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Schoolkrant Kerst 2017
U ontvangt de Kerstkrant 2017. De groepen presenteren zich en laten iets van
hun werk zien. Het is weer een hele speciale schoolkrant. Erg gevarieerd met
puzzels, foto’s, verhalen, enz., dus het levert veel kijkplezier op.
In een wereld waarin veel gebeurd en die op ons allen invloed heeft, mogen en
moeten we als school een veilige plek zijn waar kinderen zich ‘thuis’ voelen –
want dat is een voorwaarde voor goed onderwijs- en hen wijzen op de
Schuilplaats die onze Heere wil zijn. We zijn blij dat het onderwijs goede
voortgang heeft en we hebben voor de Kerstvakantie al veel zaken hebben
kunnen starten. Het schoolteam heeft zich ook geweldig ingezet. We zijn erg
dankbaar dat het onderwijs aan de kinderen doorging en dat er goede, zinvolle
contacten waren met de ouders. We proberen ieder kind de ondersteuning te
geven die het nodig heeft.
Ook in D.V. het jaar 2018 staat weer veel te gebeuren op onderwijsgebied. Voor
het zover is sluiten we het jaar 2017 af met de Kerstfeestviering, want Hij wijst
ons de weg…

GROEPSVERDELING
Zoals eerder aangegeven zal er na januari gedeeltelijk een nieuwe
groepsverdeling komen, o.a. omdat het ouderschapsverlof van meester JanWillem afloopt. Als Leerkracht in Opleiding (LIO-er) gaat Carolien de Bonte
ons in de komende tijd versterken. Juf Carolien woont in Oude-Tonge en volgt
haar opleiding aan de PABO De Driestar in Gouda. Zij is nu in het laatste deel
van haar opleiding aangekomen en mag (deels) zelfstandig een groep
begeleiden. We hebben er veel vertrouwen in dat ze een goede juf gaat worden
en we wensen haar een fijne tijd toe op CBS De Hoeksteen! Zij zal in groep 6
worden ingezet, zodat er geen combinatie 4/5 en 5/6 meer is. Wel zal ze
natuurlijk begeleid en gecoacht gaan worden. Juf Marieke gaat in groep 2 juf
Marleen vervangen en juf Marleen zal in de komende maanden in diverse
groepen assisteren o.a. bij de zgn. terugkomdagen van juf Carolien in groep 6.
Meester Jan-Willem zal op woensdag m.n. in groep 7 of groep 8 zijn om bijv. te
vervangen bij het zgn. compensatieverlof van juf Gerda.
Voor de duidelijkheid nog even op een rijtje:
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Kerstfeest
Deze week vieren we het Kerstfeest van de school. We zijn dankbaar dat we de
geboorte van onze Heere Jezus Christus met elkaar mogen vieren. Voor de
kinderen is het altijd weer een geweldig gebeuren en we hopen dat zij en wij
allen er een fijne herinnering aan mogen hebben. In een tijd dat we het met
elkaar gezellig maken, wordt de beleving van het Kerstfeest dieper: Een Licht is
opgegaan in onze duisternis, in onze kwetsbare wereld en maakte een nieuw
begin. Het Kindeke in de kribbe geeft verwachting over onze zorgen heen. Dit te
weten en te geloven is echt Kerstfeest. We wensen dat elkaar van harte toe.
Een fijne Kerstvakantie en we hopen de kinderen op maandag 8 januari 2018
weer in gezondheid op school te ontmoeten!

Zie de Ster!
Wanneer de wereld koud is
dan warmt zich vaak een mens
Aan de tijd van geboorte
belofte, eeuwige wens
Daar in die kleine stal
een Kind zo mooi en teer
De belofte van de wereld
genade, en zoveel meer
Wanneer de wereld koud is
lijkt het of juist dan
Een ieder zich bewust word
van Gods veel groter plan
De wijzen en de herders
zij gaan ons och slechts voor
Naar de geboorte van vergeving
geloof; en geef het door
Laat het hout van de kribbe
geen kruis voor immer zijn
Verwarm je hart en de wereld
Zie de Ster, Zie een Kind zo klein!

