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November-December 2017
Nieuwtjes:

-

Wesley heeft een beker gewonnen, hij is derde geworden bij een karatewedstrijd.
Jort staat nu tweede in het Tafeltennistoernooi, het toernooi is nog in volle gang.
Groep 6/7 kent echte dans- en freeruntalenten.
De koeien van Tessa zijn ook weer in de prijzen gevallen: ze zijn kampioen geworden.

Sinterklaas:
Op 1 december vierde we Sinterklaas op school. Vanaf
woensdag 29 nov. stonden de surprises in de gang klaar en
was er een caravan op school waarin de pieten en sinterklaas
sliepen. We vierden sinterklaas door middel van surprises. Wij
deden ook nog een prijs voor de mooiste vier. Die prijzen
werden gewonnen door……
1.
2.
3.
4.

Verkeerslessen en fietsencontrole:
We hebben 29 november een verkeersles gehad, het
was heel leuk. We hebben achtjes gefietst en we
hebben ook met één hand aan het stuur geoefend.
Een keer eerder hebben we fietscontrole gehad.
Iedereen heeft een goede fiets.

Trekker van Sophie
Fototoestel van Nina
Bever van Linda
Gymkast van Marien

Aan het einde van de ochtend hebben we nog een leuk spel
gedaan. En ’s middags hebben we topondernemers gedaan en
opgeruimd. Het was een hele leuke dag.

Dammen:
Daniël en Samuel doen mee met het damtoernooi. Samuel is 1ste,
Daniël laatste, maar het is wel leuk. We hebben nu al 3 keer
gespeeld en de eerste 6 gaan mee naar het toernooi. Het wordt
wel leuk, denk ik. Tot de volgende keer!

Dankdagviering
Op 1 november was er dankdagviering. Eerst deden juffrouw Herma en
juffrouw Dinella een toneelstukje. Mv. Kollenstaart was er ook. Zij vertelde
ons over Maarten Luther. 500 jaar geleden leefde hij. Hij heeft er voor gezorgd
dat wij nu de bijbel kunnen lezen. Dankdagviering is eigenlijk een dag dat wij
God alleen maar danken. Aan het einde van de dankdagviering kregen we
allemaal een ballon.

Projectweek
Op 16 november 2017 was er op school weer
een projectavond. De tijden waren van 18:30
tot 20:30. De opbrengst was bestemd voor een
werkvakantie naar Moldavië.
Er waren veel bezoekers. Alle groepen hebben
11/2 week de tijd gehad om iets moois te maken
om aan jullie te laten zien!
6/7 (wij dus) deden het over de Wonderlijke
Onderwaterwereld, we hebben één grote
kijkdoos gemaakt en twee kleinere kijkdozen.
Verder hadden we ook nog een proefjes
labotorium waar je proefjes kon doen, we
hadden ook zeedieren gemaakt en opgehangen
tussen het zeewier.
We hadden ook 4 presentaties van 5 minuten.

Blijdorp:
Op 17 november 2017 zijn wij met de klas naar Blijdorp (dierentuin)
geweest. We gingen niet naar de hele dierentuin, maar we gingen
alleen naar het Oceanium. We kregen ook een speurdersboekje met
opdrachten erin, bijv.: Hoeveel van deze soort vissen zie je?
Maar waarom zijn we eigenlijk naar Blijdorp geweest? Nou, het zit
zo: Wij hadden het met de projectweek over de Wonderlijke
Onderwaterwereld. Omdat we het over dat onderwerp deden zijn
we naar het Oceanium geweest.
We hebben veel dieren gezien zoals haaien, vissen, zeehonden,
clownvissen, ijsberen en nog veel meer natuurlijk.
Schoenendoosactie:

Topondernemers:
De meesten van jullie weten dat we
toppondernemers doen. Nu is het onderwerp
de boerderij. Dan komen we van alles te
weten over de boerderij.
Over nu en ook over vroeger, ook over hoe je
dingen maakt, ook leren we veel over dieren,
gist meel en tarwe en de verschillende soorten
boerderijen.
Als we 6 weken topondernemers hebben
gedaan doen we de presentaties. Dan laten
we zien en horen wat we allemaal geleerd
hebben. In die 6 weken maken we een
PowerPoint en een muurkrant met tekst en
informatie. Op de PowerPoint zetten we
steekworden en plaatjes om het makkelijker
te maken.

Op school hebben we de schoendoosactie gedaan. Je mocht hem op
school versieren en inpakken.
Je had hem eerst versierd, daarna doe je de basisinhoud erin en dan
de rest van de spullen. Als dat gedaan is gaan de dozen op weg naar
een ver land waar arme kinderen wonen om hen blij te maken met
het speelgoed.
In totaal zijn er 91 dozen ingezameld op school.
Techniekweek:
Op maandag 5 december zijn wij gestart met de techniekweek. In
verschillende groepjes zijn we bezig met dingen maken van
techniek. Bijvoorbeeld met Kapla, Knexx, elektriciteit en
zonnepanelen.

