
Bijlage van groep 8 
 
Spaans en Tapas 
Ik heb met een groepje Spaans gehad van 
meester Jan dat was wel leuk je leerde daar 
gewoon Spaanse woorden of cijfers. Spaans is 
nu klaar we begonnen naar de herfstvakantie en 
eindigde voor de meivakantie. Tapas we hadden 
ongeveer 2 weken geleden tapas  gegeten. We 
gingen toen tussen de middag op school tapas 
eten een klein groepje haalde met juf Anouk de 
spullen bij de Aldi. Toen gingen we dat op school 
maken sommige gerechten waren moeilijker om te maken dan de ander. 
We hadden aardappel tortilla en we hadden een broodje kruidenboter 
met aubergine en nog veel meer dingen. Toen al het eten klaar was 
gingen we tapas eten en we hadden ook meester Jan uitgenodigd en 
zijn vrouw. Indy 
 
 
Voetbaltoernooi 
Bij het voetbaltoernooi deden 3 
klassen van onze school mee: 
groep 8, 7 en 6. De meisjes van 
groep 6 die waren eerste 
geworden. De meisjes van groep 
7 en 8 waren tweede. De 
jongens van groep 7 waren 
eerste. De jongens van groep 8 vierde. Je had vier soorten teams; 
Jongens 1, Jongens 2 , Meisjes 1 , Meisjes 2. De wedstrijden werden 
gehouden bij fc medemblik. Joeri 
 
 
 



 
De musical  
We zijn nu bezig met de musical en zijn nu ook heel veel dansjes aan 
het oefenen. Sommige kinderen hebben een rol en en de ander twee of 
drie rollen. Dat ligt er ook aan of je een grote of kleine rol wilt. Ik heb zelf 
twee rollen. Ik ben juf Linda en een 
sterreporter. Er zijn ook andere leuke 
rollen zoals robo de robot en meneer 
en mevrouw lauwtjes. De musical 
gaat over een klas die een 
rondleiding krijgt in een raket. Er is in 
de raket een rode knop waar 
NIEMAND op mag drukken. Als je 
wilt weten of iemand op de rode 
knop drukt, kom dan kijken naar de 
musical De Feestplaneet. 
Minke 
 
Drank, Drugs en Roken 
Dinsdag 4 juni kwam er een mevrouw (Astrid) in onze klas zij ging 
vertellen over Drank, Drugs en Roken. Zij was zelf ook verslaaft aan 
drank en ze had een  keer drugs gebruikt en daarom krijgt ze soms een 
hele erge loop neus. Alcohol 
is een soort van gif als je er 
teveel van drinkt word je 
dronken als je dronken bent 
sterven hersencellen je kan 
ook flauwvallen. Door alcohol 
te drinken kan je allemaal rare 
dingen doen je kan bvb drugs 
gebruiken. Je kan ook een 
black out krijgen dan weet je 
niet wat er is gebeurt en waar 
je bent. Er sterven ieder jaar 



ongeveer 5500 kinderen aan alcohol. Als je drinkt word je ook 
vergeetachtig astrid (de mevrouw die ons les gaf) was ook 
vergeetachtig. 
 
Er bestaan heel veel soorten drugs paddo is daar een van. Door paddo 
te gebruiken ga je haliesouneren dat is als je rare dingen gaat zien. Een 
Jongen van een andere klas had een voorbeeld hij had een vriend en 
die vriend had paddo gebruikt hij dacht dat er roode smurfen met een 
minigun achter hem aan zaten (Dat klinkt miss grappig maar dat is het 
niet) later in zijn hotel zag hij weer de smurfen en hij sprong uit zijn 
raam. Je hebt ook cocaïne dat moet je opsnuiven en je word er verslaaft 
an. Je hebt ook wiet. wiet kan je ook roken maar het is geen sigaret. Er 
bestaan zelf wiet snoepjes en wiet ijsjes. 
 
Roken is heel slecht voor je je kan er kanker van krijgen en je longen 
worden er zwart van.  
Maarten 
 
Plekken wisselen en weektaak 

De laatste weken wisselen wij elke maandag van plekken. Dat doen we 

op een website dan vult juf al onze namen in en dan maakt de website 

groepjes. We hebben ook een weektaak als we dan niet hoeven te 

oefenen voor de musical dan werken we eraan we hebben net een 

nieuwe weektaak gekregen dan moeten we voor woordenschat b 3 les 

6 b4 les 1 en 2, spelling b8 les 1 en 2, schrijven blz 29 en 30, 

VO (voortgezet onderwijs) boekje taak 5,6 en 7, verkeerskrant les2, 

topografie werkatlas taak 8 en een filmpje van ‘’Een christelijk feest 

over de Heilige Geest’’ kijken via npo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
De iep-toets 
De iep is een toets waar advies uit 
komt. En dat duurde twee dagen we 
hadden spelling,taal,rekenen en begrijpend lezen. En daar zijn sommige 
adviezen van om hoog gegaan niet naar beneden want dat kan niet. We 
hebben de ieptoets met de hele groep heel goed gemaakt.  