Nieuws uit groep 1
Bijna kerstvakantie, dat betekent dat we alweer 4 maanden op school zitten.
We zijn het inmiddels helemaal gewend en genieten volop van het spelen en
werken met elkaar. Sommige kinderen zijn na de zomervakantie gestart op
school en moesten natuurlijk best even wennen aan het schoolleventje.
We hebben al een heleboel geleerd. Na de
vakantie zijn we gestart met het thema ‘Dit
ben ik’. Een leuk thema om elkaar goed te
leren kennen, maar ook om dingen te leren
over ons lichaam en te leren wat we allemaal
zelf kunnen. En na 6 weken hadden we
allemaal ons eerste diploma gehaald, een
ritsdiploma!

In het kader van de Kinderboekenweek werkten we
over het thema “Licht uit!’ Dat was
naar aanleiding van het prentenboek
over ‘Bang zijn’. Omdat dat boek over
een uiltje ging hebben we ook vanalles
geleerd over uilen en kregen we zelfs
een echte oehoe op bezoek! Geweldig
dat Marijns papa met hun uil Bono in
de klas kwam. We waren onder de
indruk van deze prachtige vogel.

Inmiddels had de herfst zijn intrede
gedaan en werkten we over de
dieren in het (herfst)bos.
Natuurlijk hoorde daar ook een
uitstapje bij naar het echte bos.
Samen met groep 2 gingen we op
kabouterpad in het Ooltgensplaatse
bos. Daar zagen we wat er allemaal in het bos verandert als het herfst is. We
zochten naar mooie bladeren, bekeken paddenstoelen met een spiegeltje,
luisterden naar een verhaaltje in een echte boshut en genoten van al het
moois in het bos.

Smullen van de kabouterkoekjes!

In ons tekenschrift maakten we prachtige herfsttekeningen!

December, dat betekent grote
drukte bij de postbedrijven. Een
goed moment om ons eens te
verdiepen in het grote bedrijf
Post.nl! Wat gebeurt er toch
allemaal met onze kaarten en
brieven en pakketjes die we
versturen? In de klas hadden we een heus postkantoor gemaakt, waar brieven
werden gewogen en zegels werden geplakt. In echte postkleren en met echte
posttassen bezorgden we de post in de brievenbussen die we allemaal gemaakt
hadden. We leerden onze adressen en huisnummers herkennen, stempelden en
knutselden kaarten.

Natuurlijk konden we ook niet om de Sint heen, dus
maakten we een envelop met onze verlanglijstjes en
konden we in het speelgoedmagazijn met pietenpakjes
aan, het speelgoed
voor de kinderen
inpakken om ze
vervolgens in het
postkantoor te
laten afstempelen,

En omdat het bijna kerstfeest was, maakten we een kaart met een kerstgroet voor
onze opa’s en oma’s. Met de hele klas gingen we de kaarten naar de brievenbus
brengen. Zo hebben we een heleboel geleerd over wat de postbode allemaal doet.
In de laatste weken leven we met elkaar toe naar het kerstfeest. Elke morgen steken
we de adventskaarsen aan, oefenen we de kerstliedjes, lezen we boekjes over de
Here Jezus die voor ons naar de aarde kwam.
We wensen u allemaal goede kerstdagen, een fijne vakantie en een gelukkig
nieuwjaar!

Hartelijke groeten van groep 1, juf Petra en juf Carja

Vanuit groep 2

Met vriendelijke groet,
Alexander, Alieke, Bo, Cato, Femke, Jacorine, Jasmijn, Jessy, Lucas, Mels,
Nicol, Patrick, Romény, Ruth, Sven, Tijn, juf Marleen en juf Lienke
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Zo rond de kerstvakantie is er altijd een terugblikmoment op de afgelopen weken.
Na een paar maanden hard werken, zijn we allemaal gewend in groep 8. Het is ook
best wel wennen om ineens de oudste van de school te zijn en te weten dat
iedereen naar je kijkt en dat er ook heel wat van je verwacht wordt. Wat we
allemaal doen in groep 8 is hieronder te lezen; we vervelen ons geen moment.
Veel leesplezier met de stukjes die de kinderen zelf getypt hebben.

