
Groep 8A juf Jadine
  

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze website! Wij zijn een gezellige groep van 19 
leerlingen. Dit is ons laatste schooljaar hier op bs. de Veste. 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,
Femke Baede, Femke Berende, Meike, Ivo, Evy, Niels, Daniel, Xam, Quincy, Joey, Bas, Koen, Leroy, 
Jarne, Danielle, Priscilla, Tom, Philein, Jeroen en juf Jadine

Vissen
Op vrijdag 3 juni hebben we uitleg gekregen over het leven in de Nederlandse wateren. Daarna mochten we 
oefenen hoe een vishaakje uit de bek van een vis gehaald moet worden. Vervolgens zijn we de hele middag 
naar het wiel gegaan. Hier hebben we onder leiding van de visvereniging gevist. Het was een hele leuke 
middag! Hier en daar werd nog wat gegild, maar uiteindelijk hebben velen de angsten overwonnen en durfden 
ze een vis vast te houden. Er werden zoveel vissen gevangen, dat de juf het niet bij kon houden met foto's
maken. 

Bezoek kamp Vught
Op woensdag 11 mei hebben wij in het kader van het project Tweede wereldoorlog een bezoek gebracht aan 
kamp Vught. Het was heel indrukwekkend! Hier kunt u een impressie van het bezoek bekijken. Nogmaals dank 
aan alle ouders die met ons mee zijn gegaan. 

PowerPoint maken
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 8 aan de leerlingen van groep 5 uitgelegd en verteld hoe 
je een PowerPoint moet maken. Een fijne samenwerking, met hele mooie resultaten! 

Streetwise
Op donderdag 24 maart mochten wij onze fietskunsten laten zien. Samen met groep 7 van 6/7. We hebben 
een parcours gefietst met onze eigen fiets. Vervolgens hebben we alvast geoefend met een zware rugzak, 
zoals we straks mee moeten nemen naar de middelbare school. Tot slot hebben we het parcours af mogen 
leggen met een elektrische step. Dit was wel spannend, maar ontzettend leuk! Hier kun je de sfeer proeven.

Handbaltoernooi
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Handbaltoernooi
Op maandag 28 december hebben we het handbaltoernooi gespeeld. De 4 teams van groep 8 hebben het heel 
goed gedaan! De eerste 4 plaatsen werden ingevuld door basisschool de Veste. Een mooie prestatie waar de 
kinderen erg trots op mogen zijn. Hier een paar foto's om de sfeer te kunnen proeven. 

Kerststukjes maken
Op maandag 14 december hebben we kerststukjes gemaakt voor de zonnebloem. Het was een gezellige 
middag! Met deze kerststukjes waren de ouderen in Waspik vast heel blij!

Surprises
In de aanloop naar Sinterklaas hebben we in de klas een pepernotenquiz gehouden. Tijdens deze quiz werden 
klasgenoten omgetoverd tot zwarte pieten. Op vrijdag 4 december hebben we de surprises uitgepakt. Wat een 
mooie creaties hebben de kinderen gemaakt! Hier kunt u de foto's bewonderen.

Bezoekje aan het Biesbosch Museumeiland
Klik hier voor de foto's. Met dank aan de mama van Danielle!

Kinderboekenweek 'houtbewerken'
Maandag 12 oktober zijn we groep 8a naar het kunstencentrum in Waalwijk geweest. We kregen 
eerst uitleg wat we moesten maken en het is……………een zeepkist! Er stonden 3 bakken met hout. 
En ernaast lagen takken waar je wielen van kon maken. Eerst begonnen we met de basis (4 wielen 
en een plank). Daarna mocht je zelf weten wat je ging maken. Jeroen moest helemaal opnieuw 
beginnen maar maakte wel een coole bat mobile. Toen we klaar waren gingen we naar huis. Maar 
eerst even spulletjes pakken. Kijk hier naar onze inspanningen en resultaten.
Van Jarne

Openingsfeest 'Dans in school'
Op vrijdag 4 september gingen alle kinderen van de nieuwe school de veste naar de sporthal , ze 
hadden allemaal een eigen thema en dansje . de hele ochtend geoefend is het wel tijd om een te 
gaan lunchen, iedereen z’n eigen eten mee en smullen maar. Na de lunch gingen ze allemaal terug 
naar de sport hal om heel even de dans nog door te nemen, en dan is het zo ver alle kinderen komen 
bij elkaar zitten in de sporthal ook alle ouders komen kijken, eerst is groep ½ van juf pascal. Ze 
hebben een feest thema ze hebben allemaal carnavals kleren aan en gingen de polonaise gedaan. 
Daarna kwam de klas groep 3 van juf Coleta en hun thema is Nederland en waren allemaal oranje en 
met een vlag in hun hand en zwieren en zwieren . daarna was groep 4/5 van juf Simone en Marja die 
hadden het thema 1 april maar voor dat hun aan de beurt waren zijden ze dat wij waren maar dat 
was een grap 1april !!!!!!!  dus hun gingen dansen en ze dansen dat er iemand achter staat en op 
hun schouders tikt en de genen die ze aan tikten draaide om en de tikker bukt dat ze hem niet zien 
en dan in een dans en daarna is groep 6 van juf Roos en meneer kees en hun thema is Halloween en 
hun waren allemaal verkleed als heksen en op het laats vielen ze allemaal neer daarna waren wij ons 
thema was Valentine en we dansen over liefde en de jongens deden dat ze een kaart hadden 
gekregen en de meisjes deden of ze een roos hadden gekregen en dan gingen Koen en Daniëlle 
samen dansen omdat het een setje is en dan iedereen  ging naar zijn dans partner en danste alsof ze 
verlieft zijn het was leuk. Daarna , als laatsten groep 7 van juf Judith en hun thema was bevrijding en 
ze danste dat ze gevangen waren en dat ze bevrijd werden en dan blij zijn om hun vrijheid. Hier kun 
je zien hoe wij geoefend en gedanst hebben.
Van Joey
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