
Bijlage groep 7 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
 
Wij gaan iets vertellen over 

het schoolvoetbaltoernooi van 

22-5-2019. 

 

22 mei is het 

schoolvoetbaltoernooi je hebt 

jongens en meisjesteams.  

Van de meisjes doen er uit onze klas maar een paar mee.  

En het is bij Fc Medemblik, we spelen op een half veld. 

Uit onze klas doen bijna alle jongens mee en maar vijf meiden mee.  

Je kan vanaf groep 7 meedoen behalve dit jaar want dit jaar doen er kinderen van groep 6 

mee omdat er te weinig meisjes meedoen. 

 Wij hebben er erg veel zin in. 

 

Amber en Eva 

 

 

Schoolreis Drievliet.  
 
Wij gaan dit jaar op 
schoolreis naar Drievliet.  
Drievliet ligt in Den Haag.  
En er zijn veel attracties en 
dat is super leuk. 
En in de bus is het ook heel 
gezellig. 

 
 
 
 
Zuiderzeemuseum. 
 
Groep 7 ging naar het Zuiderzeemuseum. 



Daar deed je net alsof je terug in de oorlogstijd ging. 
Je moest allemaal dingen doen bijvoorbeeld dingen naar mensen smokkelen. 
En je moest een persoonsbewijs maken. 
  
Elin van Eig & Sanne van Onzenoort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Entreetoets 
 
Over 1 of 2 weken hebben wij de entreetoets. Dat is een toets die bepaalt bijvoorbeeld: 
Wat je niveau is en naar welke 
middelbare school je misschien gaat. 
Om eerlijk te zijn kies ik voor:  
Het Werenfridus in Hoorn. En waarom? 
Nou… 
1. Je krijgt...tja, je moet een Ipad kopen 
2. Mijn broer en zus zitten nu al op die 
school dus ik wil er bij komen. 
3. Ik ben slim genoeg om er naar toe te 
gaan. 
4. Ze zijn niet net zoals die andere 
scholen want ze doen de meest 
geweldige dingen op feestdagen zoals: Een paar weken geleden, toen gingen ze naar 
Disneyland Parijs. En als schoolreisje ga je naar Engeland. 
5. Mijn broer en zus vertelde mij dat ze Starbucks in de kantine hebben.  
 
De entreetoets is dus best belangrijk. Het nadeel is wel...De entreetoets is pittig moeilijk 
 
door Elena Karpow 



Snappet   
Snappet is een onderwijsprogramma waarmee je 
kan  rekenen, spelling, taal,  
woordenschat en automatiseren . Je hebt procent 
bijvoorbeeld heb je 50% dan, 
heb je een gemiddeld.  100% is ver boven 
gemiddeld. Misschien komt er  
volgend jaar misschien in groep 8 engels op 
Snappet. 
 
 
Schoolreisje 
Donderdag 16 mei gaan wij naar de Drievliet. Drievliet is een pretpark in Den Haag. We gaan elk 
jaar op schoolreisje en dit jaar naar Drievliet. En je gaat dan in de bus, je mag snoep mee en 
allemaal lekkere dingen en dat 
mag je daar lekker opeten. En 
je gaat in groepjes allemaal 
leuke dingen doen, achtbanen 
en glijbanen en allemaal leuke 
dingen. Dan gaan we naar huis 
in de bus. En dan staan de 
ouders er en dan gaan we altijd 
bukken en dan denken ze waar 
zijn ze  en dan springen we op 
en dat is heel grappig. 
Koen en Siem 
 
 
 
 
 
Alles over groep 7. 
We gaan de entree toets doen en dat bepaalt welk 
niveau je krijgt op de middelbare school. En we waren met onze klas 
naar het Zuiderzeemuseum. Daar hebben we geleerd over de tweede wereldoorlog. We 
hadden geleerd over de NSB ERS en over het verzet en hoe de scholen waren in de 
tweede wereldoorlog waren. Binnenkort hebben we ook schoolvoetbaltoernooi dat 
betekent dat je tegen andere scholen moet voetballen en dan als je eerste bent dan krijg je 
een beker. En we hebben Snappet op de chromebook. Snappet is een programma waar je 
Taal en Spelling en andere dingen wat je kan leren. En we hebben onze eigen 



chromebook met ons eigen nummer. In de ochtend pakken we onze eigen chromebook en 
dan lezen we eerst en dan gaan we leren. Optimist on tour dat houdt in dat je kan zeilen, 
kano en suppen. Suppen dat is een plank die je op kan blazen en je hebt 1 peddel om te 
peddelen. Met ons schoolreisje gaan we naar Drievliet. Drievliet is een pretpark met 
achtbanen en Drievliet heeft ook een zwembad en Drievliet heeft ook een camping. 
Clen en Sil 
 

Optimist on tour 
 

Elk jaar hebben wij optimist on tour. 
Hierbij heb je allemaal onderdelen op het water,   
Zoals zeilen, kanoën en suppen. 
Je hebt wel je zwemdiploma nodig! 
Want als je in het water valt dan moet je wel kunnen zwemmen. 
Het is al een paar keer gebeurt dat er iemand in het water viel. 
Gelukkig heeft iedereen een zwemvest om, alles voor de veiligheid!!! 
  

 Nina & linn 
 
 
 
  
 
Schoolreisje Drievliet 
 
Wij gaan naar Drievliet en daar 
hebben wij zin in. 
De hele klas gaat mee. 
We gaan het heel gezellig maken. 
Als we maar het maar leuk hebben.  
En de dingen die er zijn zijn heel leuk en daarom hebben we er zin in. 
Er zijn ook leuke groepjes 
en leuke attracties  tenminste dat hopen en wij hebben er zin in.  
 
