
Bijlage groep 8 
 
Springen Samcity  
Wij gingen op een dag naar SamCity. En toen mochten we een middag naar SamCity. Het 
was erg leuk en je kan er veel dingen doen zoals: trampoline springen, lasergamen, 
bmx/skate/step baan en escape room. Het is super leuk. Maar wij mochten met de klas 
alleen op de trampolines maar dat is ook heel leuk. Er zijn ook Big Airbags en een plek waar 
je trefbal kan doen en er zijn ook 2 trampolines met een basketbalkorf er boven en dan 
gooien sommige kinderen te hoog en dan liggen ze achter de trampolines. Je kunt dus van 
alles doen in SamCity. We waren samen met groep 5 naar SamCity en die hebben ook 
gesprongen.  
 

 
Voorlopig advies 
Wij hadden op de laatste week van november kregen wij ons voorlopig advies en we gingen 
allemaal in gesprek met de juf ze vertelde hoe het ging met elke vakken en ze lieten ook een 
blad zien met een grafiek. Een paar kinderen hebben MAVO gehaald en sommige VMBO, 
zelf had ik Kader en daar ben ik blij mee. Sommige kinderen hebben Havo of VWO. In 
februari krijgen wij ons definitief advies, dan gaan we kijken of we hoger hebben gehaald en 
misschien een beetje lager maar juf zegt geen enkel advies is slecht. 
 
Kraak de code 
Wij gingen met de klas kraak de code doen dat is dat je foto’s krijgt te zien op 
het digibord en dan moet je op de kaart aankruisen waar die foto’s zijn gemaakt 
bijvoorbeeld er werd een foto gemaakt met een sinterklaasje erop en dan mocht 
je ook op google streetview naar de locatie gaan waar je denkt dat die foto 
gemaakt is en dan daar kijken en als een iemand dacht dat hij/zij zag waar hij 
gemaakt was gingen we met z’n alle kijken of het echt zo was. En we kregen 
laatst te horen dat we de snelste tijd hadden dus we hadden gewonnen! En de 
prijs is dat we ergens in januari met de hele klas naar SamCity gaan maar we 
weten nog niet precies wanneer in januari dat is. Elk jaar in groep 8 doen ze dit 
alleen elke keer wat ander bijvoorbeeld vorig jaar deden ze iets met 
coördinaten. 
 



 
 
 
Zwarte piet in groep 8 
Als het Sinterklaas is komen er altijd pieten de klassen rond om pepernoten te strooien maar 
ze waren ons dit jaar vergeten. Dat vonden we al gek. De volgende ochtend toen we de klas 
in kwamen lag de hele klas onder je slingers en feesttoeters. We vonden ook een brief en 
daarop stond een telefoonnummer. We belde het telefoonnummer op en toen kregen we 
een piet aan de telefoon. Hij gaf ons aanwijzingen van waar de cadeautjes lagen. Wie die 
piet was? Geen idee!! Uiteindelijk lagen de cadeautjes in de ballenkast van de 
kleutergymzaal en in de prullenbak. We kregen een knijpbal en een chocolade letter. 
  
Surprises  
Wij hadden surprises iedereen had een hele mooie surprise. Rayven had een vlinder en 
minke een gitaar en maarten een lama van fortnite je zag dat iedereen er tijd in had 
gestoken. En meester tom had guusjes surprise verstopt bij ons in de klas dat was die 
schatkist. Iedereen had het leuk. Maar toen kwamen de  pieten en Sinterklaas. Een van die 
pieten liep naar juf haar bureau en deed gewoon zijn voeten op de tafel. Dat vond juf niet 
goed en zei dat het niet mocht. En hij ging bij veel mensen op schoot zitten het was grappig 
maar ook een beetje irritant  

               
 
 
 
 
 



Lezen in groep 8 rond kerstmis 
Elke dag gaan wij in het donker lezen met kaarsjes aan en op het digibord staat dan een 
openhaard. Het zijn eigenlijk cdś met kraaltjes en kaarsjes. Het zit zo je knipt een touwtje af 
dat touwtje plak je op de cd aan de achterkant. Dan doe je er kraaltjes aan dat doe je dan de 
hele tijd door. (ps. ong. 7 kraaltjes).oohh ja en als je die touwtjes aan de onderkant niet wil 
zien dan plak je aan onder een zwart blaadje of een andere kleur. Het is dan super gezellig. 
alleen het kan soms best gevaarlijk zijn. Ook als je hem uit blaast moet je je hand er achter 
doen. Anders kan er mis. iets in de brand vliegen. En dat is heel gevaar. 
 

 
 
Voorlezen groep 4  
Wij moesten afgelopen maandag aan groep 4 voorlezen met heel groep 8  
en volgens mij vonden ze het heel leuk. Ook de kinderen van mijn klas. (hoop ik). 
De boeken waren erg leuk, je moest 2 boeken mee voor als de ander uit was en je kon ook 
nog boeken wisselen met de andere kinderen al had je ze allebei uit. Je kon heel vaak ruilen 
als je boeken had die kort waren of lang dat maakte niet uit.Toen we moesten stoppen 
moest je meelopen naar hun klas en dan weer naar je eigen klas toen gingen we een beetje 
kletsen in de klas. 
 



 
 
Whatshappy 
Met kanjertraining hadden wij whatshappy gedaan, dat 
is: Zoals je ziet is dat een poster waarop staat: whats wel 
en whats niet, daar moesten we opschrijven wat wel op 
internet tegen elkaar mag en wat niet tegen elkaar mag. 
We moesten in groepjes werken en ons groepje was: 
Romany, Lieke, Sam en Luuk. Toen gingen we met ze 
allen bepalen wat er op de grote poster moest staan ( dat 
is dus met de hele klas ). En toen hadden we eerst op 
nummer drie spammen maar toen kwam hij steeds meer 
naar beneden, want dan zei juf: op nummer drie heeft 
iemand misschien nog wat beters in plaats van 
spammen en zo ging spammen steeds meer een stukje 
naar beneden. Hihi. Juf die ging de dingen op de poster 
schrijven en wij moesten zeggen wat er op moest. Dat 
was heel leuk, dan hadden wij ook iets te doen XD. 
Normaal gingen we met kanjertraining in een saai boek 
werken bleh, en soms ging de juf uit een saai 
kanjertraining boek voorlezen -_- , maar deze keer was 
het wel leuk met whatshappy. Dus ik hoop dat we de 
volgende keer weer zo iets gaan doen met: doe 
opdrachten. 
 
 






