
Extra nieuwsbrief groep 7 

 

Zet je zonnebril maar op want de zon is lekker fel 

 

Oooooohh lekker ijsje 

 

Met de zon is de dag zo om 

 en we gaan vaak zwemmen 

 

Regen  is er niet meer zo veel 

woorden die je moet zoeken: (in de woordzoeker 

op het volgende blad) 

zomer 

zwemmen 

strand 

bikini 

zwembroek 

warm 

bloemen 

zon 

vakantie 

juf 

ijs 

school 

honte 

tulp 

ren 

Merel, Romy, Caydee 
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Woordzoeker (merel, romy, caydee) 

 

  
z o m e r a r t k b 

w w h s s c h o o l 

e a e o t u l p f o 

m k r m n r l o y e 

m i j m b t a a a m 

e i j s r r e n m e 

n h e t m u o k d n 

l y r b k z q e h k 

e i t n a k a v k j 

b i k i n i f u j f 
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Quiz 
1.Wat vindt jij het leukst 
A Taal 
B Spelling  
C Engels 
 

2.Wat doe je liever op het strand 
A Zonnen 
B Zwemmen 
C Eten 
 

3.Wat doe je liever tijdens school 
A Gym 
B Schoolzwemmen  
C Barberen en  basketbal 
 

4.Wat eet je liever in de zomer 
A IJs 
B Taart 
C Komkommer 
 

5. Wat is je lievelings vakantie 
bestemming  
A Ibiza 
B Italië 

C Griekenland 
 

 

 

Dit is een puzzel en van de letters komt een woord  

1 was het schooljaar leuk  

2 op welke school zitten wij    

3 hebben wij nog cito     

4 welke juffen hadden wij 

5 wat is ons leukste uitje           

6 welke juf hadden op maandag          

7 bij wie hadden we gymles 

 

Het  einde van Groep 7 

Hallo wij zijn Guus en Thijs 
 
En zitten zoals jullie weten op t ’Getij 
 
Er komt nog een cito aan. 
We hebben het leuk gehad in groep 7. 
We hebben heel veel leuke uitjes gehad maar de leukste dat blijft  natuurlijk schoolreis en dit moeten we nog doen. 
 
Wij hadden op maandag juf Petra en de rest van de week juf Irma 
 
We hadden op maandag altijd gym of (zwemmen als het zwembad open was) en op donderdag altijd knutselen 
Het is een leuk einde van groep 7 
 

Van Guus en Thijs 

 

1.   nee                   d                  ja                   b 

2. Getij                   e                 Ter duinen                   c 

3. Ja nog heel veel         d                   Nee                         n 

4. Juf Ilse en juf Petra           e                   Juf petra en juf irma   a 

5. Naar een museum    k                  Naar schoolreis           n  

6. Juf Petra        k               Meester Ronnie    l 

7. Meester Joost               w           Juf petra                        t 

Meeste A lijkt het meest op Merel.  

Meeste B lijkt het meest op Romy,  

Meeste C lijkt het meest op Caydee 
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  groep 7  

In groep 7 doen we project weken. We hebben de afgelopen weken met projecten bezig 

geweest zoals: het project over de tweede wereldoorlog , geschiedenis en provincies 

(aardrijkskunde). 

Het project over de tweede wereldoorlog deden we met groepjes van 2 of drie en deden 

allemaal een verschillend onderwerp zoals: Anne Frank, Hitler, concentratiekampen, 

joden en nog veel meer. Elk groepje werkt zijn eigen onderwerp uit en maakt een mooie 

presentatie. 

Het project over de provincies deden we ook met tweetallen of drietallen. Ieder groepje 

kreeg zijn eigen provincie en daar moesten ze een vakantie ‘boeken’ voor een midweek 

: we moesten een verblijf op een camping of in een hotel ‘boeken’ we moesten vervoer 

regelen en dagjes uit in de provincie. Als je naar een camping ging moest je ook eten 

meenemen.  Voor dit alles had je 1500 euro die je mocht ‘uitgeven’ aan wat je maar 

wilde. We maakten er ook collages bij. 

We zijn nu ook weer bezig met projecten over Oost –Europa. 

Door de projecten zijn bij iedereen de punten gestegen. 

Kim en Esmee  
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gedicht  

het school jaar is bijna voorbij  
dan zijn we erg blij  
iedereen die wacht  
want we gaan zo naar groep 8 
dan  gaan we ook naar school kamp  
en dat is echt geen ramp 
de musical is over een jaar  
maar het is nog niet klaar  
het is gemaakt servais yinte en roos  
over dit gedicht is niemand boos  

Roos, Servais en Yinte 
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gedicht  
Schoolreis komt er aan, en dan naar groep 8 gaan.  

Nog even op school, toetsen daar moet je leren voor  

Volgend schooljaar een kamp, dat is echt geen ramp  

De musical  komt er aan , en daarna is het tijd om naar het middelbaar te gaan. 

Heel veel huiswerk nu en over tien jaar, weggaan van school is een gebaar. 

Over 8 weken tijd om naar groep 8 te gaan, en daarna naar een goed pad te begaan  

Dit gedicht is afgelopen , CITO toetsen zijn van het bureau afgekropen. 

Jarno 

     School     
Het is bijna het einde van het jaar… 

Het was een leuk en leerzaam jaar!! 

Bij juf Irma en juf Petra 

Er komen ook nog wat cito’s. 

Maar bij deze juffen halen we het allemaal. 

Ook gingen we op maandag gymmen. 

Zometeen op naar groep 8. 

We hebben veel leuke dingen gedaan. 

schoolreis en naar een museum gaan is altijd leuk!! 

Jullie waren hele leuke juffen.  
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