
Bijlage groep 8

De leerlingen van groep 8a hebben verschillende stukjes getypt over hoe ze dit voor hen
speciale laatste jaar beleven. Veel leesplezier.

Groep 8 een speciaal jaar….
Wij vinden groep acht een heel speciaal jaar, omdat je heel erg veel gaat doen in je
laatste jaar op de basisschool. Je gaat bijvoorbeeld op kamp en musical bij deze
dingen ga je ook heel erg veel beleven. Bij de musical heeft iedereen eigen rollen en
op kamp ga je ook heel veel dingen doen bijvoorbeeld met je vrienden in een hele
grote kabine slapen en hele leuke activiteiten.
Sylvester en Teun

Gym
Onze groep heeft op maandag en donderdag gym , Onze gym meester heet Marco.
Onze gym is heel leuk we mogen zelf les geven, En je kan er je energie in kwijt!
Jammer genoeg is het alleen op maandag en donderdag. Gym onze favoriete vak!
Op maandag hebben we om 14.00 uur gym en op donderdag 13.15, De gym heeft
ook leuke spullen om mee te gymmen! Ons favoriete spel is bunker trefbal.
Made by:  Eline, Feline, Lotte

doe dag De Dijk
We konden helaas niet de school bezoeken. Maar het kon wel via de meet. Een
online doe dag doen.Het was leuk we moesten dansen en knutselen en  Engels. We
moesten bij Engels, artiesten raden en liedjes raden dat was grappig en leuk.We
moesten bij knutselen
een poppetje maken die liep.En bij dansen moesten we een  dansje doen sommige
mensen vonden dat niet leuk alleen zij deden toch mee.
van Ruben en Lennie

Groep acht!
Groep acht is een speciaal jaar omdat het het laatste jaar op de basisschool is.
In het begin van groep 8 zijn we naar Duinrell geweest.
Wij kijken er naar uit om op kamp te gaan en de musical te doen.
We hebben ook al de Nio toets gehad, Dit was erg spannend omdat het je niveau
bepaald. Door de corona kunnen we momenteel geen scholen bezoeken, Dat is erg
jammer maar online is er gelukkig ook veel te volgen. Wij hebben een hele leuke tijd
gehad hier op de Maria Bernadette school. We zijn nog niet weg maar we gaan de
school wel missen. Door alle ontzettend leuke leerkrachten en lessen die we hebben
gehad. We hopen hier nog vaak genoeg terug te komen.

Groetjes van Tara & Lois



Groep 8a is te gek

In groep 8 gaan we altijd leuke en creatieve  dingen doen. We gaan op kamp, we
doen een musical, en we doen ook handvaardigheid met juf Annemieke ( het zijn
altijd leuke opdrachten). De groep is altijd erg gezellig en positief. Het is wel een
bijzonder jaar, want we nemen helaas afscheid van de Maria Bernadette school.
maar voorderest is groep 8a te gek

Celina en Ivy

Hallo wij zijn van groep 8A. Vandaag gaan wij vertellen hoe het is in groep 8A. In
groep 8A is het leuk maar, soms (gelukkig niet vaak) is meester chagrijnig en dan is
het een paar uur stil maar, als meester niet chagrijnig is en als wij lief zijn. Mogen wij
spelletjes aan het eind van de dag. En als Lennie irritant is gaat meester hem
pakken.
gemaakt door Lucas, Ivo
en Bas


