
Groep 6-7 juf Roos / men. Kees
Hallo, wij zijn groep 6-7.
Wij willen jullie graag op de hoogte houden van onze activiteiten.
Vandaar dat wij de laatste nieuwtjes bovenaan zetten zodat je niet steeds helemaal naar beneden 
hoeft te scrollen.

Juffen en menerendag 8 juni 2016
Op woensdag 8 juni heeft de hele school in één keer alle verjaardagen gevierd van alle leerkrachten 
van de school.
En dat was me een feestje.
Na een spectaculaire entree van de leerkrachten hebben we het eerste gedeelte in de groep gevierd. 
De kinderen hadden prachtige optredens.
Na de pauze zijn de kinderen verschillende activiteiten gaan doen waaronder een hippe bril maken, 
nagels lakken, gezelschapspelletjes spelen, karaoke, chipsbar, funfoto maken en nog veel meer.
We hebben allemaal ontzettend genoten.
Klik hier voor de foto's

Boomplantdag 16 maart 2016
Op de fiets vertrokken de beide groepen 7 naar het natuurgebied Den Dulver (Eendenkooi) waar wij 
werden opgewacht door heel veel vrijwilligers. Na een lekkere appelflap en een beker chocomel 
hield de wethouder een klein praatje.
Hierna begonnen we met het beantwoorden van vragen en speelden we spelletjes als touwtrekken, 
ringgooien en spijkerslaan. Vervolgens mochten we allemaal een eigen nestkastje maken. Het 
materiaal was op maat gezaagd en voorzien van spijkergaatjes zodat we alleen de spijkers er nog in 
hoefden te slaan. 
Daarna begonnen we aan een wandeltocht door het gebied en een bezoek aan de eendenkooi onder 
leiding van 3 gidsen.

Rond half twaalf kregen we een lekkere beker erwten-, tomaten- of kippensoep.
En toen weer op de fiets terug. Gelukkig hadden we de wind mee.
Klik hier voor alle foto's

WIO-thema Landen van Europa en provincies van Nederland (19 
februari 2016)
We hebben op vrijdag 19 februari een gezellige maar vooral leerzame landen/ provincie markt 
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http://myalbum.com/album/GcNpVp6l39yI
http://myalbum.com/album/QpsanaE4iK17


We hebben op vrijdag 19 februari een gezellige maar vooral leerzame landen/ provincie markt 
gehouden. 
De kinderen hebben goed gewerkt aan de voorbereidingen en wisten dan ook veel te vertellen voor 
een heel belangstellend publiek

        

Klik hier voor meer foto's

Sinterklaas surprises (4 december 2015)
Het was een gezellige dag, vrijdag 4 december. De kinderen hadden voor elkaar leuke surprises 
gemaakt met mooie gedichten.

's Middags speelden we het spel 'Ik hou van Holland'. Kijk maar hier voor de foto's.
De Pieten zijn ook nog langs geweest en hebben een mooi cadeau voor de klas gegeven.

Oktober: Nederland, Waterland
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http://myalbum.com/album/bbkSbiVQzeiA
http://myalbum.com/album/OMDscb8ssLuw


Oktober: Nederland, Waterland
In de klas zijn we bezig geweest met waar water vandaan komt, het stroomgebied van de Rijn, hoe 
werkt een sluis en nog veel meer.Klik op de foto om te zien wat we allemaal hebben gedaan

9 oktober Bezoek aan Digilab
Op 9 oktober zijn we met de gehele groep naar de bibliotheek in Tilburg gegaan. Hier konden we in 
het Digilab experimenteren met nieuwe media en een echte 3D-printer. 
Hier hebben we verschillende opdrachten gedaan zoals:
- poster maken
- teksten maken 
- filmpje maken
De filmpjes kun je hieronder zien. Klik maar op de foto

Ook zijn er nog foto's gemaakt. Die kun je hier zien

September: De ik-doos
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http://myalbum.com/album/XH9UDbGx8JWX


Iedereen heeft een ik-doos gemaakt. In de doos is heel goed te zien wat de hobby's en andere 
bijzonderheden zijn van ieder kind.
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