Nieuws uit groep 7/8

Nieuwsteam:

en Klaudia
januari/februari
2019
[Trek de aandacht
van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of gebruik dezeJochem,
ruimte omSophie
een belangrijk
punt te
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]
Groep 8 naar het WZ
Op 29 januari 2019 is groep 8 naar de Willem de Zwijger
geweest om een paar lessen te volgen. We hadden biologie,
Duits en muziek. Bij biologie gingen we door een microscoop
kijken naar kleine beestjes. Bij Duits deden we een quiz, als je
het antwoord goed had kreeg je een letter. De hele les was in
het Duits. Dat was dus best moeilijk. Op het eind kwam het
woord profi dat betekent: professioneel. Bij muziek gingen we
met een djembe muziek maken. Je moest een ritme maken van je
eigen naam. Toen het afgelopen was gingen we weer met zijn
allen naar huis.
Topondernemers

Jarigen:

12 Februari zijn we begonnen met het nieuwe thema van
Topondernemers: ‘Vlinders in je buik’. Iedereen heeft een
nieuwe kaart gekozen en is daar mee bezig. Bij
Topondernemers mag je zelf kiezen welke kaart je wilt

Klaudia: 4 februari
Isa: 6 maart
Sophie: 15 maart

kiezen. Je mag ook kiezen wat je wilt maken bijvoorbeeld:
muurkrant, PowerPoint, boekje of folder. We weten nog
niet wat het volgende thema wordt van Topondernemers,
maar het is waarschijnlijk een heel leuk thema. Je moet wel
zorgen dat je voor 29 maart 4 onderwerpen van het thema
vlinders in je buik hebt gemaakt.
heel gezellig. En dat was ook heel fijn.

vonden het

Voorlees ontbijt met directeur Meijerink
23 Januari hadden we het voorleesontbijt. We gingen eerst
met zijn allen lekker eten en daarna kwam de directeur van
de Jumbo in Molenaarsgraaf. Hij had een PowerPoint
gemaakt en ging ons over verschillende dingen vertellen. Hij
vertelde over de verbouwing, wat je moet regelen om de
winkel vol te houden, over de 7 zekerheden van de Jumbo en
nog veel meer. Aan het eind kregen we allemaal een tasje
met een flesje water, een heel zakje snoep en een
notitieblokje. Kortom, een lekker ontbijt een en leuk verhaal
van Daan Meijerink. Alleen hij is vergeten om voor te lezen.

CITO’S

Gymlessen.

We hebben Cito’s gehad. We hadden veel verschillende

Elke groep van de Eben-Haëzerschool

delen zoals: rekenen, lezen, spelling, woordenschat,

heeft 2 x gym. Groep 7/8 heeft gym op
dinsdag en vrijdag. Op dinsdag doet

begrijpend lezen en werkwoordspelling. Bij rekenen had je
bijvoorbeeld vier delen en bij begr. lezen had je bijv. drie
delen. Ook heb je werkwoordspelling. Groep 6 heeft nog
geen werkwoordspelling gehad alleen groep 7 en 8. Elke
dag deden we een klein stukje. Het is best moeilijk om
goed geconcentreerd te blijven maar het is gelukt! De
komende periode gaan we werken aan de dingen die we
nog moeilijk vinden.

Molenwaard Actief de gymles. We
wisselen met groep 6/7 af wie gym ’s
ochtend heeft of ’s middags. Met
Molenwaard Actief hebben we om de 2
weken een nieuwe gymles. Op vrijdag
doet de meester de gymles. Ook mag je
vragen aan de meester of je zelf de
gymles mag doen. Je moet dan zelf alles
regelen: de groepjes, spullen klaarzetten
en het uitleggen aan je klasgenoten. Je
kan ook zelf een nieuw spel bedenken. Pas
hadden Esra, Maud en Sam een heel leuk
spel bedacht. We deden trefbal in vier
vakken. Het is een moeilijk spel omdat je
nog beter moet opletten dan anders.
Soms gaat de meester een door ons
bedacht spel nog een keer doen. Dat is
wel leuk.

Techniek bootjes
In groep 7/8 zijn we bezig met bootjes maken met een
aandrijving die je zelf moet verzinnen. We gaan op 20
maart naar een plek waar veel andere scholen ook zijn.
Daar moet je in een 4 meter lange bak je bootje laten
varen. Het bootje dat het snelste is en het einde haalt
van de goot heeft gewonnen. We werken hier 10 weken
aan. We hebben van de organisatie een hele grote test
goot en een kar met gereedschap. Heel 7/8 is in 5
groepjes verdeelt en we hebben allemaal een werkboekje.
De meester is naar de Praxis geweest en heeft daar
allemaal bouwspullen gehaald. Hout, piepschuim, kit, spijkers
en nog veel meer. We hopen dat alle bootjes de finish
halen!

Interview Samuel over dammen:
Hoelang dam je al?
2 Jaar
Hoe gaat zo’n damtoernooi?
Je gaat dammen tegen allemaal
verschillende scholen. Je hele team damt
dan tegen iemand anders. Dus 1 tegen 1.
ze rekenen dan het gemiddelde uit van je
school en dat bepaalt hoeveelste je bent
geworden.
Hoeveelste ben je geworden met de
school?
9e Van de 10. Eigenlijk waren we
uitgeschakeld, maar 1 team kon niet meer
meedoen, dus mogen wij nu weer in de
wedstrijd.

Fijne voorjaarsvakantie

Wie zitten er allemaal in het damteam
van de Eben-Haëzerschool?
Mallouka, Thirza, Leonhard, Jort en
Samuel.

