
De Voorleeswedstrijd  GROEP 7 
 

Wij hebben weer de 
voorleeswedstrijd 
gehad. 
Deze keer moest Esma 
tegen Daan. 
Daan had het  boek “de 
voetbalgoden nr. 1”. 

Esma had het boek “dagboek van een muts: zak 
er maar lekker door”. 
Het was een goede strijd, maar er kon maar één 
de winnaar zijn en dat was deze keer Esma met 
maar liefst 28 punten verschil. 
Er waren meer aanmeldingen, maar die andere 
hadden geen boek of ze konden niet goed 
oefenen. 
Er gingen een paar dingen wat minder, want bij 
allebei ging rondkijken niet zo goed en bij Esma 
het tempo. 
Daan ging een beetje stotteren en daarom was 
Esma naar de overwinning geleid. 
Voor Daan was het moeilijk om in te houden 
maar het lukte toch. 



Iedereen hoopt dat het Esma lukt om door te 
gaan naar de Brabantse wedstrijd dus veel 
succes Esma.   
 
Van Daan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Verjaardag van de juf 
We hebben de verjaardag van 
de juf gehad. We hadden 1 
cadeau verstopt achter de 
spiegel. En de juf moest het 

cadeau 
zoeken. En 
we hadden 
nog 
andere cadeaus die 
mochten kinderen geven. 
Kinderen mochten dingen 
verzinnen. Beau, Lieke en 
Esma hadden spelletjes 

verzonnen. Danielle en Sanne hadden een quiz 
verzonnen. En Shurmaro had een dans gedaan.  
De juf had ook een spel gekozen Toen moesten 
we in groepjes gaan zitten en de juf zei een 
opdracht. Dan moest je met het groepje 
overleggen wie het moest doen. Als je als eerste 
klaar was kreeg je 4 spekjes. Als je als tweede 
klaar was kreeg je 3 spekjes en als je als derde 



klaar was kreeg je 2 spekjes  en als je als 4de 
de klaar was kreeg je 1 spekje. We kregen ook 
cake met slagroom er op. We hadden ook een 
film gezien. En er was een tekening op het bord 
gemaakt en er hingen ook slingers.  
 
Van Sanne 
 
Mediaweek 
Op vrijdag middag begonnen groep 7 en 8 met 
de week van de mediawijsheid. Een hele week 
moesten we allemaal vragen beantwoorden en op 
vrijdag was de finale. 
We konden iedere dag jokers verdienen en die 
konden we tijdens de finale inzetten. Er was ook 
een thuis app. Daar konden we ook jokers mee 
verdienen. We hadden in totaal 7 van de 8 
jokers. Het was om beter met media om te gaan. 
Er waren 2 kinderen, Ben en Diede, en die 
hadden een weddenschap gemaakt met John. 
Want John die maakte een verkeerd beeld van 
de school van Ben en Diede. De weddenschap 
was dat Ben en Diede meer dan 30.000 volgers 
moesten halen voor vrijdag, dan zou John het 



filmpje die Ben en Diede gemaakt hadden 
uitzenden. Ben en Diede begonnen goed  maar ze 
raakte volgers kwijt omdat John Diede 
overhaalde om bij John te horen. 
Maar Diede stuurde expres het andere filmpje 
op en zo kwam alles goed, maar niet met ons wij 
hadden het niet gehaald. 
Van Merijn 
 
 
 

 

  

Wij hebben weekviering gehad. Het thema was 
RTLcoppele TV. Het was heel leuk. Er waren 
verschillende opvoeringen. De kleuters dansten 
mee met de liedjes van bijvoorbeeld het zand 
kasteel en brandweer Sam. En er was ook nog 
een ander leuk toneelstukje 
van de kleuters zoals de 
jongens die een toneel 
stukje deden met Bert en 
Ernie en nog veel meer 
dingen. Ook groep 7 had er 
iets leuks van gemaakt. Zo 



hadden de jongens een dansje op het liedje 
“Every body dance now”. Ze kwamen op dit idee 
omdat Stijn, Merijn, Daan, Teun, en Deroné zelf 
naar “Every body dance now” waren geweest. 
Toen kwamen de reclames zoals die van de Lidl, 
Kruidvat, Hema, en Albert Heijn. Daarna gingen 
we verder met het liedje van kinderen voor 
kinderen. Dat heette “als ik de baas zou zijn van 
het journaal”.    Van Deroné 
 
