Week 2 van groep 7
Hier kunnen jullie de andere verhalen van onze klas lezen.
Naam: Ahmed
Bij de natuur lessen doen we altijd proefjes en dat vind ik heel leuk.

Mediamasters vond ik ook heel leuk jammer hebben wij niet gewonnen.

Mediamasters is een quiz. Het gaat om media.
Ik vind het leuk dat we chromebooks hebben. Een Chromebook ziet eruit en werkt als een
laptop. Maar is het niet.
Er is een belangrijk verschil: Chromebooks gebruiken in plaats van Windows of Apple iOS het
besturingssysteem ‘Google Chrome OS’. Dit superlichte en daarom snelle besturingssysteem is
standaard uitgerust.

Faye


de surprises
Ik vond de surprises het leukst omdat het een groot kado was
en ik had een sushi gekregen als surprise ik was er wel blij
mee. We gingen ook media master spelen dat is een spel
waarbij je veel moet nadenken je kon ook winnen maar helaas
hebben we niet gewonnen. Vandaag hebben we buiten met
sneeuwballen gegooit het was leuk maar wel koud.

Naam: boris v/d voort

mijn verslag:
Ik vind het best leuk in de klas.
We doen veel leuke dingen in de klas zoals:
Bij biologie doen we leuke proefjes om dingen te testen.
Bij de taal en rekenles werken we vaak samen.
Dat vind ik wel leuk.
we knutselen meestal wel leuke dingen.
het is meestal wel rustig in de klas.
je kunt op het chromebook heel veel dingen doen.
we hebben een goede sfeer in de klas.
maar soms wat druk.

Jayden Robinson

Naam: 

Ik vind de proefjes een van de leukste
dingen. We leren hoe je een weerkaatsing
maakt of hoe vaste stoffen naar vloeistof
maakt.

De gym is ook leuk, we doen vaak leuke
spellen. Het leukste aan de gym is hoe we
het spelen. Het is vaak wel orgineel.

De mediamasters is is het leukste tot nu
toe. We leren daar om beter met internet
om te gaan, snel na te denken en ook nog
is in een game.

De uitleg van de meester en juf is heel
goed, ze leggen het duidelijk uit en voor
de mensen die het lastig vinden leggen ze
extra uit.

Naam: Lokeyin Koo

Het is hier heel leuk.
op Maandag hebben we gym en op Dinsdag.
op Maandag hebben we een juf en de andere dagen
een meester.Op vrijdag gaan we allemaal liedjes zingen
van oude musicals. wij spelen op een voetbalveld maar

als het regent gaan we op onze chromebooks spelletjes
doen.

naam: michaela
De surprises vond ik leuk
bedacht.

de proefjes vond ik leuk om te doen

Knutselen vind ik ook leuk om te doen

Naam: Roos
Ik vond heel veel leuk zoals de surprises, en bij biologie
doen we dit blok allemaal proefjes en dat is echt heel leuk
en we hebben al een met stroom gedaan en een met kleur
en een met licht en handvaardigheid is ook heel leuk
Naam: zinzi vijftigschild

wij hebben mediamaster gespeelt dat is een game voor
je hersenen,we hebben ook de finale gespeelt en we
zijn niet eerste geworden.maar ik vond het super leuk.
we hebben Sinterklaas gevierd met suprise. ik vind de
meester en juf heel erg leuk hoe ze les geven.
Volgende week zijn er weer verhalen over onze klas te lezen.

