
Nieuwsbrief bijdrage groep 7 a

Week van het gedicht
8 april kwam Mevrouw schrijftaal. Ze ging eerst gedichten voorlezen en iemand uit de klas
mocht ook. Daarna mochten we allemaal een envelop uit kiezen. De kleuren waren groen,
blauw,paars en rood. En daar zaten dan stukjes papier met tekst er op en sommige zonder.
Daarna moest je een rijmpje maken.
In de klas hebben we allemaal een gedichtenbundel gemaakt. Hieronder een paar
voorbeelden.

Geschiedenis presentaties
Rond 1 april mochten we beginnen met een presentatie maken. En vandaag op negentien
april hem aan elkaar laten zien. De onderwerpen waren onder andere : De ijstijd, De
prehistorie, Heksen of piraten samengevat het ging over geschiedenis.
Na het presenteren gaven we elkaar tips en tops.



Kanjertraining

We hebben allemaal spelletjes gedaan en leuke dingen. Als eerst deden we een spel dan
zat er iemand op een kruk en er zat iemand wat verder op  een stoel en er waren nog wat
kinderen die deden alsof ze het kind op de stoel niet leuk vonden. Bijvoorbeeld zat ….. Op
een stoel en zat …. Op een kruk en kwam juf aan lopen en zij vind jij ….. Ook zo raar. En
dan zij degene op de stoel nee of ja. En zo ging dat door. Een week daarna deden we
stagediving dat is dat er allemaal kinderen hun pols vast hielden en met hun andere hand
die van een ander. En er stonden 6 of 8 kinderen in plaats van een vangnet. Een kind mocht
springen. Dat kind hield de handen van de juf/meester vast. Zo ver zijn we nu ongeveer met
kanjertraining.



Gymles ivm sportdag

We gingen iets met mario en luigi spelen. Er lagen allemaal voorwerpen en dikke matten en
touwen, En de grond was lava en als je de lava aanraakte was je af en moest je op de bank
zitten. En er waren 3 tikkers, Een Mario en Luigi yoshi, Yoshi zat op de mat en als yoshi je
getikt had dan was je ook af, En je had ook levels, En als eindspel gingen we de stopdans
doen. en we hadden ook mario muziek op de achtergrond en je had soms ook gele lintjes en
als je die om had, En als de tikker je getikt had dan kreeg de tikker je gele lintje. En als de
tikker drie lintjes had dan mocht de tikker door de lava. Ik vond het een super leuke gymles!
Dit deden we in plaats van de sportdag.


