Groep van de maand week 1
Wij zijn met groep 7T deze maand de groep van de maand. Elke week zullen wij
vertellen over hoe het is in onze klas en wat we doen.
Hier zijn de eerste kinderen met hun verhaal.

Naam: Brenda.
Ik vind het heel leuk in groep 7. De leuke dingen vond ik die piet aan het draadje
knutselen en alle andere knutselwerkjes, de tekenen opdrachten vind ik altijd leuk
en de spelletjes die we wellis doen vind ik heel leuk en spelling vind ik leuk vanwege
het typen op de laptop. En de klas vind ik natuurlijk ook leuk!
Naam:  Iza v/d Bos

Ik vind het leuk dat we klas van de maand zijn.
Omdat we dan goed kunnen vertellen over hoe we het vinden in groep 7T
Ik begin met de vakken.
Ik vind handvaardigheid het leukst en tekenen.
Ik vind natuur en techniek ook heel leuk.
Vooral met al die proefjes.
Spelling is okee ik vind het niet heel erg leuk maar ook niet
heel erg stom.
Rekenen is wel leuk en best makkelijk.
Taal is saai!!
Maar al het werk is wel leuker geworden met de chromebooks.
Ik vind het heel fijn om op te werken.

Nu de juf en de meester die zijn super aardig.
Ze kunnen streng zijn maar dat hoort erbij.
De rest van de klas is super aardig, maar we kletsen wel veel.

Ik vind het wel jammer dat mijn klas is gesplitst.
Er zitten 2 anderen vriendinnen in de anderen klas.

Naam: jasmijn

Wij zijn groep 7T.  Ik vind het heel leuk in de klas. Ik vind rekenen leuk en ik
ben er wel een goed in en in taal ben ik niet zo goed en ik vind dat ook niet  zo
leuk. Wij werken nu in chromebooks dat is veel fijner. chromebooks  zijn
computer en tablet in een en er  zit ook een toetsenbord op.  En je kan ook met
je handen er op dat heet een  tekscreem. Wij doen nu taal en rekenen niet meer
in de schrift  en het is veel fijner werken op de chromebook. Heel veel kinderen
vinden het leuker maar sommige ook niet   Ik heb er ook een plaatje van die
komt nu.

 lenthe jansen
in groep 7 doen we leuke proefjes met biologie zoals een
stroomkring maken. geschiedenis, topo, aardrijkskunde en
biologie doen wij met Blink.
Naam: 

Naam:Melanie Eijgermans
we hebben meegedaan aan de voorleeswedstrijden.Daar moest je voorrondes in de
klas doen en toen heb ik gewonnen(in de voorrondes).Daarna mocht ik op het
podium voorlezen.Helaas heb ik niet gewonnen.Het zusje van lynn (Isa)en in de
andere groepen Wessel. wij doen in de klas op maandag proefjes. We hebben het
laatst gehad over ijs(een vaste vorm) naar water(vloeistof) te veranderen en naar
damp(gas).Andere maandagen hebben we proefjes met elektriciteit, dansen met
licht en met bewaking.het is heel leuk e
 n ik vind het heeeeeeeeeeeeeeel leuk in
groep 7

Naam: Pepijn

Wij zijn groep van de maand deze maand. Wij moesten een stukje typen over
hoe we het vinden in groep 7. Ik vind het heel leuk in groep 7. We zitten met 31
kinderen in de klas. En we werken met chromebooks. We hebben een contract
ondertekend met daarin de regels voor de chromebook. Daar doen we de
meeste lessen op zoals rekenen, taal, spelling, woordenschat, geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek, engels, topografie en we doen er onze
weektaken op. Maar schrijven doen we gewoon in de schriften. Sommige
dictees doen we schriftelijk en sommige op de chromebook. We hebben een
meester, maar op maandag een juf. Op maandag doen we altijd proefjes
(natuur en techniek). We hebben elke week huiswerk: slagwerk. Dat is taal. En
verder hebben we alleen huiswerk als er een toets komt. We werken nu ook
met google drive en de classroom. In de classroom maken we ook onze
weektaken, en dit stukje wat ik nu schrijf ook. Ik denk dat ik nu wel genoeg
verteld heb.
Dus tot zover mijn stukje.

Naam: Sophie

hallo allemaal ik ga jullie vertellen over groep 7T
laten we maar beginnen.Onze klas kan nogal druk zijn
maar ook heel behulpzaam.We doen ook vaak leuk
dingen zo als,spelletjes op het chromebook.Maar we
knutselen ook bijna elke dag en dat zijn leuke
opdrachtjes.Aan de meester moet je aan het begin
even wennen maar daarna is hij heel aardig en
grappig.buiten spelen doen we op een heel groot veld,
namelijk  het sportveld dat ligt naast de school je
hebt dus alle ruimte en dat is erg leuk!

groetjes sophie



Groep 7 is geweldig met sinterklaas had ik een leuke suprise. nu is het bijna kerst en ik heb
het beste sneeuwballen gevecht ooit gehad ik heb wel een zere wang maar dat valt best
mee. ik heb zin in de kerstvakantie!!!!!!!!!! op dit moment ben ik nog bezig met een
sneeuwfort. het wordt het beste sneeuwfort ooit hij moet alleen nog wat hoger hij komt er
hopelijk zo uit te zien:

niet lukken

Maar dat gaat denk ik

Tim M

Naam:

ik vind het heel leuk in groep zeven ik heb ook een heel grappig spel met buitenspelen
en ik heb heel veel vrienden en we kunnen echt heel goed lachen en mijn vrienden zijn
soms wat bozig om iets maar dat komt dan altijd wel goed.
Naam: Vin Verbraeken

Sinterklaas
5 december, dat betekent Sinterklaas! Om half negen
kwamen we aan op school. Om kwart voor negen
gingen we al naar buiten om Sinterklaas te feliciteren.
Daarna gingen we surprises uitpakken. Het laatste uur
gingen we film kijken. Het is superleuk in groep 7!

Yilla Krouwer

Naam: 

Groep 7 is leuk, maar  ik mis mijn vrienden in de andere groep wel.
Gelukkig zit ik naast iemand die ik aardig vind.
Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt.
Het leukste vond ik de surprises. Ik had een hele mooie.
Mijn lievelingsvak is toch wel tekenen.
We zijn nu met een tekening van jezus in de kribbe.
Het was ook leuk om aan de mediamasters mee te doen.
Dit waren de verhalen van deze week.
Volgende week vertellen de andere kinderen uit onze groep
hoe ze het vinden in groep 7.

