Nieuws uit groep 7/8
november/december 2017

Nieuwsteam:
Charlotte, Marlies en Monique.

Graffiti
De 1e les: hebben we planeten gemaakt. We hebben eerst gespoten met
spuitbussen. En toen moesten we met doppen werken. Je moest ze op het
doek leggen, vervolgen moest je spuiten. Dan mocht je ze er af halen.
Daarna hebben we met kleuren gewerkt. Dat was ook wel leuk. Als
allerlaatste mocht je je naam er op zetten. De 2e les: hebben we de
achtergrond voor de hond, auto enz. gemaakt. Je mocht verschillende
kleuren gebruiken. Daarna moesten we naar binnen en gaan tekenen en
uitknippen, toen ging de andere groep naar buiten. De 3e les: hebben we
de hond, en de auto’s gemaakt. Je had eerst een vorm, en dan moest je
spuiten in de vorm. Daarna moest je nog een kleur spuiten.
Free run
Dinsdag 6 december hebben we met Molenwaard Actief gefreerund. Het was
heel leuk. Bij onderdeel 1 moest je eerst over 2 stangen heen klimmen. Daarna
moest je tussen 2 stangen door heen kruipen. Daarna moest je over 4 banken
heen springen, en daarna mocht je de achteruitsalto doen, maar als je niet wilde,
mocht je omhoog klimmen. Daarna ging je naar een ander onderdeel: Je moest
rennen en dan springen. Je kon ook nog op een kast klimmen.
Dankdag
Woensdag 1 november hebben we, met groep 1 t/m 8 Dankdag gevierd.
Mirjam Kollenstaart was de dominee. Er waren 5 posters gemaakt door:
Thirza, Nienke van Heusden, Lotte, Jan-Peter en Julian. De een had een
poster gemaakt met hand lettering, en de andere met gewone letters. Ze
waren allemaal heel erg mooi. De teksten die erop stonden waren
verschillend. Hier een voorbeeld van 1 van die teksten: ‘Uw woord is een
lamp voor mijn voet’.
Lichtencontrole:
Cees IJzerman kwam bij ons op school voor de fietslichtcontrole. Iedereen moest op die dag zijn of haar
fiets meenemen. Als je voorlicht, achterlicht en reflectors goed waren, kreeg je 5 krulletjes. De kinderen die
geen krul konden halen, moesten na ongeveer 1 week weer hun fiets meenemen. Dan controleerde Cees ze
weer en als ze goed waren hoefde ze niet meer naar Cees. Bijna iedereen had wel goede verlichting op z`n
fiets.

Projectweek
6 November tot 12 november hadden we projectweek. Het thema was ‘De
Wonderlijke Schepping’. Wij deden het over ‘Landschappen’. We hadden
allerlei landschappen nagemaakt bijv.: Zandwoestijn, Zoutwoestijn,
Vulkaan, Antarctica en de Grand Canyon. Op 12 november hadden we de
projectavond. We lieten toen alle dingen zien die we gemaakt hadden. Het
doel waar we geld voor ophaalden was werkvakantie Moldavië. Het geld
wat we hebben opgehaald was € 800,-. Er waren veel bezoekers. Om de
beurt mochten 2 kinderen van onze klas bij de kassa zitten met een
moeder erbij om knipkaarten te verkopen. We hadden in onze klas
zandkoekjes gemaakt. 5 groepjes mochten met z`n tweeën zandkoekjes
maken. Ze waren erg lekker, en we hadden heel veel koekjes.
Dans
21 & 28 November hadden we dansles van Molenwaard Actief. De 1e les kregen
we dansles, maar op de 2e les mochten we zelf een dans verzinnen. Na een
kwartier mochten we hem aan de rest van de klas laten zien.
Sinterklaas
Vrijdag 1 december hebben we op school Sinterklaas gevierd. Iedereen
had een surprise voor iemand gemaakt in de klas. Om de beurt mocht
iemand een surprise pakken en aan een ander geven. Diegene die de
surprise kreeg ging eerst zijn/haar surprisegedicht voorlezen. Daarna
mocht je je surprise uitpakken.

Let It Snow tekening maken
1. Teken op het zwarte papier 3 notenbalken
van 5 lijnen.
2

Pak je schoteltje en doe er witte verf op.

3

Doop je vinger in de witte verf stempel 4
sneeuwpopjes per notenbalk.

4

Laat de sneeuwpopjes drogen.

5

Maak de sneeuwpopjes leuk met
bijvoorbeeld: jasjes, hoedjes, haren,
armpjes, oogjes, mondjes, knopen, bezems,
enz.

6

Maak nu op elke notenbalk muzieknoten. Als
je het leuk vindt kan je ook nog kleine
sneeuwvlokjes maken op het blad.

Let It Snow tekening
Wat heb je nodig:
-

Zwart papier

-

Een wit potlood
Witte verf
Gekleurde potloden
Een schoteltje

