Bijdrage groep 7
Wij hebben in onze klas regels, omdat het
belangrijk is dat er aan de regels wordt
gehouden, Wij willen dat er aan de regels wordt
gehouden omdat dan is het veel gezelliger in de
klas, de belangrijke dingen die in onze regels
staan is dat we respect hebben voor elkaar: Dat
we zeker niet pesten: En dat lachen gezond is
maar we lachen niemand uit.
Birsen

Ons jaarthema, we zijn allemaal een held!

Er is in groep 7 al best veel gebeurd. Het meeste was leuk maar er gebeurde ook niet
zulke leuke dingen maar ik ga over de leuke dingen vertellen. We hebben een nieuwe
jongen in onze klas hij is Tjechisch. We hebben het met biologie over ,bewegen, spieren
,botten. We hebben het met rekenen vaak over breuken en delen en
keersommen.Nieuwsbegrip op blad doen we met juf Karin en met juf Maartje doen we
nieuwsbegrip XL . Met geschiedenis hadden we het over de Romeinen en de Germanen
we hadden het ook over Julius Caesar en over Julius Civilis.
Dewi
We hebben vaak hockey gespeeld. Zdenda is heel goed in sport.
We hebben voetbal met de bank als doel.
Noah
We hebben veel geleerd de laatste tijd.
Bij taal hebben we het gehad over het lijdend voorwerp. Eigenlijk zouden we het hebben
over de directe reden maar we moesten dit schrijven. We hebben veel geknutseld we
hebben bomen gemaakt met een mooie achtergrond en we moesten papiertjes vouwen
en dan wordt het een blaadje die we moeten plakken op papier. Elke dag scheuren we
een papiertje van de squla kalender. Er staat een raadsel of rekensom of een weetje, dat
is best leuk want als je hem goed hebt geraden dan mag je hem houden. Er staat soms
grappige plaatjes en soms ook niet maar genoeg over de kalender. Nu gaan we het
hebben over Zdenda hij is nieuw in de klas hij kan al een beetje Nederlands.Nu gaan ik
het hebben over biologie je leert best veel van dit vak. Het gaat namelijk over
bewegen,spieren en botten en nog meer dingen.
Amy

Emma

Het gaat heel goed in groep 7 we hebben een rekentoets En een aardrijkskundetoets en
topografie toets gemaakt. En ze zijn best wel goed
gelukt. We hebben twee kinderen die gaan verhuizen . We hebben ook een nieuwe
biebjuf juf Miriam. We moeten van haar een battle of the books doen.
We hebben ook een nieuwe jongen die Zdenda heet en uit Tsjechië
komt. En het is best heel moeilijk om met hem te praten.
Danh
Het gaat heel goed in groep 7. We hebben toetsen en dat gaat goed. We hadden de
kinderpostzegels daar zaten spulletjes en die kon je kopen en dat geld gaat naar de
kinderen. We hebben een biebjuf en ze heet Miriam en daarmee doen we de battle of
the books. We moeten strijden wie de beste reclame heeft die gaat door naar de
volgende ronde en zo gaan we steeds door tot er 1 iemand overblijft en die wint battle
of the books. Super leuk toch? We hebben trouwens een nieuwe jongen in de klas. Hij is
tjechisch en hij heet Zdenda. We hebben leuke lessen zoals rekenen, spelling,
nieuwsbegrip xl zulke dingen. We hebben ook leuke dingen gedaan met de gym zoals
estafette. We hebben ook de leerlingenraad we doen ideeën in de ideeënbus.
Allysha
Wij hebben een hart in de klas (geleend van groep 8) en op dat hart zitten twee
enveloppen een postenvelop en een sorry envelop . In de sorry envelop zitten hartjes en
in de postenvelop niks . Als je boos bent op iemand kan je een hartje uit de sorry envelop
pakken en daar iets op schrijven voor die ander en dan geef je het hartje en zeg je sorry.
En als je heel boos bent kan je schrijven waarom je boos bent. En dan stop je die in de
postenvelop de juf leest die dan en voor het einde van de dag wordt het opgelost.
Eva
Wij leren in groep 7 moeilijke dingen, ook makkelijke dingen zoals: Knutselen, rekenen,
taal, spelling, lezen, en Nieuwsbegrip, Maar we hebben ook regels zoals, Niet slaan, Niet
pesten, Niet met elkaar bemoeien, Respect voor elkaar hebben.
:)
groep 7 Laurens
Ik zit in groep 7
we hebben afgelopen maand hele leuke dingen geknutseld in de klas.
Zoals een leuke herfstboom met als achtergrond vrolijke kleurtjes
we moesten een reep opplakken met een witte reep eronder
dat waren dan de wolken en dan moesten we verder gaan met de gekleurde repen
als we daar mee klaar waren dan moesten we van zwart dan moesten we van
vliegerpapier een blaadje maken en dan je naam erop schrijven
we hebben ook kinderpostzegels verkocht er zaten verschillende dingen bij zoals
tulpenbollen en pleisters kaarten en natuurlijk postzegels.
We hebben met de biebjuf de battle of the books echt super leuk er blijft een boek over
en dan natuurlijk ook een iemand en die wint een prijs.We hebben bij knutselen veel
verschillende projecten.Ook schrijven we met kinderen uit friesland heen en terug en dan
schrijven we over onszelf dat is natuurlijk super leuk om te doen.Bij de gym doen we ook
super leuke dingen we hebben ook wel eens een circuit gedaan met allemaal
opdrachten zoals aan de ringen hangen en tijgeren of touwtje springen we hebben ook
wel eens een trampoline dat vind ik echt super leuk en gewelldig lekker salto´s doen.
Ook hebben we een nieuwe jongen in de klas hij heet Zdenda hij is echt best wel grappig
en kan al best goed Nederlands hij is ook heel fanatiek.
Tess

