GROEP VAN DE MAAND
Maandag 12 maart : De hele school heeft een begin
gemaakt aan het project. We moeten een land verzinnen
en wij hebben al een land en die heet Inpanië. We
hebben al een vlag gemaakt sommige hadden al een
vlag gemaakt dus die kregen een opdracht net zoals ik.
Ik mocht met Zoë de letters van Inpanië op een groot
doek verven, maar eerst moesten we het tekenen en het
was moeilijker dan we dachten. Maar we gingen niet
leren dus het was wel heeel erg leuk. : )
Dinsdag 13 maart :
Vandaag hebben we een robot gemaakt en ik heb er
een met Jelle gemaakt en hij heet Willie Zwibis. Hij staat
in de keuken, want hij kan met zijn 3d printer eten
maken dus dan hoeven we zelf niet te koken.

Woensdag 14 maart :
We hebben vandaag een huis.
gemaakt en ik heb het huis met Lieke, Nisrine en Jelle
gemaakt. Het huis heeft een plastic dak en het is rood, je
kan er doorheen kijken.

Donderdag 15 maart :
We hebben vandaag het huis afgemaakt en we hebben
een spreekbeurt van Xander gehad en het ging over het
laboratorium en voorderest hebben we niets anders
gedaan.
Vrijdag 16 maart : We gingen vandaag eerst leren
bijvoorbeeld rekenen en taal en we kregen te maken met
de 3d printer en het laatste uurtje gaan we aan het
project.

Gemaakt door:
Linde Bischoff

Maandag 12-3-17

We gingen eerst gymmen.
De onderdelen van vandaag waren trapeze zwaaien,
een pion om gooien bij een ander.
Na het gymmen gingen we eten en drinken.
Heel de bovenbouw ging met elkaar een show bekijken van mad science,
Professor Bing Beng Bart ging ons uitleggen wat een chemische reactie is.
En we hadden twee spreekbeurten.
Toen gingen we lunchen.
Onze klas ging aan de project week beginnen wat twee weken duurt.
We hadden al een naam voor ons project en de naam is Inpanië.
Maar we moesten nog een vlag dus gingen we een vlag maken.
En gingen nog ons land ontwerpen

Dit is onze mindmap van Inpanië.

Dinsdag 13-3-17

We gingen een geschiedenis toets maken.
Na de geschiedenis toets gingen we aan het project werken,
vandaag hadden we het over techniek in de toekomst.
Dus je ging allemaal dingen in de toekomst maken.
Toen gingen we eten en drinken.
Daarna gingen we naar de gym lopen met zijn allen.
Bij de gym gingen we slagbal spelen,
maar je moest de bal wegschoppen in plaats van slaan.
Na de gym gingen we lunchen.
Toen we klaar waren met lunchen, gingen we verder met het project techniek.
Sem, Saad, Lenn en Mats hebben deze 3D printer en vr bril gemaakt.

Woensdag 14-3-17
Toen we op school kwamen gingen we een kwartier lezen.
Na het lezen waren er weer twee spreekbeurten.
We gingen vandaag aan het project huizen werken.
Om half 11 gaan we eten en drinken en daarna buitenspellen.
Dus toen we klaar waren met buitenspelen,
gingen we nog een uur verder met het project huizen.
Het laatste half uur gingen we aan onze muurkrant werken.

Donderdag 15-3-17

We gingen aan het begin van de dag een kwartier lezen.
Na het lezen wouden we twee spreekbeurten gaan doen maar de wifi lag er af.
Dus toen gingen we aan ons project huizen werken.
Toen het 10 voor half 11 was gingen we eten en drinken.
Sommige kinderen gingen na het eten en drinken de kangoeroe test maken,
en de andere buitenspelen.
Om 11 uur toen we klaar waren met buitenspellen,
gingen we weer verder aan het project huizen.
Na het project huizen dus om 12 uur gingen we lunchen.
En om 1 uur gingen we met zijn alleen liedjes zingen.
Het laatste half uurtje waren we bezig met squla.