Lars en Yurre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knutsels van groep 7  

 

Wij zijn laatste tijd veel bezig geweest met 

knutselwerkjes. 

We hadden ook een knutselcircuit je kon zelf kiezen 

wat je ging maken  

bijvoorbeeld een bakje van ijsstokjes,een 

muurdecoratie van ijsstokjes, masker van papier 

mache. En we zijn nog bezig met moederdag cadeau.   

We gaan ook nog Optimist on tour doen dat zijn 

dingen op het water zoals zeilen , suppen.  Meestal 

gaan we ook op een boot en dan gaan we een 

rondvaart maken over het IJsselmeer . Nu ik het 

toch over water heb we hebben de vastenactie gehad over water , we mochten 

allemaal posters maken wat te maken heeft met water besparen. 

 
Zozan & Lotus! 
 
Optimist on tour  
 



Wij gaan een ochtendje met de klas naar de haven. En daar gaan we zeilen 
en met een kano en suppen en misschien met de KNRM varen op het 
IJsselmeer. En weet je niet wat suppen is  
dat is dat je op een plank met een peddel ga je varen. Net zoiets als kano en 
weet je niet wat kano wen is dat is met een peddel maar dan zit je in een 
soort van boot en dan ga je ook varen. 
 
Jasper  
  

Schoolvoetbaltoernooi 
 
Dit jaar  doen groep 7 en 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi.  
 Er is een jongens en een meisjesteam. 
 Beide teams voetballen tegen andere scholen. 
 Dit  is op 22 mei 2019. 
 We spelen op een half veld. 
 De meisjes voetballen tegen de meisjes en de jongens voetballen tegen de jongens. 
 De school die de meeste wedstrijden wint wordt natuurlijk 1e.   
 We hopen natuurlijk dat we 1e worden. 
 
Gemaakt door Isa en Jara. 

 
 

 

Sportdag. 
 
Dinsdag 14 mei hebben we sportdag,er doen verschillende scholen mee 
zoals de Maria-Bernadette School. Je kan verschillende dingen doen zoals 
tennis, voetbal, zwemmen, skeeleren, wielrennen, spring circuit en bowlen en 



nog veel meer. Liz en Leonie die zitten bij tennis en voetbal. Je gaat op de 
fiets naar het onderdeel. 
In de middag zijn we vrij. 
 
Liz en Leonie. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
In groep 7 kan je meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Die jongens die er 
in zitten zijn: 
Sil Sam Ryley Youp en Dieko Clen en Siem en we hopen dat we eerste 
worden. Het schoolvoetbaltoernooi is op een woensdag 22 mei. De scholen 
die meedoen: Koggeschip en de Jozefschool en de Meridiaan. 
Gemaakt door Nick en Youp 
 
 
 
 
Snappet 
We werken sinds dit jaar met 
Snappet, eerlijk gezegd vinden wij 
boeken beter maar het is wel fijn 
dat je rapport kunt zien en dat juf 
de moeilijkheidsgraad kan 
aanpassen maar Snappet heeft ook veel fouten en dat is wel wat minder. Het 
is fijn dat je met toetsen als je een som niet begrijpt dat je hem dan kan 
overslaan en dat juf dan komt helpen. Maar boeken waren wel iets fijner. 
 
Gemaakt door SAM en JAROD 

 
Sportdag 
Op 14 mei is er sportdag met school, ik ga meedoen aan springen en aan 
zwemmen en er zijn ook andere groepen die gaan wat anders doen dan ik 
bijvoorbeeld skeeleren. Ik zit in het groepje met Dieko, Siem en Jarod dus ik 
hoop dat het leuk gaat worden 
gemaakt door Ryley 



 

 

 

 

zzm 

We waren bij het zuiderzeemuseum . 
En we moesten allemaal groepjes maken en opdrachten doen . 
Het doel was om te leren wat er in de oorlog gebeurde . 
En de Duitse agent uit je buurt te houden  . 
En we werden gecontroleerd door een  man . 
Niet iedereen had tijd om het te maken . 
Maar het was toch een leuke dag . 
 
Romy & Claryssa  

 
Jongens Voetbaltoernooi  
We gaan tegen anderen mensen spelen en wij gaan winnen. 
En ajax moet Tegen Tottenham en daarna tegen Liverpool.  
Dieko  
 
Er zitten 7 in het team. 
En het zijn Dieko, Clen, Sil, Siem, Sam, Ryley en Youp. 
En ze gaan proberen de titel te verdedigen. 
Giel 

 
#Ajax The 
Champion  
 
 
 
 
 



 
 
Dieko en Giel gemaakt 
  
Zuiderzeemuseum. 
Wij zijn naar het zuiderzeemuseum geweest daar moesten we een krantje maken voor 
onderduikers (joden). We werden door een Nsb achtervolgt en als je aangehouden werd 
moet je een smoes bedenken zodat hij weer verder loopt. 
Je ging ook een persoonsbewijs maken. Je moest dat krantje in een kinderwagen 
verstoppen zodat de Nsb het niet ziet. Voor het krantje te maken moest je eerst naar radio 
oranje luisteren. 
Entreetoets. 
Wij moeten dit jaar een deel van de entreetoets doen het volgende deel hebben we in 
groep 8. Die toetsen bepalen samen ons advies voor de middelbare school. 
Sportdag. 
Dinsdag 14 mei hebben we sportdag wij gaan dan allemaal verschillende sporten doen. 
Zoals: Zwemmen,tennissen, skeeleren, voetbal, tafeltennis en hardlopen. 
 
Gemaakt door Laura en July  
 