Maandtaak
Bij groep 5,6 en 7 doe je een weektaak maar in groep 8 heb je
een maandtaakje hebt er 4 weken voor i.p.v. 1 week en je hebt
maar een paar dingen meer te doen dus eigenlijk vind ik dat de
maand gewoon alleen extra tijd is dat is heel fijn want ik had
mijn weektaak nooit af. Dus de maandtaak is heel fijn. En ik
vind dat de weektaak lekker weg kan want als je de maandtaak
hebt en het is gewoon evenveel dan kan je net zo goed de
weektaak of de maandtaak weg kan of de weektaak kan weg
of de maandtaak ik vind dat de weektaak weg kan want
iedereen wilt langer voor zijn haar weektaak en in groep 8 heb
je dat ook en dat is best fijn
Wessel
Weekvlog
Elke week krijgt een leerling een I pad mee en dan Mag je een week lang vloggen
is filmen ik heb het ook al gedaan en de meester en de juf doet altijd grappig en
alle dingen in de klas mag je filmen de meester zet je video dan op de site en
soort van op YouTube en dan kunnen alle kinderen je filmpje kijken en de meester
kan heel veel leuke dingentjes filmen
Tonie

Sneeuw ballen gevecht op het school plein !
Het was maandag 11 december 2017. Toen we op school
kwamen was er heel veel sneeuw.
Om tien over drie gingen groep 4,5,6,7 en 8 sneeuw ballen
gevecht houden. Wij gingen naar buiten en toen stonden
een paar kinderen van klas 1 op het school plein, want die
waren eerder uit vanwege de sneeuw. Het was heel erg
leuk om sneeuwballen naar iedereen te gooien.
Sommige kinderen bleven ook binnen, want die hadden
niet zoveel zin om naar buiten te gaan. Die kinderen die binnen bleven hadden filmpjes gemaakt over
het sneeuw ballen gevecht op het school plein. Je mocht ook achter de lijn staan als je niet wou dat
er sneeuwballen op je gegooid werden. Het was heel leuk met het sneeuw ballen gevecht. Volgens
mij vond iedereen het heel leuk om sneeuw ballen naar iedereen te gooien.
Stéphanie

Sneeuwballen
Toen er sneeuw lag deden we op school een sneeuwballen gevecht.
We hadden groep 8 tegen de rest gedaan dat was heel erg leuk.
We hadden een soort van oorlog met groep 6 en 7 de sneeuwballen
vlogen ons om de oren en soms zelfs ook ijsballen Sommige kinderen
was heel bang want ze gingen iedere keer achter de lijn en achter de
lijn mag je niet gooien. Er lag gewoon een pak sneeuw van wel 5
centimeter je kon gewoon een sneeuwpop maken. We kregen ook een
veel sneeuwballen op ons maar we gooiden er ook heel veel .
Sten.
Witte voetjes actie
We een keertje te horen dat er een politievrouw kwam,
om uit te leggen wat haar werk is. En hoe je het de
schurken moeilijker kan maken om bij jouw in te breken.
Bijvoorbeeld om grind om je huis te leggen. Dan hoor je
de boeven aankomen en dat willen ze niet. Ze legde ook
uit over de witte voetjes actie, waar wij aan mee
mochten doen. Na ongeveer een week was de witte
voetjes actie. Ik zat bij alle jongens van groep 8 van de
Hoeksteen, want er waren er ook van de Regenboog. We
moesten verzamelen bij ’t Centrum. Van uit daar kregen
we allemaal een route welke we per groepje moesten
doen. Het doel was om te kijken of er auto’s open waren, poorten open, ramen open en nog veel
meer. Toen we weer terug waren bij ’t Centrum maakten we een groepsfoto.
Sjaak-Jan