VO school   
  d’ampte 
de dijk Rayven 
Maarten Kick 
Juna  
Tobin  
Joeri                      het wiringherlant 
Zoë                        Romany 
Linn                        Xavi 
Minke                     Luuk  
Daan j.                   Wim                      clusius college 
Lieke                      Stef                       Melody 
                              Pieter                    Just 
                              Daan e.                 Timo 
                              Indy 
                              Sam gemaakt door: 
Romany 
 
de avond4daags 
Bij de avondvierdaagse kan je kiezen tussen twee afstanden en dat zijn 
5 km,10 km. En ik deed de 10 want dat moet in groep 8. Het is 4 dagen 
10 km. Het waren 4 leuke dagen maar dinsdag was het nog een beetje 
spannend of het wel door ging want ze voorspelde regen en onweer. 
Maar het ging allemaal goed en iedereen heeft ze medaille. 
stef. 
 



 
 
 

kamp 
maandag 

  
op maandag gingen we naar het 
kamphuis. iedereen zwaaiden ons 
uit. We reden langs  
← de poepende man 
dat was op de afsluitdijk in 
lelystad toen we eindelijk 
aankwamen bij het kamphuis 
moesten we ook nog eens spullen 
uitpakken toen mochten we eten 
we hadden zoveel honger toen 

het avond werd gingen het kampvuur broodjes en marshmallows we 
gingen barbecue als eten 
daarna toen het pik zwart was 
gingen we het nachtspel doen 
sommige mensen vonden het echt heel 
eng ik noem geen namen 
ik vond het best meevallen. eerst moesten  we 
door een nachtkijker kijken daarna 
gingen we in een gel bak graaien en moesten we voelen hoeveel 
knikkers er in zaten daarna in een bak met spaghetti graaien en toen 
bijna af was moesten we naar een verhaal luisteren over de witte wieven 
toen we bijna bij kamphuis waren liet Michael ons schrikken als bij het 
kamphuis was mag je naar binnen en mag je op de chill bank zitten 
voordat we naar bed gingen mochten we flesje draaien toen we naar 
bed gingen sliepen we 3 of 4 uur. dus dat was maandag 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
  



Dinsdag 
Op dinsdag werden we al om 8 uur wakker gemaakt. Maar toen bleven 
we allemaal liggen tot half negen. En toen moesten we er ineens uit voor 
ochtendgymnastiek. Dat was super irritant. Daarna gingen we ons 
allemaal aankleden en ontbijten, dat was leuker dan de ochtendgym! 
Het kamphuis was best groot! we hadden een chillroom, een 
slaapzolder, eetzaal, een keuken en een badkamer. Tijdens het ontbijt 

hebben we ook weer een 
wandeling gemaakt door het bos 
daar hebben we ook geluncht. 
Daarna gingen we kanoën! Dat 
was super leuk! Ik (Zoë) Wim en 
Xavi gingen onze kano uit, want 
we moesten de kano’s over iets 
heen tillen. Ook zijn Maarten, 

Rayven en Romany uit hun bootje gevallen! 
Het avondeten was super lekker en grappig. 
Er kwam een patatkraam en die gooide alle 
patat, snacks en saus over de hele tafel! 
s’Avonds hadden we bonte avond! Dat was 
mega leuk. We hadden allemaal optredens, 
toen de optredens af waren hebben we hele 
harde muziek aangezet! En we zongen 
allemaal heel hard mee. Tijdens bonte avond 
hebben we ook de laatste stap van flesje 

draaien gedaan en dat was op de mond! Dus dat was de dinsdag. 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 



Woensdag was de dag waarop we weer naar huis gingen. Dat vond 
iedereen dat wel heel erg jammer. Want kamp was super leuk! De 
laatste dag hebben we eerst onze spullen ingepakt. Toen hebben we 
ontbeten en onze lunch klaargemaakt. We hebben toen nog even vrije 
tijd gehad. Ik ben toen nog even het bos ingegaan met een groepje en 
dat was ook heel leuk! Toen gingen we even lunchen, en reden we naar 
huis. Op de terugweg gingen we zwemmen het was super leuk. alleen 
had Daan E een teek gelukkig zagen we die we gingen super veel van 
de glijbaan het diepe bad was echt super koud het ondiepe bad was wel 
warm. toen we naar huis gingen was het  echt saai. Dat was de 
woensdag en dat was ook super leuk! 


