Groep van de maand week 4
Deze week vertellen we wat we leren in over de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.

Naam: Ahmed
Met geschiedenis hebben we het over de tweede
wereldoorlog.Vorige jaar moesten wij het in schriften
schrijven. Nu doen we het op de chromebooks.
Bij aardrijkskunde doen we het over klimaat kwesties.
Dat is heel leerzaam.
Naam: cenan

we hebben het met aardrijkskunde over het klimaat
gehad en ik vond het heel leerzaam
en met geschiedenis hebben we het gehad over de
tweede wereldoorlog gehad en dat was
heel erg om te horen en dat was minder fijn.
Naam: sophie
hallo allemaal vandaag ga ik jullie vertellen over geschiedenis en
aardrijkskunde. -geschiedenis-geschiedenis is echt super leuk,het is
eigenlijk een van mijn lievelingsvakken ik vind dingen over de oorlog
bijvoorbeeld super leuk.Ik weet best wel veel over de 2e
wereldoorlog,ik zal jullie er wat over vertellen.
Mijn overgroot oma was 8 toen het begon.Ze woonden tegenover het
station er kwamen vliegtuigen uit de lucht.Mijn oma zat nog in de
jeugd dus ze was niet erg bang ze ging ook gewoon nog gezellig met
haar vriendinnen buitenspelen.Maar op een gegeven moment werd het
wel een beetje gevaarlijk en ze moest binnen blijven.Maar ze hadden
ook weinig te eten en hadden heel vies brood,daarom gingen haar
vader en broer met de boot aardappelen halen maar er was daar in de
buurt een keer een Duitser dood geschoten dus ze werden
aangehouden,maar hun hadden het gelukkig niet gedaan en mochten
weer verder.(Mijn overgroot oma leeft nu nog)

Naam:Daniel van marrewijk
:) We hebben over het klimaat gewerkt of over stroom en gassen en licht.
En over landen wat voor soort klimaat. (Weer).
En over verdamping en over geleiders en over isolatoren.
Ook nog over condenseren dat is een beetje alles wat ik weet.
Naam:Melanie
we doen in de klas op ons chromebook bijna alles. het is heel leuk. we zijn met
aardrijkskunde bezig met klimaat kwesties. zoals regen in de woestijn en zeilen langs de
evenaar. we doen het meestal met meester Ton. bij geschiedenis hebben we het over de
eerste wereldoorlog gehad en we hebben het nu over de tweede wereldoorlog. dat doen we
ook meestal met meester Ton. het is heel leuk om op het chromebook te werken.

mex
in de klas hebben we met de geschiedenisles het
over de eerste wereldoorlog gehad en over de
tweede wereld gehad
Faye
Naam:

We hebben het over de wereldoorlog
gehad. We mochten ook een keer zelf
kiezen naast wie je ging zitten dat vond
ik leuk. we hebben het ook over het
klimaat gehad dat vond ik interessant
en leuk.

Naam: maud
we hebben het over de 2 den en 1
eersten wereldoorlog gehad het
klimaat gehad en over een zeiltocht
door een paar landen
Naam:

Yilla Krouwer

Met geschiedenis hebben we het nu over de tweede wereldoorlog.
Daarvoor hadden we het over de eerste wereldoorlog.
Daarvan vind ik lieve moeder alles gaat goed het leukst.
Met aardrijkskunde hebben we het over klimaatkwesties.
Daarvoor hadden we het over krachten der aarde.
Daarvan vond ik zeilen langs de evenaar het leukst.
Als ik moet kiezen tussen geschiedenis en aardrijkskunde zal ik, voor geschiedenis gaan.
Ik vind dat toch het leukst.

Naam: Pepijn!!!

We hebben het bij geschiedenis gehad over de 1e wereldoorlog. In dat
thema (1) hebben we geleerd over de centralen, over de geallieerden,

over de neutralen, over loopgraven, over Franz Ferdinand, over het
nationalisme, over degens en sabels, wie vocht, wie tegen wie vocht,
hoe ze vochten, wie welke rol had, en nog veel meer. Nu zijn we over de
2e wereldoorlog aan het leren. Maar de laatste tijd zijn we vooral bezig
met aardrijkskunde. We hebben thema 1 gehad: krachten der aarde. Dat
ging over de ijstijd, de grond, hoe de mensen het landschap veranderen
en over wat je met leeg land kan doen. We hebben ook leuke proefjes
gedaan zoals grondonderzoek. We hebben nog veel meer gedaan maar
dat kan ik niet allemaal opschrijven. Dus dat was het.

Mats

Naam:

Met aardrijkskunde heb ik mijn presentatie over Australië.Ik
had een goed voor mijn presentatie.
Met aardrijkskunde hebben we het over het klimaat.

En met geschiedenis hebben we het nu over de tweede
wereldoorlog.

En daarvoor hebben we het gehad over
de eerste wereldoorlog die toets ging goed .
Het is heel leuk!

Naam: Brenda

Ik vind aardrijkskunde en geschiedenis best wel leuk maar soms ook niet zo leuk. Bij aardrijkskunde
vond ik reuzenhanden niet zo een leuk en regen en de woestijn vond ik misschien wel de leukste. Bij
geschiedenis vind ik ze allemaal niet zo leuk zoals de wereldoorlogen, ja die lessen vond ik niet leuk.
Maar voorderest is alles wel oke.

zinzi
met geschiedenis hebben we het
over de wereldoorlog. bij
aardrijkskunden hebben we het
over klimaten gehad.en over de 1
wereldoorlog en de 2
wereldoorlog. en klachten der
aarde.
Naam:

Naam: iza van den bos
hoi ik ga het hebben over geschiedenis en aardrijkskunde.
Eerst geschiedenis, dat doen we altijd bij de meester.
Geschiedenis vind ik leuk omdat we in groepjes werken
En dan kan je goed bespreken wat het goede antwoord is.
aardrijkskunde is eigenlijk precies hetzelfde.
Maar dan over allemaal landen enzo
Dit was het weer voor deze week.
Volgende week komt er weer een groep van de maand. Het is nog een verrassing waar we dan
over gaan schrijven.