VO doe-dagen
De VO doe-dagen waren op een vrijdag op de Edudelta en de
Prins Maurits.
We moesten toen om 8.30 in Middelharnis zijn. Het was echt
super leuk in Middelharnis.
We waren naar heel veel lessen geweest zoals Biologie , Engels ,
Kunstvaardigheid , Aardrijkskunde en we mochten bij een klas
ook kiezen of we achter de computer of met de handen gingen
werken , We mochten ook bakken , We gingen namelijk
speculaasjes of flensjes bakken.
Het was heel erg gezellig die dag!!!
Roxanne
De weekvlog
In groep 8 mogen we vloggen. Elke week mag iemand anders met een iPad vloggen! Op alle plekken
waar je komt mag je filmen! Op de iPad staat een app waar je je vlog kan bewerken, je kan
bijvoorbeeld zelf dingen er op schijven in het beeld, stickers, foto’s, knippen en plakken. Echt super
gaaf! ik zelf heb al gevlogd thuis en op school! Een ander nam hem mee op de veo doedagen de
andere met gym de anderen als er een gastles kwam. En zo kan je dus hele leuk originele vlogs
maken. Als je klaar bent met je vlog dan mag je hem laten zien in de klas! En is altijd super grappig en
we moeten altijd heel hard lachen als we elkaar zien in de vlog!! Ook typ ik iets over korbaltoernooi.
Korfbal toernooi

Met onze hele klas hadden we natuurlijk een toernooi gehad! En natuurlijk
deed ik mee. het was echt super gaaf en super spannend! Moeders en vaders
gingen mee en niet te vergeten de meester! Het was vooral heel gezellig want
daar gaat het om. We zeiden allemaal tegen elkaar:” we hoeven niet persé te
winnen, als we het maar gezellig vinden en we doen ons best en meer kunnen
we niet doen!’’ Ik zelf stond heel vaak in de verdediging en één keer in de aanval.
Het was echt super leuk en super grappig. Met de hele klas zijn we met ons
allemaal 4de van de zes. We zijn daar allemaal natuurlijk super trots op. DE
KRACHT VAN GROEP 8!
Romy
De weekvlog
Sinds dat ik in groep 8 zit, is er iedere week iemand die met de
IPad, 1 week mag vloggen. De eerste week ik groep 8 mocht ik
als eerste vloggen. Dat was echt super leuk, maar wat mag je
eigenlijk filmen? Nou, bijvoorbeeld : Als de kinderen aan het
werk zijn, als je pauze hebt, of je hebt huiswerk. Je mag de IPad
ook mee naar huis mee nemen. En we zijn ook naar de VO doe
dagen geweest en dan mag je de IPad ook gewoon mee nemen
om ook daar te filmen. Laatst toen had het gesneeuwd en toen
ging iemand -terwijl we samen naar school liepen- filmen, maar precies toen ik een sneeuwbal wilde
gooien, kreeg ik zelf een sneeuwbal op mijn hoofd!  Eerst deed het wel pijn. Daarna konden we er
wel om lachen!  Maar zo zie je dus dat je alles mag filmen! Maar soms gebeurt het ook dat we
allemaal geconcentreerd zijn en dan gaat er iemand precies gek doen, als de camera op hem/haar is
gericht. En ja, dan weet je wel wat daarna komt. Heel de klas kijkt en dan is de concentratie weg en is
iedereen aan het lachen. Maar zo zie je… Er gebeurd super veel leuks is groep 8.
Puck

DE WEEK VLOG!
Elke week mag iemand vloggen!
Helaas ben ik (Menno) nog niet geweest.
Maar ja ik moet nog even wachten .
De kinderen die vloggen mogen waar ze ook zijn of wat ze ook
doen filmen, Thuis of op school.
Je moet eigenlijk het meeste filmen wat met school te maken
heeft.
Je zou thuis bijvoorbeeld kunnen filmen dat jij je Huiswerk maakt.
Een Timelaps of iets anders.
Je kan bijvoorbeeld filmen dat je in de ochtend wakker word en gaat eten En naar school gaat..
Zou jij het leuk vinden om een VLOG te maken over school voor een week?!
Ik heb andere kinderen bijvoorbeeld de pauze zien filmen wat we aan het doen zijn.
Of in de klas aan het werk zijn.
Dus het is echt heel leuk om te maken!
Als de week voorbij is kan je alles aan elkaar Plakken op een Edit App ( I Movies) (Of een paar
andere apps) Ik zelf vind het echt handig om Dingen te Doen met I Movies. Het is heel makkelijk en
niet te Lastig. Je Zou bijvoorbeeld geluiden erbij doen of grappige plaatjes.
En op maandag gaat de meester het voor je Uploaden en Staat hij op de Site: Groep78.com !
Dus wil je ook De Vlogs van groep 8 zien? Ga dan naar de SITE! 
Veel Kijk Plezier!
Menno

