
Het kerstdiner  

Het was een geslaagd kerstdiner. Iedereen heeft lekker gegeten. Het was ook heel gezellig. Er waren 

ook gezonde gerechten. Er was ook veel keuze uit eten.  

 

Gemaakt door: Jacob, Robin en Kyle.                                     

 

Verkeersdag skeeleren 

 

We moesten deze dag skeelers meenemen want we hadden verkeersles skeele-

ren op de verkeersdag. We moesten eerst een paar oefeningen doen. Daarna 

mocht je over een soort wip, verder nog stunts doen en vrij skeeleren. We had-

den bij de oefeningen geleerd om te remmen en om niet pijnlijk te vallen. 

Van Shanaya, Fien en Nathalie. 

Herbarium. 

In groep 8 ga je ook een herbarium maken, dat is een werkstuk over planten. Eerst ga 

je minstens 20 planten zoeken en die  ga je drogen. Dat kan tussen 2 boeken maar ook 

tussen een planten pers. Als ze gedroogd zijn ga je informatie over de plant zoeken. 

Hier zijn een paar voorbeelden van planten die je kon zoeken: witte klaver, grassoort

( bijv.: echte witbol), riet, fluitenkruid, herderstasje, smalle weegbree, veldzuring, va-

rens, distel, kamille, rode klaver, heermoes, kleefkruid, hondsdraf, boterbloem, witte 

dovennetel, paardenbloem, klaproos, madeliefje en een brandnetel.  Ikzelf vond het 

heel leuk om een herbarium te maken! Je kreeg de tijd al vanaf september 2015, lang 

genoeg dus! De inleverdatum was namelijk: 11 juli.  

 

Gemaakt door: Emma 

Groep 8 Groep 8 Groep 8                      
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Doedag Reynaertcollege 

Spreekbeurten 



Surprises!!!! 

Dit jaar hebben we natuurlijk ook surprises gedaan. Eerst hebben we lootjes getrokken 

“spannend!”. Toen we dat hadden gedaan moest je gaan bedenken “wat” je moest gaan ma-

ken voor die persoon. Als je dat had gedaan kun je aan de slag met knutselen!!. Je krijgt 

altijd één maand de tijd om een surprise te knutselen, dat is lang genoeg! Natuurlijk mag 

je een beetje hulp vragen aan je ouders, maar het leukste is natuurlijk dat je zo veel mo-

gelijk samen doet!  Een paar dagen van tevoren mag je je surprise al mee naar school ne-

men, dan word hij op het podium in de aula gezet. De kinderen uit groep 8 gaan dan op de 

dag zelf alle surprises naar de juiste klassen brengen, als ze allemaal in de juiste lokalen 

staan kan het feest beginnen!!!!! De juf/meester voert in een programma alle namen van 

alle kinderen uit de klas in, dan word er op willekeurig geklikt en komt er een willekeurige 

naam tevoorschijn. Die persoon mag dan een surprise kiezen en die aan de persoon geven 

waar hij voor is, en zo ga je de hele middag door, tot dat iedereen geweest is. 

Gemaakt door: Emma, Maarten en Kez! 

 

Musical 

 De musical gaat dit jaar over de TV kantine. 

 Jarno heeft de hoofdrol, Nathalie, Kit, Iza,   

Bengt ,Carsten, Leonie, Luka, Marcky, Michiel en Robbe hebben een 

grote rol. Het decor wordt gemaakt door Lars, Jacob, Kez, Jorian en 

Brent. Er waren 28 rollen die je kon kiezen. 

Tijdens de musical moeten Maarten, Emma en Carsten solo zingen. De-

cor 1 is de tv kantine decor 2 is de wereld draait door. 

Gemaakt door: 

Kit, Jarno, Lars. 

Portaal van Vlaanderen en rond-

vaart op de Denick met dank aan juf 

Denise! 

Voorleeswedstrijd! 



De Route 8 was een enorm moeilijke toets, je moest het op de computer maken. 

