Juni 2019

Hoe leuk het is in groep 7 van de Opstekker. 😉
Collin van Leeuwen:
Dit is mijn top 7: (omdat ik in groep 7 zit)
1 het werken
2 de leraren
3 groepjes
4 vrienden
5 goede instructies
6 superleuke spelletjes (af en toe)
7 de toetsen
De kinderen van groep 6; het is echt super leuk, succes! 😉 😊
Einde
(p.s. niet gaan slapen, soms is het ook supersaai)
Doutsen van der Veer:
Het is leuk in groep 7
Ik en de rest van groep 7 zitten nu al meer dan een half jaar in groep 7. Het is en blijft (denk ik) heel leuk en
gezellig. Soms is er wel eens ruzie, maar dat lossen we altijd op. Ik voel me helemaal thuis in de groep en ik heb
super lieve en leuke vriendinnen en een vriendje 😊 en met de anderen uit de klas kan ik ook wel goed
opschieten. Spelling vind ik best moeilijk maar de andere vakken zoals: rekenen, taal, nieuwsbegrip, Engels en
andere vakken is wel best ‘makkelijk’. Verder moest ik in het begin van groep 7 best wennen omdat ‘de rank’
en ‘de pols’ samen zijn gegaan en de school nu de Opstekker is geworden maar nu ben ik er helemaal aan
gewend. We hebben nu een hele leuke invaller omdat juf Jill niet meer les mag geven want haar hartslag is te
hoog. Ik vind het heeeeel jammer, maar het is denk ik wel beter zo. We hebben ook een andere juf dat is juf
Hilda die is ook heeeeeel aardig. Dit is hoe ik groep 7 vind en omschrijf. Einde 😊
Fardau van der Wiel:
Wat is er leuk in groep7?
We zijn een grappige, gekke maar ook leuke groep. We houden van gekke grappige dingen. We lachen vaak en
zijn aan elkaar gehecht. We kunnen met elkaar opschieten en willen elkaar graag helpen. Niemand staat buiten
de groep, iedereen heeft vrienden . We kunnen goed samenwerken, en we hebben super leuke juffen. We
vinden het allemaal super leuk dat juf jill een baby krijgt. Ook hebben we eigenlijk altijd een leuke sfeer. Ik heb
een super leuk jaar gehad en hoop het volgend jaar ook zo gezellig is!
Gerben Bouma:
Hoi ik heet Gerben.
Ik heb de verkeerstoets gedaan, het was leuk maar wel spannend ik hoop dat ik geslaagd ben voor het
verkeersexamen. We gaan zo meteen de rekentoets doen. We hebben huiswerk mee, we moeten
dertien topotoetsen doen. We hebben een afspraak we moeten maandag meer dan 6 halen anders moeten we
alle toetsen doen ik denk dat ik het haal .😊 Maar waarom ze dit doen, is om ons te laten wennen hoe we het
op de middelbare school gaan doen. Dan moeten we de woordjes ook in ons hooft hebben. Einde😊
Hayo Odinga:
Hoi ik ben Hayo en dit is wat ik leuk vind van groep 7 van de Opstekker. Groep 7 is een leuke groep. Ik heb veel
vrienden Sven, Jitse, Gerben, Collin, Akshay, Remco en Jorrit. Ik vind rekenen best wel leuk en ook wel moeilijk.
Daarom krijg ik hulp van mijn vrienden. Het verkeersexamen vond ik wel goed gaan (ik hoop dat ik ben
geslaagd).
Gym doen we op dinsdag en op donderdag, ik vind dat altijd leuk, als we trefbal doen dan doe ik dubbel mijn
best.
Lieke de Jong:
Het is leuk in groep7 omdat......

We leren veel nieuwe dingen, we moeten in het schooljaar 13 topo toetsen maken. We hebben ook
verkeersexamen daar hebben we lang voor geoefend. Maar ook krijgen we ook al een beetje huiswerk mee. Bij
rekenen leren we, breuken, kommagetallen keer elkaar doen en delendoorsommen onder elkaar uitrekenen.
