Wat hebben de kinderen van groep 7 te vertellen over hun belevenissen in de
kerstvakantie?
Naam:Ahmed
Ik was jarig in de kerstvakantie.
Ik kreeg heel veel kadootjes.
Onder andere een playstaiton 4 met fifa 18, nieuwe schoenen
en nieuwe voetbalschoenen. Ook zijn
wij naar de watertuin geweest dat was heel lekker.
Naam: Brenda
Ik heb een leuke kerstvakantie gehad we hebben gezwommen en daar kwam ik Pepijn tegen toen gingen
we lummeltje doen in het zwembad. En ik ben bij mijn opa en oma geweest daar hebben we oud en nieuw
gevierd het was best leuk. En ik heb met Faye gespeeld het was super leuk bij Faye. En we zijn bij de film
Padington 2 geweest hij was suuuuuper leuk.
Naam:Daniel
dag 1
Op mijn eerste dag ging ik met een vriend spellen,
en ging ik naar judo.
dag2
Op deze dag ging ik nergen naar toe ik bleef gewoon thuis en ging op de ps4.
dag 3
Op deze dag ging ik naar scouting en bleef ik verder gewoon thuis.
dag 4
Op deze dag ging ik verhuizen.
Op de andere dagen kwamen er veel spullen aan die we hebben bestelt,
en werden er veel dingen in elkaar getimmerd en opgehangen.
DIT WAS MIJN KERST VAKANTIE

faye
Wij hebben kerst gevierd dat vond ik leuk.
We gingen ook bij mijn opa en oma logeren dat vond
ik ook best wel leuk. Ik heb ook veel op mijn
telefoon gezeten. Ik heb ook elke dag uitgeslapen.

Naam:de laatste dag op school deden we bijna niks meer en toen
we vrij hadden ging ik de volgende naar de trampoline park.
En aan begin was het rustig maar later kwamen er heel veel mensen
en die dag daarna ging ik buiten spelen met Sophie en Lizz en Nieke
toen gingen we skeeleren eerst kon ik het niet maar later heel goed.
En toen bijna de laatste dag ging ik schaatsen en toen viel een
jongen voor mij en ik viel over hem heen en achter mij die
viel over mij heen. En de laatste dag ging ik zwemmen.

jasmijn
naam: lenthe
als eerst gingen we tv kijken en lui doen, vervelen en meer de 2 week was ik ziek en lag
ik 2 dagen in bed vrijdag gingen we naar de efteling daar gingen we in joris en de draak
en 10x in de pyton daar zat een tijdslot op dat is dat je een kaartje moet heden en die
kan je krijgen bij de ingang maar die is wel later dan het dan is we gingen in het efteling
hotel slapen en iedereen wouw kamer 108 wand daar was een zo genamt bad en toen
hadden wij een veel leukere kamer met 2 bedste de 2de dag was het zelfte alleen
leuker

Naam: maud
ik ben in de vekansie naar het
kerstcircus geweest daar haden ze
lamas en kameelen en paarden de
paarde en kamelen moesten alleen
maar rondjes lopen en de en er
werd over het koor lopen een viel bij
na er van af en ik heb ook nog bij
mijn nicht gelogeerd en de eerste dag
ging en we de paarden halen en me
schoen zat heel helemaal onder der

de moder ze waren niet meer paars
maar bruin dus ik moest op het
paard naar haar huis en daar krijg
ik paardrijschoenen ik ben ook naar
de bioscoop gegaan paddington ik
ben gaan gourmetten ik moest
handballen en 2-17 verlooren ik heb
8 balen door gelaten en daar na
gingen wij naar het strand met sepp
hij ging met elke hond spelen
Naam:Melanie
ik heb in de kerstvakantie in de kerk voorgelezen het was heel leuk.
en gezwommen bij OSS met mijn nicht en nichtje Jesse en opa en mama.
het was heel leuk.
ik heb meegedaan aan het nieuwjaarsconcert met berget lewis.
ik deed een medley met louise blonk en maike strik.
we hadden een kleedkamer voor de jong talenten dat was een band, de medley meiden,
steffanie zei zong, babbette op joekelille. we hadden ook heel veel snoepjes kit kat, drop en
zakjes snoep. ik vond het eerst heel spannend maar toen ik op het podium stond was het
niet zo eng. voorderest was het heeeeeeel leuk.

michaela

Naam: 

ik ben op vakantie geweest naar Duitsland met Nico sandra Erik
en michaela !
Naam: Pepijn!!!

Ik heb in mijn vakantie heel veel gedaan. Ik heb vooral kerstbomen gezocht voor de
kerstbomenactie. Daarmee moet je zoveel mogelijk kerstbomen zoeken tot 6 januari.
Je moet je van tevoren inschrijven op de site van de Gemeente Westland. Je krijgt per
kerstboom 50 cent. Als je minder dan 25 kerstbomen ophaalt, moet je ze brengen naar de
kieviet. Als je meer dan 25 kerstbomen ophaalt, worden ze voor je opgehaald. Ik had er 66.
Ik heb ook gezwommen in de vakantie en daar kwam ik Brenda tegen. Ik heb trouwens een
blauw hoverboard gekocht voor 179 euro. En ik heb normale dingen gedaan zoals trainen,
met Suus spelen, lezen enz. En dat was het wel een beetje.

Naam: Roos
Ik ben naar de bioscoop geweest naar de film
Ferdinand en hij was heel leuk en met de
kerst gingen gourmetten met mijn oma en
tante en neefje en oom en ik ging ook naar
mijn andere oom en tante en daar gingen we
patat eten
Naam: Sophie
Het is begonnen,de kerstvakantie!!!! Eindelijk zijn we vrij. Het begon
allemaal Vrijdagmiddag, ik ging met mijn vriendinnen buitenspelen.En
Dinsdag begon de eerste ski les bij de Uithof ik had 4 dagen les van 10
tot 11 uur, maar ik ben wel een paar keer gevallen maar dat hoort er
bij.En op Vrijdag was de laatste les,toen ging je na de les met heel je ski
team patatjes eten dat was erg lekker.En toen in de middag gingen we
met vrienden afspreken.Het is Zondag 31 Januari mijn oma is jarig we
gingen al een beetje vuurwerk afsteken.En nu is het zo ver oud nieuw!!!

we vierden het bij vrienden van ons me vriendinnen waren er ook(niet
van school)het was egt supper leuk.Maar toen was het af tellen 5 4 3 2 1
gelukkig nieuw jaar 2018, we waren half 4 naar bed gegaan.En toen de
volgende dag gingen we even naar de oma ś en opa ś nieuw jaar
wensen en even naar het strand uitwaaien.En toen begon school weer ik
had er superveel zin in

Yilla Krouwer

Naam: 

In mijn kerstvakantie was ik in Limburg.
Daar zaten we dicht bij de Duitse grens.
In Duitsland gingen we naar een fashion-outlet.
Ik heb heel veel kleren gekocht.
We gingen ook naar België.
Daar gingen we naar Leuven.
We vonden het daar nogal saai.
We zijn in België ook naar een bierfabriek gegaan voor mijn vader.
We gingen ook nog naar kerstcircus-Ahoy geweest.
Het leukste vond ik de paarden.

Dit waren de verhalen van week 3.
Tot volgende week…..

