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Het einde van groep 8 is nabij. Maar ik begin gewoon in klas 1 HAVO op de Bornego. Ik heb er veel zin
in! Nieuwe spullen een nieuwe klas met nieuwe klasgenoten. Maar ja na een week is dat ook alweer
normaal geworden. De tijd gaat snel en voor je het weet ben ik na 5 jaar HAVO ook alweer klaar met
mijn examen. En daarna ben ik ook alweer misschien aan het studeren. Wie weet? Maar laat ik
gewoon bij het nu blijven dat is het beste!
Groetjes Nicole van Sleen.
En ik ga vertellen over volgend jaar zoals iedereen wordt ik een jaartje ouder maar daar gaat het niet
om ik ga dus dus vertellen over de middelbare school. Ik ga naar het bornego ik ga havo doen en ik
heb daar heel veel zin in. ik heb ook zin in de eind musical maar daar ga ik lekker niks over zeggen.
Folmer Weidenaar
We hadden de Koninginnen spellen gehad. Wij hadden als eerste pijlen boog schieten, toe moest ik
met Sanne en Lysanne om en beurt 2 pijlen schieten, en wie aan het einde de meeste punten hadden
had gewonnen. Daarna hadden we freerunning, we moesten in groepjes van 3 ik zat toen met
Tjolling en Lara, daarna gingen we dansen we moesten een liedje oefenen daar is niet zo veel over te
vertellen. En als laatste deden we rugby maar dat deden we met lintje, als het lintje afgepakt was van
diegene die de bal had hadden ze 1 streepjes met 3 streepje gingen we wisselen van aanvallen en
schoorde. Als laatste deden we de dans voor de onderbouw dat wat de Koninginnen spelen.
Groetjes Ilse
Het einde van groep 8 komt eraan en dan ga ik naar de middelbare school de Bornego op HAVO en ik
heb er veel zin in omdat we dan niet meer dan kinderachtige gedoe hoeven te doen het was een
leuke tijd op de basisschool en heb heel wat meegemaakt en we hebben (hadden) een leuke groep 8
de IEP-toets ging heel goed dus op naar de BORNEGO!!!! Jesse
Het school jaar is al bijna voorbij en dan ga ik naar een nieuwe school. Ik ga vwo doen op het Bornego
college, ik heb er heel veel zin in! Ook gaan we aan het eind van het schooljaar een eind musical
doen hij, als afscheid en afsluiting van groep 8. De musical heet Gewoon Super en het gaat over een
supermarkt. Groetje Marije Vlietstra
Het was leuk op de basisschool we hebben van alles gedaan. Zoals spelling, rekenen, taal en nog veel
meer. Ik ga volgend jaar naar de bornego. Daar zijn nieuwe kinderen en leraren dus een nieuw
avontuur. Ik heb er veel zin in en ik ga dan echt knallen. Damian
Nog een paar weekjes en het is al zomervakantie. Na de zomervakantie ga ik naar de bornego college
in heerenveen. Ik heb een hele leuke klas, en ik vond het een leuk school jaar. We hebben ook
nieuwe methode voor taal en spelling gekregen nu hebben we staal. Martine
Eten in de klas

Ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school de BHS ik heb er heel veel zin in nieuwe
klasgenoten. Het word vast veel huiswerk maar daar wen ik wel aan. We hebben dit jaar ook de iep
toets gehad een toets dat bepaalt wat je echte niveau is, ik heb goed gescoord op de iep toets. Aan
het eind van het schooljaar komt er ook een musical genaamd: Gewoon super het wordt een hele
leuke musical maar ik kan er nog niet al te veel over zeggen. Groetjes Lara-Sophie
Over 6 weken hebben we de eindmusical van groep 8 ik heb veel zin om de musical te doen en te
oefenen we hebben nu net de IEP-eindtoets gehad en kunnen nu meer met de musical bezig ik zit nu
lang genoeg hier op school en heb zin om naar het VO te gaan. Remco
Ik ga na de zomervakantie naar de BHS, ik heb heel veel zin in de nieuwe school want acht jaar op
dezelfde school daar ben je wel een keer klaar mee. En dan ontmoet ik ook allemaal nieuwe mensen.
Ik ga beginnen in klas 1 kader. Ook nieuwe leraren super leuk! Ik ga me in de laatste weken er goed
voor in zetten. Dan ga ik echt knallen. Sanne
Ik ga naar de zomervakantie naar de Burgermeester Harmsa school. daar heb ik heel veel zin in
En in de mucical maar ik ga niks verklappen want als je het wil weten moet je 4 juli komen in de
Overwijk eerst voor de kinderen en dan voor de ouders. Tjolling
8 jaar zit ik al op de basisschool en ik ben het opzich wel een beetje klaar mee. ik heb goed mijn best
gedaan met de IEP toets en heb een hoog cijfer gehaald waardoor ik een niveau omhoog ben gegaan.
Ik zat eerst op het niveau HAVO maar nu op het niveau VWO en daar ben ik erg blij mee.
Ik ben klaar voor het voortgezet onderwijs en ga er goed mijn best doen. Stijn Lolkema
Ik ga na dit school jaar naar het Nordwin en daar ga ik TL doen uit de IEP toets bleek dat ik op TL
VMBO zit en daar ben ik heel er blij mee maar juf denkt dat als ik VMBO ga doen dat ik dan in de
knoop kom met het huiswerk dus ik ga waarschijnlijk gewoon TL doen
Ik heb er best wel zin in en ik ben net verhuisd dus ik hoef niet zo lang meer te fietsen dus dat vind ik
wel fijn. Groetjes Yorrick Visser
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