Bij taal hebben we, als het blok afgelopen is, altijd een toets. Dus dat wordt leren. Het is wel leuk maar soms
hebben we lange instructie. Bij spelling hadden we elke week wel een nieuwe categorie dat was wel leuk, maar
dat hebben we nu niet meer want we hebben alle categorieën gehad.
Einde😊
Lysanne Thalen:
Ik vind het leuk in groep 7 omdat het heel gezellig, grappig en gewoon mega leuk
is. Laatst zijn we naar Gorredijk gefietst voor het verkeersexamen we hebben nu
nog geen uitslag maar ik denk dat iedereen wel geslaagd is. De laatste tijd zijn
we druk bezig om allemaal goede cijfers te halen en dat gaat de goede kant op. 5
Juni hebben we atletiekdag daar heb ik heel veel zin in, We zijn met juf Jelmar
en juf Laura ook aan het oefenen voor de groepsavond het toneelstuk 'de
tovenaar van OZZ', dat vind ik heel leuk. Afgelopen week hebben we ook nog
koningenspelen gehad dat was mega maar dan ook mega leukkk. En we leren
veel nieuwe dingen.
Vriendelijke groet Lysanne.
Marije de Vos:
We leren veel nieuwe dingen. We hebben ook verkeersexamen gehad en we
hebben nog steeds de uitslag nog niet dat is wel jammer. We maken nu ook een
toneel stukje voor de maand sluiting. We hebben ook koninginnespelen gehad,
dat was ook leuk we deden dansen, pijl en boog schieten en rugby. We hebben
ook bijna atletiek dag daar heb ik ook zin in. We moeten ook topotoetsen doen.
Sanne Pen:
Het is leuk in groep 7 omdat omdat je veel nieuwe dingen leert zoals verkeersexamen en we leren leren dat
klinkt gek maar ik zal het je uitleggen. We moeten 13 topotoetsen maken in het hele schooljaar en dan mag je
zelf weten wanneer je die maakt en aan het eind van het schooljaar moet je alle 13 topotoetsen af hebben.
Ook krijgen we al huiswerk mee. Ook is er een nadeel, we hebben het erg druk. Maar tenslotte vind ik dat we
een leuke groep zijn we kunnen goed met elkaar opschieten en we hebben natuurlijk ook best veel lol met
elkaar. Einde
Sven Wilkens:
Hallo ik ben Sven en ik wil graag mijn rekenniveau omhoog en ook ben ik met spelling en taal omlaag gegaan en
ik wil natuurlijk weer omhoog maar het gaat nu super goed ik ben al met spelling zo als taal omhoog gegaan en
daar ben ik super blij mee. Over 2 weken hebben we ongeveer cito toetsen. We hebben dit jaar ook topo
toetsen gedaan ik heb 7 gedaan en ik heb 6 topo toetsen een 10 behaald en we hebben dit jaar een
verkeerexamen gedaan en ik ben geslaagd !!!!!!!!!!!!!!!!!!
En ik vind het super leuk in groep 7. Einde !!
Tessa van der Wal:
Hallo allemaal, ik ben Tessa en ik vertel wat ik nou leuk vind in groep 7 van de
Opstekker. Wat ik nou leuk vind in groep 7 is dat we tussen het leren ook
superleuke activiteiten doen zoals gym en heel soms als het heel warm is in de
zomer dan mogen we heel misschien naar de wispel (zwembad in Tijnje). Wat ik
nog meer leuk vind in groep 7 is dat we allemaal leuke vakken hebben, ik vind
spelling en taal het leukst. We hebben ook verkeersexamen gedaan en de hele
klas is geslaagd en dat vind ik heel fijn en mijn klasgenoten vinden dat ook vet fijn
want toen we het hoorden toen waren we helemaal vrolijk.
Cynthia Huiskamp:
In groep 7 doen je heel veel verschillende dingen.
