
Bijlage groep 7b
Zo gaat het eraan toe bij ons in de klas

Wij doen altijd rekenen na het lezen of na een toets. En als we een spelletje doen dan is het met
rekenen. En we doen dan de dingen altijd op dezelfde manier. Maar wat wel leuk is, is dat we na
school op dinsdag of vrijdag volgens mij een extra uur hebben.. Om 15:15  mag je meedoen met
gym. En we knutselen elke vrijdag, muziek doen we op woensdag en verder doen we vaak leuke,

verschillende dingen. Dus geef ik onze school een 7,489 (Liz)

Als we op school komen om 08:15, gaan we meestal nog buiten praten en als we naar binnen
moeten ook heel � en dan gaan we tot 08.50 lezen, want dan
gaat juf voorlezen uit een boek. We lezen nu in Schreeuwende

slaapzakken en Stiekeme stropers.  Na het voorlezen gaan
we rekenen en dan om 10.00 gaan we jeugdjournaal kijken.
Om 10.10 gaan we naar buiten. Op maandag en dinsdag

zitten we op het achterplein en voetballen we meestal. Op
woensdag t/m vrijdag spelen we op het voorplein en doen we

meestal Naambal. Als we naar binnen gaan kijken we
klokhuis en daarna verschilt het wel wat we doen. Op vrijdag

gaan we ook altijd knutselen. (Bo, Sam)

Als we op school komen beginnen we altijd met 20 minuten
lezen. Dan doen we vaak 45 minuten rekenen. We doen dat

vaak voor de pauze. Als we het niet afkrijgen gaan we na de
pauze ook nog verder. In de pauze spelen we op maandag en

dinsdag op het achterplein. En op woensdag, donderdag en vrijdag spelen we op het
achterplein. Daarna doen we meestal spelling of taal. We doen ook vaak muziek. Op vrijdag doen

we vaak knutselen. Op maandag hebben we juf Monique en de dagen daarna hebben we juf
Janny en juf Eva.

(Sophie, Bram)



Ik vind 10 minuten nog best kort en ik vind dat die 5 minuten erbij nog best kunnen. In de pauze kijken we altijd jeugdjournaal
en klokhuis maar op maandag kijken we in plaats van klokhuis checkpoint en na de pauze gaan we verschillende dingen doen

zoals spelling,taal, begrijpend lezen en op woensdag ook muziek. Ik vind dat we meer tijd moeten hebben voor het
buitenspelen
(Asia, Marijn)



Gym
Gym is leuk, omdat we gaan vaak leuke spelletjes doen.. Zoals apenkooien en  nog veel meer

andere dingen. Maar we hebben ook anderen dingen zoals piepjestest. Dat is heel zwaar, maar het is leuk dat we meester
Marco hebben en juf Manon natuurlijk.  Dat zijn de beste gymjuf en meester die je kan hebben, want ze zijn heel erg sportief

(Madelief, Ninou)

Zo ging het eraan toe toen we thuis waren
Toen we een beetje normaal les hadden kwam de lockdown. We misten snel onze ju�en, dus we gingen een spandoek maken.

We probeerden er het beste van maken met spelletjes, maar alsnog was het niet het leukste. Toen we weer naar school
mochten gingen we aan onze spreekbeurten. Het waren hele leuke spreekbeurten. (Paulien)

In de lockdown doen we elke dag dit rekenen, spelling, lezen, en nog andere dingen. Elke dag om 10:00 uur moeten we in de
meet dan bespreken we wat we hebben gedaan en aan het eind doen de kinderen praten. En zo ging het door totdat de

corona regels zijn versoepeld. En dan later weer een lockdown en dat was zowat hetzelfde. (Pieter)

Corona heeft het schooljaar heel erg veranderd. En ik weet dat we allemaal een hekel hebben aan corona. Maar daardoor
zaten we wel 7 weken thuis. Sommige vonden het leuk en andere stom. (Stan S, Dean

Leerlingenraad
Ik ga het hebben over de leerlingenraad waar ik in ben geweest.

De leerlingenraad die ik samen met Boudewijn de Raad heb gedaan ging
over ´Creatief rekenen´. We moesten een oplossing vinden voor kinderen die

meer instructie nodig hebben. We hadden een mogelijke oplossing om
kinderen naar een lagere groep te sturen met alleen maar instructie, we zijn

op de conclusie gekomen dat het geen goed idee was wegens het niet
thuisvoelen in die groep. We hebben wel als een oplossing dat sommige



kinderen meer instructie krijgen en mogelijk een betere plek dichterbij de juf of meester.

Soms hebben wij een leerlingenraad. Dat houd in dat er 2 kinderen uit een klas worden uitgekozen. En dan met Juf Margit
over een bepaald onderwerp praten ik ben al een keer geweest samen met Vigo.

(Stan, Liva)

Nationaal Mediapaspoort
Op school vinden de leerkrachten het belangrijk dat niet alleen pesten gestopt moet worden, maar ook cyber-pesten.

Daarom heeft de school lessen die gaan over online communiceren met elkaar. Ze laten zien hoe media producenten kijkers
beïnvloeden en ze leren je veilig omgaan met het internet. Dat doen ze ook stap voor stap, ze proberen het zo leuk mogelijk

te maken voor de klas en gelijk ook serieus te blijven.

We zijn vorige week begonnen met mediawijsheid. Mediawijsheid houd in dat je bijvoorbeeld iets naar iemand stuurt maar
dat er geen ruzie ontstaat. Juf Eva geeft hier ons altijd les mee. En wij leren er steeds meer van. Bijvoorbeeld iemand stuurt :

Je bent echt een sukkel. Moet jij juist het niet erger maken. Juf eva die laat bijvoorbeeld van dit soort appjes lezen op het
digibord en wij beoordelen wat wij daar dan van vinden. (Vigo)