Sinterklaasfeest
Op 5 december is het sinterklaas, daar horen natuurlijk de
stoomboten bij!
Op eind november begonnen we met de stoomboten
De onze was een beetje erg mislukt
Helemaal op het eind( we gingen ong. nog maar 3 keer
oefenen) begonnen we helemaal overnieuw aan de
buitenkant
We hadden helaas niet gewonnen
Maar het was leuk om te doen
Op 5 december stonden alle tafels van groep 8 vol met surprises: van vogel tot konijnenhok
Ik had een voetbalshirt gemaakt voor wie anders als Joey
Het was heel gezellig
Marit
Zaal voetbaltoernooi
Op 29 november hadden we het
zaalvoetbaltoernooi.
We bleven op school eten, want we
moesten snel weg.
Eerst gingen we nog oefenen op het
schoolplein.
Toen we daar aankwamen, gingen we eerst naar de kleedkamer.
Juf Ina moest de eerste wedstrijd fluiten, en daarna moesten wij spelen.
Dee eerste wedstrijd hadden we verloren, maar we hadden niet opgegeven.
De een na laatste wedstrijd was heel spannend. En de laatste wedstrijd was ook super spannend,
Maar de tegenpartij had net gewonnen
Maar toch waren we derde geworden!!!!!!!!
Van Marina
Gameflippo
sinds we in groep 8 zitten doen we gameflippo. Dat is een spel wat je
meestal met zijn tweeën doet. Dan heb je kaarten van 4 getallen en
dat moet dan vierentwintig worden sommige zijn best moeilijk. Je
hebt ook kaarten waar je 8 getallen heb of 6 getallen dat zijn groten
kaarten, en dan heb je ook steeds verschillende cijfers wat het moet
worden. Je mag x + - en : doen, elk cijfer mag je ook maar een keer
gebruiken, we zijn nu zo ver dat we het tegen elkaar een beetje
opnemen , de meester maakt dan groepjes en dat zijn groepjes van
drie vier personen. En dan zeg je aan het eind je punten wat je hebt
aan de meester, en de meester maakt dan nieuwe groepjes. En de
volgende keer dat je dat dan doet heb je weer andere groepjes. Dat is
best wel leuk. aan het eind van het schooljaar een beetje dan is het gameflippo finalen, dan nemen
kinderen het tegen elkaar op en uit eindelijk dan blijven er 4 over en die gaan weer tegen elkaar, en
de twee verliezers vallen af en de andere twee gaan door naar de finalen. En de winnaar krijgt dan
een taart, de juf zegt meestal dan krijg je zo groten slagroom taart.
Kim

Gameflippo
Gameflippo is leuk.
Je kan lekker handig rekenen
Je moet snel rekenen, en als je dat niet doet…
Dan krijg je geen punt.
En als je geen punt hebt…
Dan ga je ook geen Level omhoog!
Dan ga je om laag 
En als je een level omhoog gaat…
Dan ga je bij de betere kinderen horen.
Dus later zal je zien of je slecht bent in Gameflippo bent of niet!
Aan het eind van groep 8 komt een Gameflippo toernooi!
Dus dan gaan de goeie tegen elkaar!
Ik zelf wil al tegen goeie rekenaars gaan, want dat ben ik zelf ook!
Ik denk ook dat het HEEL spannend gaat worden!
Ik heb er al zin in!
Kacper

Zaalvoetbal
Woensdag 15 november zaalvoetbal jongens.
Sten, Joey, Jasper, Kacper, Menno, Lars en Nelis deden mee met
het zaalvoetbal.
We gingen met 2 auto’s naar Dirksland.
De meester was bij 2 wedstrijden de scheids dat vonden we wel
grappig.
Uiteindelijk werden we 3de .
We hebben 2 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld.
Lars en Jasper hebben gescoord maar we hebben als nog niet 1 keer gewonnen dat was wel jammer.
Maar het was wel heel leuk en gezellig.
Joey

