s middags hebben we, na de gymles, de film afgekeken.
Drempelonderzoek
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober heeft groep 8 het drempelonderzoek
gehad. Het drempelonderzoek is een toets voor het niveau voor je volgende school
waarbij ook de entreetoets telt. De toets bestond uit: Rekenen, 1 ½ minuut
woordjes lezen, begrijpend lezen, woordenschat en taalverzorging. Nu hebben we
alleen nog maar de gewone CITO. In april hebben we de Eindtoets.

Koekjes met chocoladestukjes

Handvaardigheidshuisjes

Bereiden

Met handvaardigheid hebben we huisjes gemaakt,
iedereen had een verschillend en mooi huis
geknutseld. Toen alle huisjes af waren heeft de
meester de drie meest technische, de drie creatiefste
en de drie mooiste uitgekozen. De winnaars staan in
de vitrinekast.

1. De bruine suiker, kristalsuiker en boter in een
grote kom roeren tot het licht en luchtig is.
2. Vanille en ei toevoegen, goed kloppen.
3. Bloem, bakpoeder en zout toevoegen en goed
mengen.
4. De chocoladebrokjes door het deeg mengen.
5. Het deeg afdekken met plastic folie en 2 uur in
de koelkast zetten.
6. De oven voorverwarmen op 180 à 190°C.
7. Het deeg verdelen in klompjes op de met
bakpapier bedekte bakplaat (laat genoeg
plaats tussen de klompjes).
8. 15 tot 20 min. bakken op 180 à 190°C.

Ingrediënten







100 g bruine suiker, 90 g kristalsuiker
150 g zachte boter
1,5 koffielepel vanille (of 0,5 pakje
vanillepuddingpoeder)
200 g gewone bloem, 1 ei
1/4 zakje bakpoeder, 1/2 koffielepel zout
250 g fondant chocolade in kleine brokjes

