
Klasseninformatie groep 8 
 
Bezoek de Dijk 
groep 8 was vorige week de 24ste naar de dijk we mochten twee lesjes volgen ik zat 
bijvoorbeeld in een groepje van 22 en dan moesten we dingen doen  we gingen eerst naar 
engels frans en duits bij engels gingen we bingo doen in het engels en bij frans moest je je 
zelf voor stellen en daarna een woordzoeker van getallen en bij duits moest je je zelf ook 
voor stellen maar ook waar je vandaan kwam en daar kon je ook iets met dieren maken dan 
moest je de namen opschrijven en je kon nog wat doen maar dat weet ik niet meer  en bij 
dat anderen lesje was mens en cultuur daar werden we in drieën gedeeld en de ene gingen 
tekenen de anderen gingen iets maken met een blik en daar een ballon overheen en dan 
daar op vastgelijmd een satéprikker en dan bij het einde van die satéprikker een blaadje met 
allemaal getallen erop en dan een föhn op dat blik en dat beweegt die satéprikker en er was 
nog een ding in dat groepje zat ik en daar moest je verloren brood maken en je moest 250 
ml in een maatbeker gooien en daar twee eieren bij en dan mixen en dan moest je boter in 
een pan doen en dan moest je dat brood in dat melk met ei doen en dan in de pan en dan 
mocht je hem opeten als hij klaar was.  

 
 



Les over TTO van het Wiringherlant  
Groep 8 heeft vandaag 21 Januari een engels les gekregen van 3 leerlingen van het 
Wiringherlant. We kregen 2 folders, een krant en een boekje met opdrachten. Die hebben 
we met zijn allen gedaan. We kregen bij elke opdracht een uitleg. De eerste opdracht was 
een quiz toen kregen we zinnen en moesten de ontbrekende woorden in het engels 
invoeren. Daarna vertelde ze allemaal dingen en moesten we dat alles op het blad tekenen. 
En ten slotte gingen we een liedje luisteren en ondertussen de ontbrekende woorden van 
het lied invullen. Toen konden we nog vragen stellen. En daarna gingen ze weer. Ze 
kwamen voor een opdracht en dat was ‘Teaching english‘ en zodat wij beter weten wat TTO 
is. TTO staat trouwens voor ‘Tweetalig Onderwijs’ .  
 
Voorlezen bij de peuters 
 
Van woensdag 22 januari tot vrijdag 24 januari gaan er elke dag kinderen voorlezen 
aan de peuters. Op woensdag moet Linn voorlezen, op donderdag Laura en op vrijdag 
moet ik voorlezen. Wij lezen allemaal in hetzelfde boek voor dat boek heet: 
MopperEend. Wij lezen in hetzelfde boek voor omdat, er elke dag andere kinderen op 
de peuterspeelzaal zijn. Het boek gaat over een eend en die wil helemaal niks en is 
alleen maar aan het mopperen op iedereen. Dat komt doordat haar vijver is 
opgedroogd en ze wordt achtervolgd door een grijs wolkje. Ze ging een rondje lopen 
en kwam allemaal andere dieren tegen, de hond, het varken, een schildpad, een geit 
en een konijn maar ze wil met niemand spelen omdat ze allemaal (stomme) dingen 
doen die zij niet leuk vind. Telkens als ze gaat mopperen wordt de grijze wolk steeds 
groter en groter totdat de wolk gaat regenen en haar vijver weer wordt gevuld. 

 
 
Voorlopig advies en definitief advies  
Iedereen heeft al een voorlopig advies gekregen. In groep 7 hadden we de entreetoets 
gemaakt. In groep 8 hebben we de nio gemaakt. Iedereen heeft een voorlopig advies 
gekregen. Sommigen kinderen weten al naar welke school ze gaan. De meeste 
kinderen zijn ook naar de open dag van de dijk geweest. In het begin ging de directeur 
en 3 middelbare scholieren dingen vertellen over de SG De dijk .Daarna ging je met 
een groepje met ongeveer 10 man. Je ging dan verschillende dingen doen. Je moest 
met je ouders naar de open dag gaan. Ze gingen daar vertellen over de allerlei 
verschillende niveaus. Ze zeiden dan bijvoorbeeld hoeveel vakken je dan hebt als je 
een bepaald niveau doet. En dat je bij mavo meer met je handen doet en minder 
huiswerk krijgt dan een hoger niveau.  
 
 



Tuinbattle  
Twee weken geleden waren er twee mannen die tulpen kwamen brengen ze gingen 
vertellen over hoe we ze moesten verzorgen en de tijdmeter. De tijdmeter moest je 
instellen hij moest 14 uur aan en 10 uur uit. Kinderen verzorgen de planten elke dag 
met water en de beschimmelden tulpen er uit te halen en de tulpen met velletje eraf 
moesten. Nu zijn we een plan aan het maken om de tulpen te verkopen en welke prijs 
we moeten bedenken om ze te verkopen. We hebben ook kassen en die kassen zijn 
heel belangrijk want ze moeten genoeg licht en warmte krijgen. En de tijdmeter zorgt 
daar voor er staan ook bakken onder de kar want als er teveel water komt dan gaat hij 
lekken en als hij dan lekt gaat het in de bak. Volgende week gaan we de tulpen 
verkopen! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


