
PET- event. 
Wij zijn dit jaar bij het PET-event geweest.  
Dat gaat over de 7 werelden van techniek. 
Dat zijn: Onze planeet, voeding en gezondheid, het 
menselijk lichaam, verkeer transport en ruimte, creatief en 
ontwerpen, geld en handel en ook wetenschap en 
ontdekken.  
Je kon er dingen maken, doen en zien. 
Bijvoorbeeld: gel maken, proefjes doen, robot maken en 
nog veel meer. 
Je mocht ook dingen mee naar huis nemen. 
We vonden het heel leuk en we willen zeker volgend jaar 
nog 1 X gaan!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Jara en Laura  
 

 
Pet 
Bij de Pet kon je veel dingen doen met techniek 
doen. 
Je kon bijvoorbeeld je eigen robot maken. 
En je kon lichtjes hacken. 
Je kon ook je eigen gel maken. 
 
 
 

 
Chromebook 
We werken veel met snappet, je kan daarop, 
Rekenen, Spelling, Taal, en Woordenschat. 
Opdracht 0 is opwarmen, opdracht 1 is 
instructie, en opdracht 2 is verwerking en 
opdracht 3 is extra instructie. Als je klaar bent 
moet je 2x het plusje en daarna aan je 
streefdoelen. We hebben ook allemaal onze 
eigen chromebook. We hebben ook ons 
eigen nummer en wachtwoord. En soms 
doen we aan het einde kahoot. Kahoot is een 
quiz met makkelijke en moeilijke vragen over 
een onderwerp. 
Youp en Clen 



Chromebook 
Sinds dit jaar werken we met snappet en 
kahoot. 
Daarmee doen we rekenen,spelling,taal en 
woordenschat. 
We werken ook op basispoort  natuur, 
aardrijkskunde, Ambrasoft en soms topografie, 
maar dat doen we al een tijdje. 
Op Ambrasoft doen we spelbasis en soms 
rekenen.Soms valt de wifi uit maar voor de 
rest gaat alles goed.Gemaakt door Jarod en 
Giel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij gaan op school op de chromebook op 
snappet. 
daar doen we op rekenen en spelling en taal 
en woordenschat. 
dan zie je ook de blokken en lessen. 
er zijn bijvoorbeeld 1a 2a 3a 4a 5a enzovoort. 
de juf en de meester Joost geven ons les. 
van dieko en sam 

 
chromebooks 
We hebben de chromebooks ongeveer een half 
jaar. In groep 6 hadden we nog geen eigen 
chromebooks en nu in groep 7 hebben we eigen 
chromebooks. We zijn er heel blij mee en we 
moeten natuurlijk wel de chromebooks heel 
laten. En tot nu toe gaat dat best goed. En we 
moeten ‘s ochtends de chromebooks wel pakken 
en als we dat vergeten dan moeten degene 
wachten tot de les begint. Koen en Siem 



 

het pet event  

Het pet event: je kan er allerlei dingen 
doen.Proefjes testjes en nog veel 
meer….Zoals: Lampje maken, gel maken, 
race, bouwen,en microscoop kijken.We 
gingen er met de bus heen.In de bus was 
het erg gezellig samen met de 
Jozefschool.Op het Pet event in de grote hal 
was het erg interessant.We gingen daar met 
de hele klas heen. De meeste kinderen 
kregen ook een tasje mee naar huis en de 
juffen ook ;)    Gemaakt door : Romy en Lotus.  

Het schooljaar 
Kerstdiner, 
Wij hopen dat het kerstdiner leuk wordt. 
En weet je waar we ook zin in hebben? 
Al het eten! maar dat is niet het 
enige...Wij gaan ook lekker naar...Het 
Zuiderzeemuseum. 
Ja, wij gaan ook nog met de hele klas 
naar het Zuiderzeemuseum!  
Daar is te zien, spullen uit de tweede 
wereldoorlog en genoeg van vroeger.  
Er is daar ook heel veel makreel. De 
tweede wereldoorlog is ook gewoon 
heel leerzaam.Sinterklaas. Het is ook 

bijna pakjesavond! Alle leuke cadeautjes en heerlijke pepernoten zijn altijd fijn en de 
chocoladeletters zijn ook lekker. Gemaakt door Elena en July. 

