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Groep 7a

Wat was het hoogtepunt van het jaar?
Kamp Vught 25 mei 2018
Op 25 mei 2018 zijn we naar kamp
Vught geweest. Het was erg
indrukwekkend om te zien.

Getekend door Ricardo

Toen we naar kamp Vught gingen was het best raar. Want ja je bent ergens
onschuldige mensen gevangen werden genomen. 1 gebouw was nog helemaal
zoals vroeger, dus je stond ergens waar veel ellende is geweest. En je raakte
dingen aan die hun hebben aangeraakt. Het was best saai maar ook wel leuk en
interessant, ook zielig. Je kon ook briefjes schrijven, ik heb er ook een
geschreven. Sara Pradella .

Veel leesplezier!
Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.
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“Esther was Joods”Kian, Jorn en Teun

Eerst gingen we lopen naar
de Nieuwe Doelen, dat was
niet zo leuk. Toen begon de
voorstelling. Het ging over
een Gorkums meisje in de
Tweede Wereld Oorlog,
eerst dachten de mensen
dat de Duitsers erg aardig
waren. Er werden allemaal

regels bedacht voor de
Joden. Toen waren het nog
leuke regels, maar later
werden ze steeds
stommer. Op een dag
kregen ze een brief dat ze
zich moesten melden bij
het station. Ze dachten dat
ze naar een leuk
vakantiepark gingen. Maar
eigenlijk gingen ze naar
een concentratiekamp.
Toen ze in het
concentratiekamp was,
vond ze het niet leuk en
schreef ze een dagboek.
Dat dagboek kan je nu
kopen op internet
Uiteindelijk ging ze dood.
Jorn, Kian en Teun.

Kamp Vught
We waren met klassenuitje naar Kamp Vught geweest. Dat is een soort van museum. Je
ziet hoe het in de Tweede Wereld Oorlog is geweest. Hoe ze sliepen, aten en hoe ze
leefden. Ze mochten maar een paar minuten naar buiten. En hun naam veranderde in
een nummer. En ze kregen precies dezelfde kleren aan. De mannen werden
kaalgeschoren. De vrouwen kregen een hoofddoekje. We kregen zo alles te weten. En
toen moesten we weer terug naar school. We vonden het heel interessant. We weten
nu ook hoe zwaar en vervelend het was. Felisa en Floor.

De rode zakdoek

Door: Timo W, Justin en Joost
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We waren in kamp Vught. We
gingen een stuk lopen naar barak 1b.
We gingen een zakdoek
onderzoeken. We kregen een blad
en daar moesten we informatie uit
halen over de persoon die de
zakdoek had gemaakt. We kregen
nog een werkblad waar we
informatie op moesten schrijven. Als
je alle informatie had dan moest je
een presentatie houden over de
persoon die je had en vertellen
waarom de zakdoek wel of niet van
die persoon was. Het was lastig
maar ook wel heel erg leuk.
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Koningsspelen
Door: Joost
De koningsdag was heel erg
leuk. We gingen naar het
veld om spellen te doen. Ze
hadden in totaal 8 spellen
georganiseerd, we waren in
16 groepen verdeeld en
gingen beginnen met de
spellen. Veel spellen waren
erg leuk en sommige spellen
waren heel moeilijk. Ik denk
dat mijn lievelingsspel de
kantelmuur is. Er was ook
boogschieten, trefbal, wc
stok hockey, handdoek
volleybal, mastermind,
koningsbal en een soort

Koningsspelen
parcours. Uiteindelijk
kregen we pauze en toen
gingen we verder met de
spellen. Aan het einde
kregen we allemaal een
ijsje.

Door: Fabian en Naoufal
We hadden dit jaar koningsspelen, dat hebben we elk jaar.
We hadden veel onderdelen gedaan, we hadden
boogschieten, de kantelmuur, een vorm van hockey en nog
veel meer. We kregen ook drinken en een sultana en na
afloop kregen we een ijsje, daarna gingen we naar huis. Het
was leuk!!

Sinterklaas
Door: Jimmy, Linsey en Cheyenne
Als eerst hadden we de stoelen in een kring gezet. Toen
hadden we de ronde tafel in het midden gezet en de
cadeautjes op de tafel gezet. Met een dobbelsteen
moest je proberen zes te gooien, dat was best moeilijk.
Toen gooiden we uiteindelijk zes en mochten we de
surprise uitpakken. Ik had een visnet met knuffeltjes en
een haaien en Linsey had een nagellakje en Cheyenne:
een lichtgevende sneeuwpop. Later kwamen de Pieten in
de klas en strooiden allemaal pepernoten in de klas. Ze
waren super lekker.

De Disco
.

Door: Fiore en Jenthe
De disco begon om half 8 en was afgelopen
om half 10. Je had kaartjes gekregen en daar
kon je 1 x drinken mee bestellen, je had ook
nog een kaartje voor 1x chips. Je mocht extra
geld meenemen voor nog wat chips en
drinken. Je kon naar de dj om een liedje aan
te vragen.
Het was heel warm en we hebben veel
gesprongen en gedanst. Het was heel leuk.

3

Jaaroverzicht IKC Merweplein 2017-2018

Schoolvoetbal

Efteling
door Luciano en Max

Door Sam en Glenn
We waren bij schoolvoetbal,
we wachtten op elkaar en
we speelden onze eerste
wedstrijd. We hadden
gewonnen en de wedstrijd
daarna hadden we
gewonnen. We gingen even
uitrusten voor de één na
laatste wedstrijd, die
hadden we verloren helaas.

De laatste wedstrijd
hadden we gewonnen. De
ploeg waar tegen we
verloren hadden moesten
3-0 winnen,
maar ze wonnen 2-0 en
dus we gingen naar de
finale! We kwamen op 1-0
voorsprong, maar we
hadden wel de wedstrijd
verloren helaas. We waren
toch blij dat we 2e waren.
.

Onze groep 7a was naar de Efteling geweest. We zijn als
eerste naar de Fata Morgana gegaan met ons groepje. Van
de Fata Morgana zijn we naar Ruigrijk gegaan, daar waren
we in de oude Tufferbaan geweest. De andere kinderen zijn
in een andere attractie geweest, zoals achtbanen. Daarna
mochten we door het hele park wandelen. Wij gaan met de
stoomtrein naar de andere kant van het park, daar waren
we in Vila Volta geweest. En we zijn natuurlijk in veel meer
attracties geweest net zoals de anderen. Op het eind zijn
we nog in het treintje geweest met Jorn. We hebben wel
twee rondjes gereden met het treintje. Helaas moesten we
om 4 uur naar de bus. Dit vonden wij het leukste
schoolreisje ooit!

Fortes lyceum door: Luca en Bram
We waren aan het lopen naar de school waar we heen wouden oftewel het Fortes
lyceum. Het was kijk dag, we kregen eerst een rooster. Daarna gingen we naar het
Frans lokaal. Daarna kregen we pauze tijdens de pauze kregen we een koekje en wat te
drinken. Daarna gingen we drama doen. Tenslotte gingen we natuurkunde doen. Toen
kregen we onze foto’s. Eigenlijk kreeg Bram alleen zij foto want die van mij was weg.
Toen gingen we terug naar school waar we wat gingen drinken. Toen gingen we naar
huis.
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