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Groep 8a

Wat was het hoogtepunt van het jaar?
Het laatste jaar op
de basisschool..
Een bijzonder jaar, je
laatste schooljaar op
de basisschool.
Heel veel activiteiten
zijn dit jaar voorbij
gekomen.
Sommige activiteiten
alweer wat vergeten,
maar veel nog vers in
het geheugen. In onze
krant blikken we op
een aantal activiteiten
terug.

Een ieder vliegt uit.
In het begin nog wat onwennig met alle richtingen en afkortingen …
Maar nu is alles duidelijk: naar welke school en welk niveau we gaan.
En de toekomst zal ons leren hoe het verder gaat. We kunnen zeker nog
verder “groeien”..
Bij de Iep was ik bijna helemaal

Middelbare
Nieuwe school
Veel meer huiswerk
Nieuwe vrienden en vriendinnen
Annick

niet zenuwachtig, want we
deden er 2 ochtenden over en
het zag eruit als een
werkboekje. Van de uitslag
werd ik heel blij, want ik heb
nu Havo! Ceylin

Praktijkonderwijs/ VMBO BBL / VMBO KBL/ VMBO GL/ VMBO TL/
HAVO/ VWO.
Ieder gaat naar de school van zijn/haar kunnen om daar vandaan
weer de volgende stap te nemen..
Veel leesplezier!
Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.
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Het KAMP

Het was SUPER leuk op kamp! We hebben heel
veel leuke spelletjes gedaan en bijna niet
geslapen. Het leukste spel vond ik het spel in de
avond. Toen hebben we buiten een meteoriet
gezien. Ook hebben we met z’n allen
gezwommen.
Fleur Morang

Buiten spelen op het zand, in het bos, hutten
bouwen en een pijl en boog maken van takken.
Mees

Schoolbuitenhuis
(Paasheuvelgroep)
Oosterhout

Ik vond het kamp heel erg leuk. We gingen
verschillende dingen doen en moesten ook corvee
doen, maar ik had geen erge klusjes. De bonte
avond vond ik ook erg leuk. Er waren allemaal
optredens. Het zwemmen vond ik ook erg leuk.
Het waren hele leuke drie dagen. Ik was daarna
wel erg moe.
Emma

We gingen naar Oosterhout. Het was heel leuk. Eerst gingen we
spelletjes doen en daarna zwemmen. Die avond aten we nasi.
Thom Kruimer
Kamp was heel leuk. We hebben een boomhut gebouwd met een extra
verdieping en een bank. We hebben ook twee keer gezwommen.
Het was heel gezellig.
Luuk Hering

Op kamp was het ook
leuk. Er waren goede
bedden en lekker eten.
Jelle
Kamp was superleuk. Het
leukste was dat ik en
mijn vrienden een
boomhut gebouwd
hadden en dat we gingen
zwemmen. Rida

Sportiviteit!!
Zelf gymlessen
verzorgen was leuk. Er
was veel variatie.
Lars
Ik vond het
Cruifftoernooi leuk,
want we hadden een
goed team. Het was
gezellig en we hadden
veel goals gemaakt.
Dus een geslaagd
Cruifftoernooi.
Marco

Dit jaar hebben wij
schoolkorfbaltoernooi gehad. Het was
heel leuk en er waren
veel aanmeldingen.
Bij groep 8 waren er
2 teams. Door slecht
weer werd het
afgelast, maar alsnog
waren we eerste en
het andere team
vierde.
Iedereen vond het
leuk en gezellig.
Chris

Ik vind gym heel leuk,
want ik houd van
klimmen en van
trucjes doen.
Evan
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We hebben 2
schoolvoetbaltoernooien gehad.
Eén keer in een soort
pannakooi en de
andere keer op een
groot veld. In de
pannakooi was het 6 6 en op het grote veld
11-11. Bij 11-11 zijn
we laatste geworden,
maar dat maakt niet
uit. Kyan
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Sinterklaas en Kerst

Sinterklaas was heel leuk.
Ik vond de lootjes trekken en de surprises maken
het leukst.
Mick