 
Sinterklaas en Zwarte Piet 
Sinterklaas en Zwarte Piet zijn weer in 
het land dus het is feest in ons land. 
Zoals altijd komt hij met zijn grote 
pakjesboot en hij heeft alle pieten 
meegenomen. 
En 5 december is het pakjesavond. En 
heel Nederland  
krijgt cadeautjes van Sinterklaas en 
Zwarte Piet . 



Veel groetjes Lars en yurre. 
 
 
 
surprise 
De hele klas heeft lootjes getrokken met 
namen erop. 
Voor die ene hebben wij geknutseld wie 
we hebben getrokken mogen wij niet 
doorvertellen en op 5 december krijgt die 
ene het cadeautje. Je kan bijvoorbeeld 
een huis of een bloem maken. Je mag 
een cadeau van 4 euro kopen en een 
rijmpje maken. 
Ryley en Eva  
 

 

Het schooljaar 

Chromebooks: Wij werken vanaf 4 
september met de chromebooks. Op 
de chromebooks werken we met 
snappet, basispoort en kahoot. We 
vinden het fijner werken omdat, je dan 
gelijk ziet of het antwoord goed of fout 
is. 
Surprise: Wij moeten sinds groep 6 
surprises maken en dit jaar natuurlijk 
weer. Het is altijd een verrassing wie 
jou heeft getrokken. 
Zuiderzeemuseum: We gaan voor 

geschiedenis ook nog met de klas dit jaar ook nog naar het zuiderzeemuseum. We leren 
daar dingen over de oorlog. Dat vinden wij heel interessant. 
Pet: We waren ook naar het pet event geweest we hebben daar dingen geleerd over 
techniek. Dat was interessant. Groetjes Liz en Isa 
 
Onze klas 
Hoi wij zijn groep 7! En daarom gaan we vertellen 
over over onze klas. In onze klas zitten 31 
kinderen in onze klas, en iedereen is anders. 31 is 
best veel, maar dat kunnen juf Janny en meester 
Joost aan! Iedereen heeft het heel leuk! 
Soms gaat het fout, maar dat lossen we altijd op. 



We maken er een topjaar van!!! 
Gemaakt door Linn & Nina. 

Het laatste nieuws over groep 7 
 
We begonnen het schooljaar met de 
chromebooks we doen rekenen,taal,spelling 
en woordenschat op de chromebooks het 
was best even wennen. 
Toen kwam Sint Maarten en gingen we 
lampionnen maken het was een driehoekig 
huisje en het was erg gezellig met de 
groepjes. 
Toen gingen we naar het pet-event een 
techniekhal dat was superleuk met proefjes 

en nog veel meer. En nu is het Sinterklaas en maken we surprises voor elkaar dat is super 
leuk en dat deden we in groep zes ook en op vijf december pakken we ze uit en zeggen 
we wie wie had. 
Amber en Zozan 

 
Wij werken op snappet en dan doen we: rekenen, 
spelling, taal, woordenschat.                  En als 
snappet het niet doet doen we basispoort. 
En soms doen we het spel Kahoot. 
En in groep 7 kregen we een vaste chromebook. En 
we hebben 
allemaal eigen oortjes en een muis. En wij vinden 
het fijner dan in het schrift. 
Gemaakt door Sil en Nick  
  

 
Snappet. 
 
Met snappet kunnen we heel veel rekenen, taal, 
spelling of woordenschat.En als je werk af is kun 
je aan je plusjes, streefdoelen of werkpakket.Met 
toetsen moet je alsnog uit elkaar, want het is juist 
makkelijker om af te kijken.Voor de tweede leerlijn 
is er met rekenen een speciaal vakje. Maar 
opschrijven moet alsnog want alles uit je hoofd is 
te moeilijk. Juf/meester kan de moeilijkheid van 
de les ook aanpassen. Juf/meester moet de les 
wel opsturen.  Jasper en Claryssa 

 



 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 


