Week 2: 19 t/m 23 maart
Deze week waren we bijna klaar met het project. Op donderdag hadden
we een kijkavond van dat project. Het is wel jammer dat mijn kleine
broertje nog net niet op school zat, anders had hij ook mee kunnen
doen aan dat project. De groep waar hij bijna heen gaat ging over de
ruimte. We gingen ook nog een film kijken. Een een of andere Vaiana.
Toen we op school waren, niet met de kijkavond. Wij hadden ook eten
gemaakt maar om 18:02 uur was alles al op. En de kijkavond begon om
18:00 uur. Best wel vroeg dus. En we gingen ook met wedo 2.0. Dat is
een soort van lego techniek, maar dan op de computer is het boekje. In
groep 8 hadden ze iemand die kleren van dat land droeg. Dat land daar
heet Roblebio. Daar hadden ook ze lego mindstorms dat lijkt meer op
lego techniek. Ze hadden daar ook bee bots dat zijn robots die op bijen
lijken.
Gemaakt door: Quinten Flinterman

Kijkavond
Het was druk bij de kijkavond.
Er waren allemaal mensen die kwamen kijken bij de kijkavond.
In groep 8 hadden ze zelf een eigen filmpje bedacht.
Wij in onze klas hadden: kleren voor de toekomst gemaakt,
eten voor de toekomst, robot voor de toekomst.
en huizen voor de toekomst.
Ons land heet Inpanië.
Maar we gaan verder met de kijkavond.
In groep 1-2 hadden ze allemaal iets zelf bedacht over de kijkavond.
In groep 3 hadden ze een soort muis en die kon je zelf besturen.
In groep 4 hadden ze allemaal proefjes die je zelf mocht uittesten.
In groep 4-5 hadden ze een eigen ruimtestation gemaakt met de hele
klas.
In groep 5 hadden ze het dansje Vitlala gedaan van kinderen voor
kinderen.
In groep 6-7 hadden ze allemaal een eigen powerpoint gemaakt van de
toekomst.
In groep 7 hadden ze ook allemaal filmpjes voor de toekomst.
In groep 8 hadden ze een eigen lied verzonnen en hadden van alles
gemaakt.
In de andere groep 8 hadden ze lego gemaakt en robots en nog veel
meer dingen.
Dit was de kijkavond!!!!!!!!
Gemaakt door: Sven Fransen
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We hebben de hele week aan ons project gewerkt en dat was
leuk en al helemaal de kijkavond, want we hadden ijsjes
gemaakt en we hadden een cake gemaakt en we lieten alle
dingen zien die we hadden gemaakt in alle groepjes die we
hadden en we mochten vrijdag al onze spullen mee naar huis
nemen en we kregen ook onze rapporten en dat was leuk om te
krijgen en om te lezen. En we hebben ook nog alle dingen
gemaakt wat we moesten doen en dit is het lijstje: Huizen, Eten,
Kleding, Muurkrant, Informatie zoeken voor op de muurkrant,
3D Printers, reality brillen. En vrijdag was het weer een
normale dag met allerlei lessen dus een gewone schooldag.

Gemaakt door: Max Alleblas