Witte voeten actie
4 oktober 2017 was er weer een witte voeten
actie. Hier volgt een verslag van Jasper
Griffioen.
We kwamen in het centrum daar werden we
in groepjes verdeelt en zat ik met Wessel,
Joey Sjaak-jan en Tonie in het groepje. Toen
ging de mevrouw uitleggen wat je moest
doen eigenlijk was het heel simpel: je moest gewoon kijken waar inbrekers makkelijk konden
inbreken en in de huizen waar dat makkelijk gaat moest je een briefje in de brievenbus doen.
Eerst was het heel saai. Totdat we vlak naast de Emté kwamen en ik zei: ’’Hé daar staat gewoon een
motor met de sleutel erin.’’ We gingen in de zelfde tuin verder-kijken en we zagen open ramen, open
ramen bij een auto en nog een paar dingen waar inbrekers konden komen. Daarna hebben we
tientallen open auto’s gevonden. Op een gegeven moment trok Tonie aan een deur en toen ging het
allarm af haha. En we hadden in de school ingebroken (voor de grap had de meester de ramen open
gelaten) en toen waren we eigenlijk al weer klaar. Jammer… maar het nagenieten blijft.
Jasper.

HET ZAALVOETBAL TOERNOOI van de meiden
TIJD: woensdag – half 1 gingen wij ongeveer weg.
PLAATS: Grutterswei Oude-Tonge
We hebben 3 wedstrijden gespeeld.
De 1e wedstrijd: 0-2 (verloren) Kim had per ongeluk de bal gepakt,
terwijl dat niet eens mag. Haha, toen was het penalty, en de tegen
partij had toen gescoord.
De 2e wedstrijd: 3-0 (gewonnen!) Sara had 2 keer gescoord en
Roxanne 1 keer.
De 3e wedstrijd: 0-3 (verloren)
En toen was het klaar, we hoefden geen wedstrijden meer de doen.
We waren uit eindelijk 3e geworden. Net geen beker…
Sara, Dewi, Kim, Stephanie, Roxanne, Marina en ik waren er. Ik stond altijd in de spits. (dan moet je
scoren) De heen weg reed ik mee met Sara. Daar in zaten: Dewi, Sara, Stephanie en ik. De terug weg
reed ik mee in Dewi’s auto. Daar in zaten: Dewi, Sara en ik. (eigenlijk ook de zus van Sara)
Het was die dag heel leuk.
Jacoline
Foto’s van de week
Op elke maandag is er foto’s van de week.
De meester maakt dan een powerpoint met
allemaal foto’s van de afgelopen week.
Bijv. dat de Koning naar Sint Maarten was geweest
van de orkaan Irma voor de super erge schade .
Het is altijd heel erg leuk en je leert er ook heel veel
van.
Er zit ook altijd een filmpje van de week bij en soms een grappig filmpje en soms een iets minder leuk
filmpje, maar meestal is het wel een grappig filmpje.
Dat filmpje is meestal helemaal op het einde, maar tussendoor is er soms ook een filmpje bij van het
jeugdjournaal.
Er is ook al een keer foto’s van het jaar geweest dat was nog leuker!
Gwen

Korfbaltoernooi
20 september hadden we korfbal toernooi.
Het was bij Middelharnis Flakkee bij een korfbalvereniging.
De 1e wedstrijd was ik de 1e helft in het veld toen was ik
verdediger ( voor degene die niet weten wat verdediger is
dan moet je proberen dat de bal niet bij de korf komt) we
hadden toen 0-1 of 0-2 verloren.
e
e
De 2 wedstrijd moest ik de 2 helft moest ik spelen en toen was ik verdediger toen hadden we gelijk
gespeeld ( ik weet niet precies hoeveel we gelijk gespeeld hebben volgens mij 1 of 0 ).
De 3e wedstrijd was het een spannende wedstrijd maar uiteindelijk hadden 3-0 gewonnen, Joey had
gescoord en Sjaak-Jan iedereen was toen helemaal blij dat we 1 keer gewonnen hadden.
Uiteindelijk waren we 4e geworden iedereen heeft het heel goed gedaan .
Het was een dag om nooit meer te vergeten .
We hadden allemaal het zelfde tenue aan het was een blauwe broek een korte en we hadden een
lange mouwen shirt aan
Dewi

