
groep 7 juf Judith

Welkom op de pagina van groep 7!

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

Kerst
De kinderen hebben leuk geknutseld en zich zelfs aan bloemschikken gewaagd voor deze Kerstmarkt. Ook het 
Kerstontbijt en de gezellige spelletjesochtend was een succes!
Zie hier de foto's.

Vakantiebeurs
Wat een mooie opkomst tijdens onze vakantiebeurs. In 2- of 3- tallen hebben de kinderen elk een land 
vertegenwoordigd en hebben er als echte professionals over kunnen vertellen.
Zie hier de foto's.

Sintsurprises
Er is druk geknutseld door de kinderen en het resultaat mocht er zijn. Wat een kunstige knutselwerkjes zijn er 
gemaakt! We hebben er een leuke dag van kunnen maken met surprises, spelletjes en een heuse Sintquiz.
Zie hier de foto's.
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http://myalbum.com/album/QpsanaE4iK17
http://myalbum.com/album/TuVxO8p6NPhp
http://myalbum.com/album/r7uFajiNYSqB
http://myalbum.com/album/L76M7byDQEcU


Zie hier de foto's.

Talentenkijker
De afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema Talentenkijker. Deze lessenreeks is bedoeld om de 
kinderen in te laten zien dat techniek voor zowel jongens als meiden is. De kinderen hebben kennis gemaakt 
met verschillende technische beroepen en hebben een gastles gehad van een mevrouw die een technisch 
beroep beoefent. Zelf zijn de kinderen aan de slag gegaan met technische spellen en hebben ze een eigen 
animatie geprogrammeerd!
Zie hier de foto's.

Drempels weg
Het gehandicaptenplatform is op bezoek geweest om de kinderen te vertellen over het omgaan met 
een handicap. Maar de kinderen hebben het ook aan den lijve ondervonden!
Zie hier de foto's.

Digilab
De kinderboekenweek is weer van start gegaan!
Omdat het dit jaar in het teken van uitvinden staat, zijn we op excursie geweest.
We hebben gewerkt met een digitale printer en zelf een reclamefilmpje opgenomen.
Zie hier de foto's.
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http://myalbum.com/album/L76M7byDQEcU
http://myalbum.com/album/jROURO3PUN06
http://myalbum.com/album/jROURO3PUN06
http://myalbum.com/album/TEqfFwcKQa31
http://myalbum.com/album/PLBKQ2ahLxK7
http://myalbum.com/album/jebw49BPhsbJ
http://myalbum.com/album/ZwEGjE5LSQoC

