
HET LEVEN IN GROEP 7 

 

Het nieuwe schooljaar is nog maar een paar weken oud. Toch hebben de leerlingen van groep 7 

hun draai alweer gevonden. De sfeer in de groep is goed, elke dag zien we een klas vol 

enthousiaste kinderen! In deze bijlage vertellen de leerlingen van groep 7 hoe zij de eerste 

weken van het nieuwe schooljaar hebben ervaren.  

 

Nanoux: 

Een chromebook is een soort kleine laptop/ een grote ipad met touchscreen en we gebruiken ze 
nu in de klas ipv. onze boeken. Iedereen heeft zijn eigen chromebook. Op de chromebook staat 
onder anderen Snappet waar wij rekenen, spelling en taal op doen. Ook doen we ambrasoft en 
Engels op de chromebook. Ik zelf vind de chromebooks veel fijner werken dan de boeken. Vooral 
snappet vind ik fijner omdat snappet het gelijk aangeeft als je een foutje hebt en in de boeken 
weet je dat niet gelijk. We doen ook natuur op de chromebooks en ik typ dit nu ook met de 
chromebook en we doen bijna iedere dag kahoot en kahoot is een soort van quiz die de meester 
dan maakt/opzoekt en dan komt er een inlogcode die wij op onze chromebook kunnen invullen 
zodat we mee kunnen doen. 
Dit was mijn stukje over de chromebooks ik hoop dat jullie hem leuk vonden. 
 

 
Dit is mijn chromebook. Groetjes Nanoux. 
 

 

Zoë: 

Chromebooks zijn nieuw dit jaar. Een chromebook is een soort mini laptop je kunt het ook als 
tablet gebruiken maar dat doen we bijna nooit. De chromebooks hebben ook touchscreen. We 
werken heel veel de de chromebooks. We doen de vakken: Engels, spelling, taal, rekenen en 
natuur op de chromebooks. Ik vind de chromebooks veel leuker dan de boeken. We hebben nog 
wel een aantal vakken in de boeken. We doen rekenen,taal en spelling op snappet. Natuur en 
engels doen we via basispoort. We gebruiken ook kahoot dat is een soort quiz die gebruiken we 
bijvoorbeeld als we klaar zijn met taal doen we met de hele klas een kahoot om te kijken of je 
het snapt. Met een kahoot kunnen we met de hele klas verbinden en dan kun je ook op nummer 1 
belanden als je er heel goed in bent en zo niet beland je bijvoorbeeld op nummer 20. Ik vind de 
chromebooks super leuk! 
 
groetjes van Zoë 
 

 



Minke:  

In onze klas hebben we altijd een teken of knutselopdracht we zijn nu bezig met een 
perspectieftekening dat wordt echt super cool. Knutselen doen we meestal met juf Veronique. 
We zijn nu bezig met een poppetje van ijzerdraad eigenlijk een soort van skelet alleen nog met 
draad en oud vilt en kraaltjes alleen je mag geen lijm of plakband of een nietmachine gebruiken 
dus je moet het vast knoppen, het is wel een heel leuk werkje.  
 

 

Tobin: 

Chromebooks zijn een soort van laptops die je ook kan gebruiken als tablet. 
Wij doen er ook allemaal leerzame dingen op zoals snappet. Snappet is een website waar je taal 
spelling en rekenen kan doen. Wij doen er ook kahoot op,bij kahoot doe je een quiz over dingen 
die we hebben geleerd. Wij doen ook natuur op de chromebooks, maar we leren ook Engels 
praten. We doen ook soms wel eens Ambrasoft als we klaar zijn. 
Dit was mijn stukje voor de nieuwsbrief. 
 
Groetjes Tobin. 
 

 

Maarten: 

Bij snappet kan je veel dingen doen bv rekenen, spelling en taal. Bij snappet zegt hij meteen of 
het goed of fout is. Als je het fout hebt zegt hij meteen dat het fout is we doen ook toetsen 
met snappet. Dan zegt hij niet dat je het goed of fout doet dan blijft het vakje grijs. 
Mijn mening is dat ik snappet heel leuk vind. 
Geschreven door Maarten. 



Linn: 

Wij knutselen altijd op vrijdag bij juf Veronique. Ze geeft altijd leuke lessen maar het leukste is 
knutselen. Bij mees is het tekenen super leuk we hebben al een diepte tekening gemaakt en een 
zelf tekening. De diepte tekening was niet moeilijk maar de zelf tekening was echt moeilijk. Ik 
denk dat het een super jaar wordt.      
groetjes Linn                                                                      
 

 
 

 

Indy: 

Wij doen nu alles in Snappet. Vroeger deden wij het werk in de normale boeken. Wij doen 
snappet op de chromebooks met snappet doen we rekenen taal en spelling. Wij vinden het veel 
leuker met chromebooks. Soms doen wij een kahoot quiz dan moeten wij de antwoorden 
beantwoorden van de les die we voor de kahoot quiz hadden gedaan. 
Van Indy 
 

 



Luuk: 

Wij doen bijna alles op snappet en dat vind ik fijn. 
We hebben ook kahoot dat is een quiz en elke keer dat je het goed hebt krijg je punten. 
Soms wordt je eerst maar soms ook laatste. 
 

