1. Hoeveel kinderen zitten er in groep 7?
2. Hoeveel leerlingen zijn er in groep 6 en 7 bijgekomen in onze groep 7?
3. Hoeveel leerlingen zijn er in groep 6 en 7 van onze klas van school gegaan?
4. Op welke dagen heeft groep 7 gymles?
5. Wie hebben er verkering met elkaar?
6. Waarom stond groep 7 dit schooljaar in de PZC, op Omroep Zeeland en in de bode?
7. Waarom heeft groep 7 een super coole zitzak gewonnen?
8. Wie geven er les aan groep 7?
9. Wie is de oudste van de klas?
10. Op welke dagen eten we fruit?
11. Hoe oud zijn meester Alfons en juf Marisca samen?
12. Welke leerlingen zijn lid van de leerlingenraad?
13. Hoeveel meisjes zitten er in groep 7?
14. Waar is het lokaal van groep 7?
15. Hoeveel jongens uit groep 7 zitten er op voetbal?
16. Welk spel is favoriet tijdens de pauze op het schoolplein?
17. Hoe oud zijn de leerlingen van groep 7 bij elkaar opgeteld?
18. Hoe oud zijn de leerlingen van groep 7 gemiddeld?
19. Voor welk goede doel heeft groep 7 €200,- opgehaald in de vrije tijd?
Antwoorden:
1. 19 kinderen
2. 3 leerlingen. Dito, Ferre en Kuba
3. 2 leerlingen. Simone en Joshua
4. Op maandag en donderdag
5. Lloyd en Julia, Esmée en Ruben
6. Omdat we met de mediamasters quiz kampioen van Zeeland zijn geworden.
7. Omdat we een mindmap hebben gemaakt tijdens ‘de week van het geld’. Daarin schreven
we wanneer je ‘rijk’ bent. Er waren van de 350 inzendingen 11 winnaars, waaronder wij!
8. Meester Alfons en juf Marisca
9. Meester Alfons 
10. Op woensdag, donderdag en vrijdag
11. Stokoud!  93 jaar!
12. Dito en Nick van Ast.
13. 6! Martyna, Julia, Tessa, Esmée, Fee en juf Marisca
14. Boven 
15. 7 jongens, Seldon, Bowe, Lloyd, Ruben, Dito, Ferre en Sem.
16. Tafelen (een soort tafeltennis, maar dan met een voetbal).
17. Nog ouder dan stokoud! 201 jaar
18. 201:19= 10,57 jaar oud.
19. Serious Request van radio 3FM