 
 

Dassenwerk 
Woensdag 6 november is groep zeven naar de 
duinen geweest voor 
Dassenwerk. Wij als groep 
moesten uitzoeken of er in 

de duinen 

dassen konden leven en 



wij zeiden allemaal dat dat wel kon. Maar je zegt 
niet zomaar dat er ergens dassen kunnen leven 
dus moesten we dat uitzoeken. Maar hoe?  Nou 
dat zal ik je vertellen. Door middel van 
opdrachten te doen. Je moest kijken of er 
genoeg eten was voor een das en dat was er, je 
moest kijken of er genoeg beschutting was voor 
een das en dat was er ook. Het was heel erg 
leuk. We hebben veel gewandeld door de duinen. 
Het was een leuke ochtend.        

                   Van beau  

 

 

 
 
 



 
Schaatsen 
Wij zijn gaan schaatsen met groep 5. Het was 
erg leuk. Met de heenweg en terugweg gingen we 
met zijn allen in de Oisterwijk express. Toen we 
bij de schaatsbaan aankwamen ging iedereen 
zich snel omkleden, om de 
eerste te zijn. Er zijn ook 
best veel kinderen onder 
uit gegaan. Maar gelukkig 
is er niets gebroken. 
Toen we klaar waren vond 

iedereen het 
jammer dat het 
afgelopen was. 
Toen we op 
school kwamen 
moesten we 
gewoon weer 
werken.  
 



Nu gaan we aan kinderen vragen wat ze er van 
vonden.  
Beau: ik vond het erg leuk.  
Esma : ik  vond het erg gezellig 
Teun : ik vond het ook leuk. 
Shurmaro: ik vond het SUPER LEUK ! 
Derone: ik vond  het erg gaaf.  
Stijn: ik vond  het erg gezellig en leuk 
Juffrouw Corinne: ik vond het harstikke leuk 

 

                                    

Van Stijn 

 

 

 

 

 

 



 
De Boerderij 
We zijn naar de 
boerderij geweest, 
omdat Danielle een 
prijsvraag won bij 
Campina. We kregen 
veel te weten over 
koeien, melk, wat de koe eet, wat er in melk zit 
en wat ze deden met de koeienmest enz.  Er 
waren kalfjes, die wilde iedereen aaien en omdat 
die nog geen tanden hadden mochten we onze 
vingers in hun bekken stoppen, het voelde heel 

kriebelig en er kwam veel 
slijm uit. Toen zijn we naar 
de volwassen, puber en 
tiener koeien geweest, ze 
likten onze handen, ze 
hadden echt hele lange 
tongen. De boer liet ons de 
tanden van de koe zien, 



sommige kinderen vonden dat zielig, want de 
boer pakte de koe bij zijn neus gaten. De boer 
zei ons ook waarvoor de oorbellen nodig zijn. De 
koeien hebben ook een naam, die wordt door de 
computer uitgekozen.  We kregen ook 
opdrachten. We waren in 3 groepjes gedeeld. 
Het 1ste  groepje moest de kalfjes melk geven, 
de 2de groepje moest in de koeienstal het stront 
opruimen en het 3de groepje moest de koeien 
hooi geven. Op het einde zagen we een grote 
bus. We zagen wat er met de melk wordt gedaan 
voor het naar de fabriek gaat. We kregen ook 
verse melk, die was nog niet in de fabriek 
geweest. Het was heel erg lekker en het 
bezoekje was ook heel erg leerzaam. Het was 
super leuk!! 
 
Esma 
 

 

       

      

 
 


