
Groep 7-8 juf Jadine / Judith 
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze website! Wij zijn een gezellige groep van 22 
leerlingen.  Er staan ons veel leuke, gezellige en spannende dingen te wachten. Wanneer je op de 
hoogte wilt blijven, neem dan regelmatig een kijkje. Nieuwe activiteiten zullen altijd bovenaan 
geplaatst worden, zodat je niet hoeft te scrollen. 
Groetjes van Bo, Ninthe, Mick, Quinten, Bente, Tess, Thomas, Sem, Collin, Tigo, Thijs, Caithness, 
Sanne, Hugo, Anouk, Steff, Joep, Keona, Daan, Jeske, Marit, Sam, juf Judith en juf Jadine. 
  
Volleybal clinic 
Op donderdag 20 april hebben de groepen 7 samen gegymd en een volleybal clinic gevolgd. Dit ter 
voorbereiding aan een volleybaltoernooi. Hier kun je zien hoe het gegaan is.  
  
Testlab 
Op donderdag 30 maart heeft groep 7 binnen het thema Spijsvertering proefjes met voeding 
uitgevoerd. Een kleine greep van deze middag.  
  
Bezoek aan nationaal monument Kamp Vught 
Op woensdag 29 maart hebben we met beiden groepen 8 binnen het thema Tweede Wereldoorlog 
een bezoek gebracht aan Kamp Vught. Het was een hele indrukwekkende ochtend. In twee groepen 
kregen we een rondleiding. De gidsen waren ontzettend enthousiast en vertelden super veel over 
wat er vroeger allemaal gebeurde. Aansluitend hebben we nog een bezoek gebracht aan de 
fussiladeplaats. Een moment van stilte voor alle overledenen. Hier kunt u zien hoe indrukwekkend 
het was.  
  
Powerpoint maken met groep 5 
Een aantal vrijdag op rij hebben wij de kinderen van groep 5 uitgelegd hoe je een powerpoint maakt. 
Hier kun je zien hoe hard er gewerkt werd.  
  
Boomfeestdag 
Op woensdag 22 maart was het boomfeestdag in de gemeente Waalwijk. Op de fiets zijn we met 
beide groepen 7 naar de Eendenkooi in Waspik gegaan. Daar werden we ontvangen met warme 
chocolademelk en een appelflap. Vervolgens mochten we een nestkastje timmeren. Nadat we 
deze in elkaar gezet hadden kregen we een rondleiding door het gebied 'Den Dulver'. Ook kregen we 
uitleg over hoe de Eendenkooi werkt. Het was een interessante rondleidng, maar wat we vooral leuk 
vonden, was het stampen in de modder. Onze laarzen bleven zelfs hangen. Kijk hier maar eens!  
  
Carnaval 
Op 24 februari hebben we op school carnaval gevierd. We begonnen met de opening op het 
schoolplein. Sam kreeg de sleutel overhandigd van meneer Kees. Daarna hebben we een optocht 
gehouden met als thema 'ooit in maoneblusserslaand'. We hebben ons verkleed als robots en 
oermensen. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt in de klas. Ook was er een groepje kinderen 
dat een feestje heeft georganiseerd. Ze hebben goed hun best gedaan, we hebben een stoelendans 
gedaan, stopdans en een quiz. Het was een gezellige middag, kijk maar eens. Fijne vakantie! 
  
Voorleeswedstrijd 
Op woensdag 15 februari heeft Sam dapper zijn best gedaan om een ronde verder te kkomen in de 
nationale voorleeswedstrijd van 2017. Sam had een spannend stuk uit zijn boek 'Hotel Kindervreugd' 
voorbereid en voorgelezen. Als ware supporters hebben zijn klasgenoten hem aangemoedigd in 
Sprang-Capelle. Helaas is Sam niet verder gekomen, maar hij heeft super zijn best gedaan! Kijk hier 
voor een sfeerimpressie.  
  

https://myalbum.com/album/FqhprpB4pV0s
https://myalbum.com/album/9fIWzcumkpDE
https://myalbum.com/album/ZNb9ri0aEOLx
https://myalbum.com/album/OjkqykkbmQmx
https://myalbum.com/album/7ePgE6fcmVFs
https://myalbum.com/album/7Y431ZrRSxeq
https://myalbum.com/album/pNFqy1Wngyzo


Bezoek Willem van Oranje college 
Op 19 januari heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het Willem van Oranje college. Na een 
fietstocht van ongeveer een half uurtje werden we getrakteerd op 2 lessen waarin we proefjes 
mochten doen in het scheikunde- en biologielokaal. De juf heeft een paar foto's gemaakt om te laten 
zien wat we gedaan hebben.  
  
Bloemschikken 
Op 19 december zijn we creatief bezig geweest voor de zieken onder ons. We hebben kerststukjes 
gemaakt, samen met de Zonnebloem voor de zieke ouderen onder ons. De resultaten mochten er 
weer wezen. Dit keer heeft de juf niet alleen foto's gemaakt van ons, maar staan er ook een paar 
filmpjes tussen. We hebben veel plezier gehad deze middag! 
  
Landenmarkt 
Om onze thema's Europa en De wereld af te sluiten hebben we een landenmarkt gehouden. Alle 
ouders, opa's, oma's, zusjes, broers enz. waren uitgenodigd en kwamen in grote getalen kijken en 
luisteren naar onze presentaties. En wat was er hard gewerkt! Er viel zelfs hier en daar wat te 
snacken. De juf heeft hier en daar wat impressiefoto's gemaakt.  
  
Bezoek aan het van Haestrechtcollege 
Op 9 december mochten de groepen 8 een bezoekje brengen aan het van Haestrechtcollege in 
Kaatsheuvel. Het was een interessante middag, waarin we een kijkje mochten nemen in de lessen 
Engels en wiskunde. Gelukkig hoefden we op vrijdagmiddag niet alleen maar te luisteren, maar 
mochten we ook vooral dingen doen. Zoals je ziet, hebben we ons goed kunnen vermaken!  
  
Sinterklaas 
Op 5 december vierden we Sinterklaas in de klas. Er waren ontzettend mooie surprises gemaakt, die 
soms helaas stuk moesten. We hebben een gezellige surprise - ochtend gehad en vervolgens een 
leuke middag met gym en een pietenquiz.  
  
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek ging dit jaar over de tijd van opa en oma. Om eens te zien hoe wij eruit 
kunnen gaan zien over een jaartje of 60, hebben we foto's gemaakt en deze bewerkt. Kijk hier maar 
eens naar onze nieuwe klasgenoten.  
 

https://myalbum.com/album/qYFYDSHYTpXj
https://myalbum.com/album/tc5ejaX1K8z1
https://myalbum.com/album/s96xkxFtbbD5
https://myalbum.com/album/8zE7nrsLHkE7
https://myalbum.com/album/MGyorxeoBfyw
https://myalbum.com/album/dhDPOjqjPdLH