Vrijdag 16-3-17

We begonnen deze dag met een kwartier lezen wat we dagelijks doen op school.
Toen we klaar waren met lezen, hadden we twee spreekbeurten.
Na de twee spreekbeurten gingen we een rekenen les maken,
met de rekenen les gingen we boven de 1000 plus sommen maken.
Voordat we naar buiten gaan,
waren er nog twee spreekbeurten en gingen we eten drinken.
En na het buitenspelen nog een spreekbeurt.
Na de spreekbeurt gingen we nog 3D dingen ontwerpen.

Gemaakt door: Sem van Ruijven

maandag 12-3-201
Eerst gingen we naar de gym het was heel leuk.
Daarna was de opening van de projectweek .
Er was een professor die allemaal proefjes ging doen.
Het was heel leuk en je hoorde een paar keer knallen.
Daarna gingen we aan ons land Inpanië .
We gingen stemmen welke land het werd het werd die van
Daarna gingen we aan de muurkrant .
En toen ging iedereen de muurkrant maken.

Fenna .

dinsdag 13-3-2018
Als eerst hadden we de toets van geschiedenis.
Daarna mocht je aan je muurkrant.
En toen gingen we eten en drinken.
We gingen daarna naar buiten.
En daarna gingen we naar de gym we gingen trefbal spelen.
Trefbal is mijn lievelingssport wat we bij de gym doen.
Daarna gingen we overblijven en daarna naar buiten.
En toen gingen we robots maken ik had er zelf ook een gemaakt.
Zij heet Sasha van der Berg.
Daarna hadden we ons land gemaakt hij heet Inpanië
De in staat voor: China
De pan staat voor: Spanje
De ie staat voor Italië.
Naar huis.

woensdag 14-3-2018
Als eerst gingen we de spreekbeurten doen.
Daarna gingen we verder aan de robots .
Toen gingen we huizen maken die van ons had een draaitrap .
En die van ons had twee etages hij is van hout gemaakt.
Daarna gingen we eten en drinken.
En toen gingen we verder aan het project.
En toen naar huis.

donderdag 15-3-2018
Eerst gingen we lezen.
Daarna gingen we aan onze huizen en sommige aan hun robots.
Er was geen wifi dus ze hadden spreekbeurten zonder powerpoint.
We hadden ook nog armbandjes gekregen.
Daarna overblijven.
Daarna gingen we verder aan onze huizen.
En toen was er wifi dus toen gingen we op squla.
En daarna naar huis.

vrijdag 16-3-2018
Als eerst twee spreekbeurten.
Daarna rekenen .
Spreekbeurten van Daniël en Tim.
Nu gaan we eten en drinken.
Daarna naar buiten.
Weer een spreekbeurt van Sem.
Daarna aan project .
En aan de muurkrant .
Nu naar huis.

Gemaakt door:
Nisrine Boutasmit

Maandag 12 maart
We begonnen vandaag als eerst met gym. Ik wist dat niet en kwam te laat.
Gelukkig zei Randy dat ik naar de gym moest.
We gingen trapeze zwaaien. We deden het konijnen spel en pion trefbal.
Weer in de klas gingen we eten en drinken en daarna keken we naar een show.
Daarna gingen we buiten spelen en deden verstoppertje.
Op naar binnen weer en je vlag maken en kiezen welke het wordt.
Fenna had gewonnen en nu hebben we allemaal ook zo een vlag. En we hebben ook de vorm van
Inpanië dit was het.

Einde Maandag 12 maart

Woensdag 14 maart
Vandaag hadden we eindelijk onze 3D printer af.
We zijn vandaag begonnen met de huizen en hij is al best mooi.
Zowat alle dingen van techniek is af en de huizen van anderen zijn ook heel mooi.
Ik, Sem, Mats en Saad hebben nu het huis geverfd en we gaan weer naar huis.

Einde woensdag 14 maart.

Donderdag 15 maart
We hadden het Inpanees alfabet gemaakt. De wifi lag er uit en we hebben ons huis nu al bijna af.

Einde donderdag 15 maart.

Vrijdag 16 maart
We hebben voor het eerst deze week gewerkt op papier.
We hebben gewerkt met de 3d printer en maken allemaal een 3d ontwerp gemaakt en ik ga thuis ga
ik ook nog door en ik nu we hebben 5 spreekbeurten gehad en we weten hoe we samen in een
document kunnen werken en hoefden geen taal te doen best een korte dag en dat was het dan.

Einde donderdag 16 maart.
Gemaakt door: Lenn van der Meer