We leren makkelijke dingen of moeilijke dingen en we hebben ook regels. Want dat is
beter voor onze klas. Begin oktober was het niet gezellig in onze klas want we maakten
steeds ruzie. En dat is niet leuk daarom heb ik het tegen de juf gezegd en dat hielp toen
en het was soms gezellig maar soms ook niet daarom hebben we regels. Maar het was
ook wel leuk soms in de klas hoor en we leren: spelling, knutselen, rekenen dat soort
dingen. En we hebben ook toetsen soms moeilijke toetsen maar soms ook makkelijke
toetsen hoor.
Kim
Wij hebben een kalender in de klas en daar moeten we iedere dag een kaartje van af
halen daar staat altijd een raadsel op.Met taal doen we meestal bijvoegelijk naamwoord
en zelfstandig naamwoord.Met rekenen hebben we hectare geleerd en breuken en
vierkante centimeter. Bij nieuwsbegrip lezen we de tekst en we doen het ook op de
crownbook. Bij biologie hebben we het over een meisje gehad en zij lag dood in het
moeras. Er waren 2 mannen die hadden haar gevonden en het meisje was 2000 jaar
oud.We hebben ook een nieuwe biebjuf en iedereen moet een soort boekbespreking
doen van 2 minuten. En we moeten ook tegen elkaar strijden met boeken ik heb tom
groot en iemand anders heeft een ander boek. En dan moet de klas stemmen wie er
door mag naar de tweede ronde. En dan moet de klas weer stemmen wie er naar de
finale mag. En degene die gewonnen heeft krijgt een prijs.
Kyra
De geschiedenisles is heel interessant en leerzaam. We hebben het gehad over Julius
Caesar over Julius Civilis over de Germanen en over de ijzertijd.
Bas
We hebben een nieuwe jongen in onze klas genaamd zdena. Ik help hem met zijn werk
omdat hij nog nederlands moet leren. Hij spreekt bijna alle namen uit onze klas maar nog
niet helemaal. Hij spreekt wel de namen in zijn groepje omdat hij de namen heel vaak
hoort. Hij is een aardige jongen. Hij doen erg zijn best maar hij vind het wel een beetje
moeilijk. Hij houd wel van spelling op de computer dat vind hij heel leuk. Hij doet mee
met sommige dingen niet allemaal want dat kan hij dan nog niet.
Chanel
We hebben vaak basketbal gedaan,En voetbal en we doen best vaak tikkertje. en we
doen trefbal en soms deden we slagbal,En we doen vaak hockey.We hebben een
nieuwe kind in onze klas.Hij komt uit Tsjechië.Hij heet Zdenda.We leren hem ook
Nederlands.
Joey
Begin oktober was het niet zo gezellig we maakten steeds ruzie. Vooral in de kleedkamer
was er ruzie,maar groep 8 had nog een groot hart met een vakje sorry erop en op nog
een andere met post. Die ene met sorry daar zaten dan hartjes in voor als je ruzie had
daar kon je dan iets op schrijven en in een laatje van iemand stoppen of aan hem/haar
geven. En die ene met post is voor de juf om op te schrijven van je ruzie, voor als de ruzie
juist weer goed is of voor als je het samen met de juf op wil lossen. Er zitten ook
gevolgen op als je het niet goed maakt worden er gesprekken na school gemaakt, maar
nu is het weer heel gezellig gelukkig. We hebben ook leuke herfst knutselwerkjes
gemaakt zoals herfstbomen. Ooo er zijn ook grappige dingen gebeurd zoals: Dat Emma
zong iemand uit Brussel spreekt belgisch of Frans de juf nam net een slok koffie en

spuugde alles weer uit omdat ze zo hard moest lachen, dat was heel grappig. Melody

