Klassennieuws groep 7
De maand januari is op vele scholen de maand van de CITO toetsen. Zo ook op de
Opstekker. 2 weken (bijna) elke dag wel een toets. We kunnen weer rustig ademhalen, want
de toetsen zijn gedaan. De kinderen van groep 7 hebben allemaal hun stinkende best
gedaan.
De maand januari is vaak ook weer een maand om weer alles op de rit te zetten, na de
drukke november en decembermaanden. We hebben een ontzettend leuke Sinterklaas
gehad in de klas, met prachtige surprises en lekkernijen. Kerst hebben we op een mooie
wijze in de kerk gevierd en afgesloten met een heerlijk kerstdiner in de klas.
Nu kijken we weer vooruit. Op 7 februari hebben we een uitje naar Beetsterzwaag. We gaan
naar het gemeentehuis om alles te weten te komen over hoe een democratie nu eigenlijk
werkt.
Ook komt het televisieprogramma Tsjek! bij ons opnames maken. Tsjek! is een informatief
programma van SkoalTV, een onderdeel wat wij in de klas gebruiken voor de lessen Frysk.
Ontzettend leuk dat ze bij ons opnames gaan maken, want hoe leuk is het om jezelf terug te
zien op tv! Wanneer de opnames zijn, blijft nog eventjes geheim! 😉
Groeten van juf Jill

Hieronder nog een paar leuke verhalen van een aantal kinderen uit groep 7:
Wij lezen 2keer per dag 20 min. Ik lees zelf nu Harry potter en de vuurbeker het is heel
spannend. Het is geschreven door JK Rowling. Er zijn 7 boeken, deel 7 heeft 2 delen. Het 1e
boek heet harry potter en de steen der wijzen, 2e boek harry potter en de geheimen kamer, 3e
boek harry potter en de gevangene van ankaban, 4e harry potter en de vuurbeker, 5e boek
Harry potter en de orde van de feniks, 6e boek Harry potter en de half bloed prins, 7e boek
harry potter en de relieken van de dood.
Collin

Ik ga vertellen over oud en nieuw. Wij gingen met oud en nieuw
vuurwerk afsteken. We hebben bij mij thuis gegeten met cynthia. Daarna
zijn we bij cynthia thuis geweest. En er waren allemaal lekkere hapjes.
De volgende dag hebben we mijn verjaardag gevierd.
Fardau
Hoi ik ben jesper en vandaag ga ik jullie vertellen over schoolkamp.
Dat was 24.9.2018, best wel lang geleden maar ik dacht jullie willen
dat vast wel weten. We gingen fietsen naar de camping. Het was in
Appelscha en wij wonen bij heerenveen in de buurt, dus dat was best
wel pittig! Maar toen we er waren was het mooi. Twee dagen later

gingen we weg, dat vonden we niet leuk maar het moest. Toen
mochten we zelf kiezen bij wie we in de auto wilden.

Ik heb kerst op school gevierd. Je kon daar zingen of een toneelstukje
doen. Wij gingen zingen. Maar in je eigen groep had je eten maken en dat
gingen we doen. Ik had stokbrood met kruidenboter gemaakt het was heerlijk
en gezellig . Op het eind ging iedereen naar huis
Gerben
Hoi ik ben Doutsen en ik ga vertellen over wat ik tot nu toe heb beleefd. De eerste
maand toen ik in groep zeven zat (september) vond ik het heel spannend nu is het
alsof het nog nooit anders is geweest. Mijn lievelings juf is juf Jill en ik heb ook nog
nieuwe vrienden gemaakt. (Fardau en Collin) Ik vind het heeel gezellig in de klas en
ik hoop de rest van de klas ook.

Ik ga het hebben over de Citotoetsen. Cito hebben we 2 weken lang gedaan nu zijn
we eindelijk klaar! Het was af en toe wel lastig .We hebben Cito rekenen , Cito
spelling, Cito begrijpendlezen en nog een paar. Citorekenen vind ik het leukste.
Gelukkig zijn we nu klaar met de Citotoetsen.
Groetjesss Lysanne
Het is tot nu toe nog wel een leuk schooljaar, Ik heb heel veel meegemaakt op school. We
zijn op kamp geweest (was leuk). We hebben kerst gevierd en hebben kerstdiner gehad.
Mijn cito gaat ook best wel goed, maar kan wel beter. We hebben ook heel veel nieuwe
methodes gekregen dit schooljaar, ze zijn wel moeilijk maar we wennen er wel weer aan,
toch? We hebben vorig jaar ook twee voorstelling bekeken in het theater. Het wordt een
leuk schooljaar.
Grt Akshay

Wij krijgen een hondje
Wij krijgen in februari een hondje.Een Drentse Patrijshond dat is een witte met bruine vlekken.Zoon
hond hebben wij toen ik klein was ook gehad.Deze nieuwe hond gaat Jara heten.Het is dus een
meisje.Het hele nestje is super schatig.We mogen jammer genoeg niet zelf kiezen.
Marije