Surprises
Op 5 December hielden we sinterklaas met veel cadeautjes.
Iedereen had z’n surprise op de tafels gezet.
Het feest kon beginnen.
De meester had de microfoon aan gezet en als je het gedicht
ging voorlezen met de microfoon.
En als iedereen het had voorgelezen mocht je de cadeautjes
uit pakken. Ik had 5 cadeautjes, en sten had mij, en ik had
Romy ik had een tv met de Voice erop. Ze vond hem super
leuk. zij kreeg 8 cadeautjes. Ik was ook super blij met de
cadeautjes. Vooral met de knijpbal en de knijpdrol. Was
jammer dat het voor bij was. Dit is het einde van de surprises.
Danielle
Vo doedagen
Op een vrijdag ben ik met heel de klas
naar de vo – doedagen geweest in
Middelharnis. We zijn bij Edudelta de
technische kant geweest , Edudelta de
groen , en de prins Maurits.
We vertrokken om 8 uur en waren 10
over 3 weer in Ooltgensplaat. Bij de
Edudelta Tech hebben we zelf een ijzer bordje gemaakt met je eigen naam erop of iets wat je erop
wilde , we hebben daar ook een quiz gehad in groepjes toen had mijn groepje gewonnen. We hebben
ook een les gekregen over auto’s en de motor van de auto. We zijn ook bij de Edudelta groen
geweest , daar hebben we bij de dieren gekeken en mochten we een slang vast houden ( ik heb dat
niet gedaan ) we hebben ook Engelse les gekregen , kanjertraining , aardrijkskunde en nog veel meer!
Dat was echt super leuk. daarna zijn we naar de prins Maurits geweest , daar hebben we eerst
geluncht en daarna kregen we allemaal lessen en dat waren deze : wiskunde , Engels , Nederlands ,
aardrijkskunde , en nog een paar maar dat weet ik niet meer zo goed.  daarna waren we met alle
scholen klaar en gingen we naar huis , het was een hele leuke dag en ook heel leerzaam!
Cynthia
Vo-doedag
We gingen als eerst met ze alle naar de Edudelta toe techniek.
Ik vond dat heel leuk want je mocht zelf ook dingen maken zoals
een
boekhouder. Ik vond dat leuk om te doen maar wel zwaar. Je
moest
met een apparaat weet niet hoe die heet maar dan moet je iets
buigen
maar ik mocht dat doen maar kreeg nog wel hulp want
was voor mij de zwaar. Ik vind het leuk en nu heb ik hem
op me kamer bij me boeken.
En toen moesten we een trap op want we mochten
koekjes (speculaas) maken en nog flensjes maken.
Flensjes zijn een soort pannenkoeken maar dan heel dun. Dat is altijd lekker.
Toen gingen we naar de Pm daar gingen we eten ik vond de aula mooi maar ik vond de les kamers
een ziekenhuiskamers en dat vond ik echt heel erg dus ga daar ziezo niet heen zei ik tegen me zelf.
Wiskunde en daar moeste we ook eten.
Toen gingen we naar Ak (aardkunde) Toen deden we Engels dat was leuk want die meneer was ook
heel aardig. Maar snapte de helft niet! Maar goed.
En we hebben nog Nederlands gedaan dat was ook wel grappig het was iets met geld en de rest
vergeet ik snel. Dus ja!

En toen gingen we naar weer naar de Edudelta groen. Dat was met dieren en planten. Eerst kregen
we reken dat was wel leuk we mochten zelf weten wat je deed.
Toen gingen we Engels doen. Dat was heel leuk! toen gingen we naar de dieren. En toen had ik een
slang wast gehouden. En we gingen iets met bloemen doen maar ik vond het wel leuk!  
Ashlee

Wij, als kinderen en
de leerkrachten van
groep 8, willen
iedereen Goede
Kerstdagen
toewensen en een
“veilige”
jaarwisseling.