Bijvoorbeeld: knutselen, Rekenen, taal, speling maar het allerleukste vind ik toneel
en gym.
Waar we nu mee bezig zijn vind ik superleuk en dat is toneel spelen.

Ook hebben we een superleuke klas nu de scholen samen zijn heb ik veel vrienden erbij gekregen en dat is
supppeerrr leuk. Bijna is het zomervakantie en dan zijn we klaar voor groep 8 ik heb daar ook heel veel zin in.
Groetjes Cynthia Huiskamp 😊
Remco Jelsma:
Ik vind het leuk in groep 7 omdat we leuke oefeningen doen met rekenen.
En het is leuk omdat we de eerste 10 minuten stilte hebben en daarna mogen we overleggen.
En ze hebben een briefje waar de dagen van de opendagen op staan.
En ze laten de scores van de toetsen zien en dan weten we wat we beter kunnen doen.
En ze laten het niveau zien van nu toe en dan weten we waar we aan kunnen werken voor de middelbare
school.
Akshay Lautan:
Hallo, ik ben Akshay en dit is mijn tekst over Groep 7 in De Opstekker.
Het is een hele leuke groep, want er is altijd lol. Niet echt zo'n saaie groep
Die vol zit met serieuze kinderen. De juffen en meester zijn ook heel leuk.
We hebben verkeersexamen gehad. En we zijn allemaal geslaagd!!!
We vonden het spanend maar het is gelukt!!!
Ik vind het heel leuk in groep 7.
Jackelien de Vries:
Hallo allemaal, ik typ mijn tekst over hoe leuk het is in groep 7. Nou ik vind het best wel leuk in groep 7 . Nou
alleen is de klas wel best druk.
Jitse Hofstra:
Ik vond het moeilijk met dat we nieuwe methodes hebben vooral met spelling. Omdat wij bij de vorige
methode hadden wij een Categorie en dat was het. En nu hebben wij meerderen categorieën. En kamp was
superleuk ik heb daar ook al een verhaal over verteld en ik ga die niet nog eens zeggen .En we hebben volgende
week hebben wij cito toetsen en daar heb ik niet zo veel zin in. En we moeten topo toetsen en ik heb er maar
vijf van de dertien gemaakt. Niet door vertellen hoor. Weten jullie ook waarom de juffen dit doen. Nou ik weet
het wel. Nou omdat je bij de middelbare school moet je ook woordjes leren en dat moet je ook bij topo doen.
En weten jullie het nu?
Jorrit Hofstra:
Het is heel leuk in groep 7 en we doen veel leuke dingen. En soms wat minder leuke maar dat hoort erbij. We
oefenen veel want we willen een hoger niveau hebben. Voor de middelbare school ik ben best goed in taal en
rekenen. We hebben ook een verkeerstoets gedaan ik had er een goed gevoel over en iedereen van groep 7 is
geslaagd!!!
Jesper Zwanenburg:
En ik doe een tekst over groep 7.Dit vind ik leuk nieuws, wij hadden een paar weken
geleden verkeersexamen gedaan en die is gelukkig goed gegaan iedereen is
geslaagd met dit examen. Maar het duurde wel lang voor we de uitslag kregen. Oh
en trouwens wij moesten van juf begin dit jaar 13 topo toetsen maken, maar onze
juf zei dat sommige kinderen, waar ik dus ook bij hoor, dat wij te weinig hebben
gemaakt. Dus als wij nu alles nog moesten maken, we dan elke week 1 moesten
doen. Dus juf zei als we met deze toets hoger scoren dan een 6, dan mochten we
stoppen met de topo toetsen want juf heeft gezegd dat het juf ging om leren te
leren en dat hadden we gedaan dus dat was genoeg voor juf, dus ja.
Soms geklooi, soms leuk, saai, noem het maar op, maar uiteindelijk lossen we het op
en dan is het weer leuk dat is er zo fijn aan deze klas.