Er waren verschillende onderdelen, en je moest oordopjes in voor sommige film-

pjes als informatie. Het werd in verschillende groepen gemaakt. Je mocht een fles-

je water en een kauwgom mee nemen onder de toetst. Het was ook in verschillen-

de categorieën verdeeld. Je kreeg de oortjes en een route 8 sticker. Je kreeg een 

papier met het resultaat en het niveau dat je kan gaan doen op de middelbare 

school. 

Groetjes: 

Manouska  

En  

Yentl. 

 

                             Saefthinge 

We gingen 5juli 2016 naar de Saefthinge. 

Op het begin krijgen we uitleg. We krijgen ook een soort les over hoe je door 

een geul moest lopen. 

Daarna moesten we door hoog gras. In het hoge gras zag je sommige geulen 

niet toen moesten we allemaal heel hard lachen. We waren niet allemaal bij el-

kaar. We werden in twee groepen gesplitst. In de laatste geul mochten we 

zwemmen en van de helling afglijden. Daardoor had Bengt zijn pink gebroken. 

Hij glijdt met zijn buik van de helling af en blijf ergens met zijn pink achter ha-

ken. Toen we klaar waren mochten we ons schoon maken. Daarna mochten we 

naar het bezoekencentrum. 

Groetjes: 

Iza& en Kiara 

SCHOOLKAMP 

 

Dit jaar zijn wij op schoolkamp gegaan. Het was van 27 tot 29 september. We ging 28 septem-

ber naar de dierentuin in Antwerpen. Daarna gingen we ook nog even naar Waasland. In de 

nacht gingen we een nacht spel doen. 

Mats, Thomas en Michiel 

Kaarsen brengen naar het verzorgingste-

huis! 

← Geoweek 



     Schoolreis 

Wij zijn dit jaar naar Bobbejaanland geweest. 

Er waren 2 nieuwe attracties : de Mountain   

Mara en The Forbidden Caves. De Mountain Mara is de Revolution maar dan heb je een VR-
bril op en rijd je op een quad een vulkaan uit en daarna ontploft hij en vaar je weg op een 
boot. In de Forbidden Caves kreeg je eerst wat uitleg in een lift. Toen kreeg je een 3D bril en 
ging je in een auto zitten. En toen ging je de mijnen in en kwamen er allemaal enge dieren. 

       Einde 

  Van : Marcky Carsten en Mike. 

Schoolvoetbal 

Wij hebben dit jaar mee gedaan met Schoolvoetbal. het ene team stond 7e en het andere 6e. Dus de 

teams waren gelijk. Team 2 stond op de 7e plaats en het waren penalty's en kyle scoorde de winnende 

penalty. Het was in het midden van het jaar. Het schoolvoetbal van de jongens was op Kloosterzande. En 

het schoolvoetbal van de meisjes van ik Sas van gent. De meisjes waren 9e. De laatse hadden ze met  

8-0 gewonnen. 

 

Luka, Wessel en Jorian 

Sportdag was super:  

Er waren allemaal leuke onderdelen om bij te sporten, zoals verspringen, balwerpen, speerwerpen, 

hoogspringen, sprinten, op de hindernis baan rennen en de prestatieloop rennen om je record te ver-

breken. Er waren ook nog groepsonderdelen ,zoals estafette, het reyneartspel, trefbal en touwtrekken. 

Daarbij kon je punten scoren voor de groep en daar kon je een prijs mee winnen. Van de prestatieloop 

komen nu de prijzen: 5.Yentl 2.Leonie  1.Nathalie. Nu komt de uitslag van de jongens: 5.Lars 4.Kez 

1.Maarten. Het was een super leuke sportdag. Hopelijk is sportdag volgend jaar ook zo leuk!!  

Schrijvers: 

Yentl Baart 

Robbe Tieleman 

Leonie de Booij 

Gastles waterzuivering! 

Getij’s got talent! 

Militair in de klas! 



Museumbezoek de Vier Ambachten! Saefthinge! 

Bubbelbal! 
Kinderboekenweek! 

Illusionist in de klas! 

We wensen  

iedereen een fijne 

vakantie toe! 

Groep 8 veel succes op het voortgezet 

onderwijs! 