 

Kick: 

We hebben monsters gemaakt van kippengaas en een soort zijdepapier met een kunstenaar. En 
we doen nu als op de computer net als snappet en kahoot en ambrasoft als we klaar zijn met 
rekenen of spelling. Net als dat het veel leuker nu op school omdat we een meester hebben in de 
klas en het is veel moeilijker met sommen van rekenen.En natuur is veel leerzamer dan in groep 6. 
Groeten van Kick 
 

 

Lieke: 

Wij knutselen altijd op vrijdag bij juf Veronique. Ze heeft altijd leuke lessen. Bij meester Tom 
gaan we tekenen dat is ook vaak leuk. We hebben bij juf Veronique al wat met ijzerdraad 
gemaakt. Bij meester Tom hebben de diepte in getekend dat was niet zo moeilijk alleen je moest 
ook een hoofd van iemand maken dat was wel erg moeilijk. Ik weet zeker dat het een leuk jaar 
wordt!        
Groetjes Lieke 
 

 
 

 

 

 

 



Romany: 

Met het knutselen en tekenen is het altijd wel leuk. En met meester Tom gaan we altijd tekenen 
en met juf Veronique gaan we altijd knutselen.  
Tekenen: We hebben al een mensen hoofd getekend en een diepte tekening. 
Knutselen: We zijn nu bezig met griezeldiertjes van ijzerdraad en stof. 
Gemaakt door: Romany  
 

 
 

 

Just: 

Wij hebben een diepte tekening gemaakt, dat was heel leuk en ik denk dat dit een heel leuk jaar 
wordt in groep 7. 
 
 

Sam: 

Kahoot doen we soms als we klaar zijn met rekenen, taal, spelling en nog wat andere dingen. 
Dan doen we een quiz om te kijken of we goed hebben geleerd. 
En dat is heel leuk en dan kan je een paar antwoorden geven. En als je die goed hebt dan wordt 
hij groen en als hij fout is dan rood. 
 

 

 

 

 

 

 



Wim: 

Wij doen elke donderdag Engels en dat doen we op Take it easy. En dan moet je een filmpje 
kijken en dan gaan ze daar vragen over stellen en dat is het al een beetje. 
 

 
 
 

Daan Ekkelenkamp: 

Snappet is een app op de chromebook. Daarop doen we rekenen, taal, spelling enz. Als we daar 
mee klaar zijn doen we meestal een kahoot. Andere dingen doen we ook nog wel in schriften zoals 
schijven, topo, aardrijkskunde. Als we klaar zijn en we gaan, nog geen kahoot doen, kunnen we ook 
oefenen. Snappet vind ik veel leuker dan in schriften werken. 

 
 

Timo: 

Dit jaar op onze school krijgt iedereen gymles van meester Marco en niet alleen maar van de 
meesters en de juffen. En dit jaar mag je eindelijk met trampolines. 
 

 

Rayven: 

Op de chromebooks doen wij allerlei dingen zoals: Snappet, kahoot, ambrasoft en googledocs. 
Snappet werkt anders dan de boeken en snappet is ook veel leuker.  
gemaakt door Rayven 
 



Xavi: 

Wij tekenen in de klas en wij hebben een gezicht gemaakt en we zijn nu bezig met een 
perspectieftekening. 
Zo als dit: 

 
 

 
Juna: 

Met tekenen en knutselen is het altijd leuk. Met juf Veronique knutselen we altijd. En met 
meester Tom tekenen we altijd. We knutselen een griezelig diertje met ijzerdraad en wol. Met 
tekenen hebben we een schets gemaakt van ons hoofd. En we hebben ook een diepte tekening 
gemaakt. 

 

Gemaakt door: Juna 



Joeri: 

Gym vindt natuurlijk iedereen leuk. Eerst in geschriften maar nu op mini laptops. Chromebook 
heette ze daarop doe je: rekenen, spelling, taal, Engels, natuur en nu stukje schrijven voor de 
nieuwsbrief. In schriften doe je begrijpend lezen en aardrijkskunde en lezen in je boek. Tekenen 
is mijn lievelingsvak je maakt verschillende tekeningen.  
Groetjes Joeri van Sluis. 
 

Stef:     
Op maandag hebben we een vaste gymleraar en op woensdag hebben we meester tom.                 
Van Stef           
 

 

Daan Jonges: 

Wij werken veel met Chromebooks dat zijn kleine computers daar doen we bijna alle vakken mee 
Rekenen, Taal, Spelling. Ik zal jullie wel even een Chromebook laten zien. 
 

Dat is zo een Chromebook! 
 
We hebben nu ook Engels dat is nieuw, Dat doen we ook op de chromebook. Engels is ook wel leuk. 
Maar als je klaar bent met iets gaan we een soort Quiz doen met iedereen dat doen we op een 
Programma Kahoot! Dat is ook leuk.  
 

 
 
En ik vind zo een Chromebook ook handiger want de Meester en Juf hoeven het niet allemaal na 
te kijken dat doet `t programma al en het werkt ook gewoon fijner en nu kan je in een keer door 
anders als je steeds iets moet opschrijven worden je armen zo moe. 
 
Dit was het einde van de nieuwsbrief! Hopelijk weten jullie nu wat meer informatie. 
 
Groetjes van Daan Jonges 


