
 Toets in een andere taal! 

 Vorige week vertelde Els dat we een Franse toets gaan krijgen. De 
 toets gaat over avoir en être. Avoir gaat als volgt;  j’ai, tu as, il/elle/on 
 a, nous avons, vous avez, ils/elles ont. Être  gaat zo: je suis, tu es, 
 il/elle/on est, nous sommes, vous êtes, ils/elles sont. Je hebt er nog 
 twee andere vervoegingen; c’est en ce sont. Vorig jaar hadden we ook 
 zo’n toets maar nu is het herhaling! Morgen donderdag 22 september 
 is de herhalingstoets. 

 Jutte 

 Cirkels, cirkels en nog meer cirkels 

 Vorige week leerde Joost ons 
 over ‘passer art’. Je kan 
 eigenlijk heel veel dingen doen 
 met een passer, je kan er: 
 bloemen, beren, oude tekens 
 en zelfs sterren mee tekenen. 
 Hij zei ook dat een cirkel 
 volgens sommige wiskundigen 
 geen hoeken heeft en volgens 
 andere bestaat uit héél veel 
 hoeken bestaat (eigenlijk 
 oneindig veel). 
 Daarna mochten we nog 
 tekenen met de passer. 

 Tije 

 De eigenwerktijd in klas 6. 

 Je moet jammer genoeg alleen maar WERKEN! 
 Dat is soms leuk en soms niet leuk, soms saai, soms ok, soms 
 grappig, soms irritant, …maar je moet dat nu eenmaal doen. 
 We krijgen dan taken zoals: rekenfiche, lezen, meetkunde, metend 
 rekenen, … 
 Als je klaar bent, kun je magtaken doen. Ik bijna klaar deze week. 

 Aaron 



 Our first english lesson 

 A fortnight ago, we had English class. We did a fun 
 quiz. It was about the United Kingdom. The United Kingdom is made 
 up of four countries: Wales, Scotland, England and Northern Ireland. 
 The English groups are called "Star and stripes" and the "Union Jack" 
 These are the names of the flags of the United Kingdom and of the 
 United States. 

 Felix 

 Zedenleer 

 In zedenleer hielden we een speeddating.  Je  verwisselde elke 1 
 minuut  met een andere  jongen of meisje. Je kreeg 3 vragen. “Wat 
 zou je doen als je 1000 euro had? Wat zou je kiezen als kerst- of 
 verjaardagscadeau?...” Het was wel leuk om dit te doen. Heel leuk! Ik 
 raad je aan om het keer samen met andere mensen te spelen! 

 Siebe 

 Joost haalde de schilderborstels uit 

 Er waren werkwinkels op dinsdag 13 
 september. Ik koos voor de werkwinkel 
 bister. Dat is inkt gemaakt van de 
 bolster van noten. Je mocht kiezen 
 wat je schilderde of tekende. Je kon 
 een opgezette vogel natekenen of zelf 
 een dier verzinnen. Ik heb iets raar 
 getekend. Het is een soort olifant met 
 een spook op zich en een ei op zijn 
 hoofd. Het was echt tof maar het is 
 moeilijk. Je tekende met een pen en je 
 had snel vlekken en spetters. 

 Ella 



 Pixels 

 Ik koos pixel art bij Els. Alexander, Paulien en Jeanne deden dit ook. 
 Je kreeg ruitjespapier en je kleurde vakjes in tot figuren. De Romeinen 
 noemden het mozaïeken. Ik heb een smiley, een rainbowster en een 
 Among us- karakter getekend. Paulien tekende een landschap, 
 Alexander een minecrafttotem of undying-symbool en Jeanne een 
 konijn. 
 Er maakten nog heel veel kinderen mooie tekeningen. 
 Veysel  heeft heel veel getekend. 
 Het was super leuk! 

 Joren 

 Hup met die benen 

 Dinsdag was het voor de eerste keer werkwinkel. Er waren veel leuke 
 werkwinkels. Ik gaf zelf een werkwinkel. Dat was een dans aanleren. 
 Ik heb hem geleerd op danskamp. Er waren vier kinderen;  Leon, 
 Jutte, Gloria en Thirza. 
 Ze vonden het heel leuk. Ze werkten ook goed mee. Ze vroegen of ze 
 hem op het forum mogen tonen. Dit mag! 

 Floor 



 Eerste werkwinkels! 

 Ik koos voor gezelschapsspelletjes bij Tom. Ik 
 leerde een nieuw spel kennen; Othello. Het is een 
 soort spel waar je elkaars balletjes moet verslaan. 
 Ik vind het een superleuk spel en ik leerde ook een 
 Rubik's Cube oplossen. 
 Daarnaast leerde ik ook nog een spel kennen waar 
 ik de naam van ben vergeten. 
 Het was super leuk. 

 Tijs 

 Balpen tekenen 

 In de werkwinkels heb ik met Tije balpentekenen gekozen (ook wel 
 nog met andere kinderen). We kregen eerst een presentatie van 
 Ingeborg over balpentekeningen. Dan kregen een gewoon wit blad. 
 Dan moesten we iets tekenen, bijvoorbeeld: een stuk met allemaal 
 cirkels in. Je mocht helemaal zelf kiezen wat je op je blad tekende. 
 Doordat je met balpen tekent, kun je niet gommen. Alles moet direct 
 juist zijn. 
 Het waren bij mij en de anderen allemaal dingen door elkaar. Ik vond 
 het leuk. Ik vond mijn tekening mooi. 

 Tijdens de werkwinkel riepen ze ook af voor de foto’s met je nest. Elke 
 keer waren er wel een paar kinderen weg. Het was wel tof. 
 Sam 



 Bladwijzers! 

 Ik deed een werkwinkel bij Johan. 
 Dat was bladwijzers maken. We vouwden deze uit gekleurd papier. 
 Het was dus een soort van origami. 
 Het was super leuk! Ik heb er 5 gemaakt. Het is niet zo moeilijk 
 als je weet hoe je het moet doen. Dan valt het echt mee. 
 In het begin was het moeilijk maar meer naar het einde werd het 
 makkelijker! 

 Mehmet 

 Bonk! Bonk! 

 Donderdag hadden we sport. In het begin van de sportles maten we 
 onze hartslag 15 seconden lang. Dan zeiden we hoeveel slagen we 
 voelden per minuut. Daarna hebben we 15 minuten gelopen maar met 
 pauzes om de 5 minuten. 
 In elke pauze keken we dan hoe hoog onze hartslag was. Zo konden 
 we het vergelijken. Mijn hartslag ging van 76 naar 156, dan naar 160 
 en tot slot 148. Ik was op het einde meer uitgeput en liep niet meer zo 
 snel. 
 We oefenden ook op 
 tennis. 
 Ik vond het een beetje 
 saai omdat het alleen 
 oefenen was en er 
 geen spelletjes waren. 

 Louise 