In groep 8 met sinterklaas maak je
natuurlijk surprises voor elkaar. Je moet op
een papiertje je naam schrijven en in een
grote grabbelbak doen. Wie je hebt
getrokken moet je een surprise voor gaan
maken. Op de dag van sinterklaas gaan we
ze op school omstebeurt uitpakken. Maar in
de ochtend komt eerst sinterklaas voor de
school. Het is een leuke dag.
Tom Regenboog

C

Bij het kerstdiner hebben we veel gegeten.
Ik had helaas die avond wel buikpijn.
Jinthe
Bij het kerstdinder maakte iedereen wat te
eten. Ik maakte kaasstengels, maar er waren
weinig dingen die ik lekker vond.
De kaasstengels, danoontjes en de
worstenbroodjes.
Huub

Blazersklas
De blazersklas was leuk. De eerste les mochten we alle instrumenten
proberen. We moesten op een blad schrijven welke we wilden. Ik
kreeg de trombone, maar de leraar had een trompet en die heeft
andere noten dus hij moest alles apart uitleggen. De laatste les was
een concert. Omdat ik een trombone had, moest ik altijd vooraan.
Dat was niet zo leuk. We deden een aantal liedjes en we moesten
leren noten lezen. Lindsey

GIPS-project

Crea

Met het Gips-project zijn we een hele ochtend
mee bezig geweest. We begonnen in 2-tallen. Je
kreeg een formulier. Ze hadden een soort
ganzenbord gemaakt. Dan moest je gooien en
zoveel stappen ging je vooruit met je gans. Dan
kwam je op een nummertje. Die moest je
opzoeken op je formulier. Dan moest je een vraag
beantwoorden, of een opdracht uitvoeren. Zo
leerde je heel veel over hoe mensen met een
handicap door het leven gaan. Na de pauze
kwamen ze hun eigen verhaal vertellen. Best mooi
dat je dan ziet hoe die mensen door het leven
gaan. Fleur Brandenberg
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Het Gipsproject was
heel leuk. We kregen
vragen en dingen die
je moest doen. Je kon
in een rolstoel rijden,
dammen zonder
handen en nog veel
meer. Toen we klaar
waren, gingen de
mensen met ons iets
over hun leven
vertellen. Senna

Bij crea was het leuk.
Maar het leukste was
koken.
Sepp
Ik vond crea heel leuk,
want het was leuk om
samen te werken. En
het verven en koken
vond ik het leukste
om te doen.
Daniel

Jaaroverzicht IKC Merweplein 2017-2018

Nationale
Voorleeswedstrijd

Musical “De tent op z’n
kop!”

Ik heb meegedaan aan deze voorleeswedstrijd
en ik vond het superleuk. Ik had de eerste
ronde niks voorbereid. Ik pakte een boek uit de
kast en ging lezen. Ik ging, dat was al raar. Ik
ging door naar de wedstrijd in Gorinchem.
Helaas ging ik niet door, maar het was
hartstikke leuk! Fleur Povée

Musical
Gerrit Gajes
Heel hard lachen
Met zijn allen oefenen
Leuk
Tim Ringlever

Ik speel Do en ik vind het leuk omdat ik durf te praten.
En het is ook leuk om te doen met de hele klas en
het is gewoon leuk. Tim van den Berg

Musical
Met elkaar
Met Tessa Tennis
En ook Tina Tennis
met
musical
Chanelle

VAKANTIE!!!
Ik ga op vakantie naar
Kroatië. Ik ga eerst naar de
zee in Kroatië en daarna
naar mijn familie in
Kroatië. Ik blijf 3 weken en
ik heb er heel erg veel zin
in en ik ga met het
vliegtuig. Shannah

BEDANKT!!
Je kan eindelijk uitslapen.
In een ander land of thuis.
Zwemmen in het
zwembad en genieten van
de zon.
Luuk Kremers
Vakantie
IJsjes eten
Lekker lang uitslapen
Naar een ander land
Gezellig
Esmee

4

Zo sta je aan het begin van het schooljaar en nu
is het alweer voorbij.
Ik wil alle ouders, opa’s en oma’s bedanken die
op enig wijze hebben geholpen met de
activiteiten dit schooljaar.
Nu dan tijd om uit te rusten en lekker te
genieten! FIJNE VAKANTIE!!!
En voor alle leerlingen uit groep 8:
HEEL VEEL SUCCES EN PLEZIER op de nieuwe
school. Zet ‘m op!!
Juf Thea

