
Nieuws uit groep 7. 
 
De afgelopen periode is er heel wat gebeurd in groep 7. Een kort 
overzicht van de gebeurtenissen, geschreven door diverse reporters. 

 
Voorlezen groep 3! 

Wij mochten voorlezen bij groep 3. Eerst gingen wij de boeken 
voorlezen. En daarna gingen ze voor ons voorlezen. Ze kunnen 
al heel goed lezen. Ze vonden het leuke en grappige boeken. De 

kinderen van groep 3  hadden ook tekeningen voor ons gemaakt. Die hangen nu in 
onze klas! Ze zijn heel leuk geworden. We vonden het heel erg leuk. 

                                      Juna en Lieke! 

 
 

Voor de vakantie hebben wij allemaal werkjes 
gemaakt voor de olympische spelen. Wij hebben 
met ons groepje een ijshockeystadion gemaakt. 
Ook heeft juf simone afscheid genomen toen 
kregen wij een voorstelling van een goochelaar dat 
was best leuk. 
 
Er staat nu een tulpenkar bij ons in de gang. Er 
komt vanmiddag een man die gaat ons er over 
vertellen. Wij doen mee met de tulpenbattle. Als de 
tulpen mooi gegroeid zijn, mogen we ze verkopen. 
De opbrengst is voor ons. 

In de klas gaan we een plan maken wat we met de opbrengst gaan doen. 
 
We hebben het dus heel leuk (gehad). Groeten Just en Maarten 
 
 
In groep 7 hebben wij tekeningen gemaakt van de Olympische Winterspelen. 
Deze zijn op het raam geplakt. Ook hebben we 3-d dingen gemaakt van de 
Olympische Winterspelen bijvoorbeeld een fakkel en een schansspringer. U 
kunt dit nog bij ons achter in de klas zien. 
Wim en Timo 
 

SNAPPET 
Sinds dit schooljaar werken wij in groep 7 met 
Snappet. Snappet is een website op een computer 
of ipad of telefoon of een chromebook. Het is een 
website om op te leren zoals rekenen,taal en 
spelling. 

Wij vinden snap de pet (snappet)wel handig 
 
                       Daan en Joeri 



Nieuwsbrief van Luuk en Kick:  
 
Groep 3 voorlezen. 
We hebben met onze groep voorgelezen aan groep 3.Het was anders want 
als je je boek uit had moest het kind het aan de lezer voorlezen. 
 
Werkstukken 
Op school maken wij allemaal werkstukken. 
Toen iedereen het af had moesten wij in groepjes een werkstuk maken over 
de olympische winterspelen. 
 

 

Zoals iedereen wel weet is juf Angela bij ons weggegaan.  

Ze heeft als afscheid een  show voor ons in gehuurd, van Harry Potter. 

Het was een leuke show, want je kon ook mee spelen als je dat wilde. 

Juf Simone is ook weggegaan. 

Zij had ook een show gehuurd, maar dat was een goochelaar. 

Ook heel leuk, want daar kon je ook weer aan meedoen . 

Wij hadden ook wat voor de juffen; we hadden een mooie tekening met knoopjes gemaakt voor 

juf Angela en voor juf Simone hadden we een tekening met een hart gemaakt. 

Omdat de Olympische spelen zijn geweest hebben we de stad Pyeongchang na gemaakt en de 

sporten. 

Rayven en Minke 

 

Nieuwsbrief Sam en Daan Jongens 

Olympische spelen 

We doen in de klas veel met de olympische spelen we 

kijken ook vaak filmpjes van schaatsen en snowboarden en 

soms skiën. en ook knutselwerkjes  

We hebben ook knutselwerkjes er van gemaakt  

 

 


