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MP-jaaroverzicht!

Schooljaar 2017-2018

Groep 8b

Wat was het hoogtepunt van het jaar?
AFSCHEID NEMEN
TERUGBLIKKEN
Het allerlaatste moment op de basisschool is het afscheid natuurlijk.
Op 11 juli om 10.00 worden we uitgezwaaid door de hele school.
De kinderen op deze school maken een hele grote slinger over het
schoolplein. We rennen door deze slinger met ons rapport, op naar het VO!!!
Fortes Lyceum:
Jesse, Dmitriy, Valerie, Sjors, Evy, Theodora, Matthijs, Bosse, Niels, Enzo,
Nanoe, Ruben,
Milan, Rens, Dylan, Vincent, Jade, Nikki.

Wat is er veel gebeurd dit schooljaar!
Dat vonden de kinderen ook toen we aan
het inventariseren waren wat we allemaal
gedaan hebben. Onmogelijk om over alles
een stukje te schrijven, maar de
belangrijkste komen in dit jaaroverzicht
aan bod.

Omnia College:
Daniela.

Game en tut middag

Gymnasium Camphuisianum:
Tara, Max, Niels Jan, Wietske, Lisa.

De "game en tut" middag was leuk!
Bijna alle jongens namen een telefoon,
iPad of laptop mee, de meiden hun
make up spullen. De meeste jongens
lieten zich ook optutten. Stond grappig!

Lyceum Oudehoven:
Emma, Twan, Evie.
Het Gilde:
Jort, Ryan, Jesper.

Rens

Geschreven door: Wietske & Evy.

FIJNE VAKANTIE!
Veel leesplezier!
Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.
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Maatjesklas
Groep 8B mocht samen met groep 4A & 4B (maatjesklas)
een maatjesboek maken, dat houdt in dat groep 8B samen
met hun maatje(s) een eigen verhaal mochten maken. Daarna
werden alle verhaaltjes verzameld en werd er een boek van
gemaakt. De voorkant mochten Theodora & Lisa maken.
Een paar weken later werd er een “Maatjesklas Got Talent”
georganiseerd. Er deden heel veel kinderen mee. Theodora,
Lisa & Nanoe uit groep 8B mochten de jury zijn en ze
hadden besloten dat Jort & Dylan met hun spectaculaire drum
act de winnaars van groep 8B waren. En een gedeeltelijke
plaats voor de sierlijke dans acts van Evy & Wietske en
Valerie & Emma. De eerste plaats voor de groepen 4 waren
Bas, Kira & Tess met hun geweldige gitaar en dans act uit
groep 4B. Het was heel moeilijk om te kiezen, want elke act
heeft het heel goed gedaan! Het was een onvergetelijke dag!

We kregen een gastles van oorlogsveteraan Marco
Viveen. Hij vertelde over wat hij had meegemaakt in
Afrika en Libanon. En hij vertelde over de voertuigen uit
het leger, de verschillende wapens en de opleiding. We
vonden het heel interessant.
Niels

Theodora &Lisa

Niels

KERST
Op het IKC Merweplein is het jaarlijkse kerstfeest weer gehouden.
Zoals gewoonlijk was het weer een gezellige boel met kerstknutsels en als klap op de vuurpijl het kerstdiner. Iedereen was
mooi gekleed en opgemaakt. Met het kerstdiner had iedereen iets lekkers gemaakt.Nadat we gegeten hadden, gingen we
onze groepen ophalen waar je aan was gekoppeld was die avond. Er werd vrolijke gedanst en gezongen. Helaas was dit ons
laatste jaar, we hebben genoten van alle jaren!
Emma en Valérie

Uitstapje naar
OASE

De Oud Hollandse
Waterlinie
We gingen lopend naar de
stad, want daar was het.
Toen we daar aankwamen
moesten we gaan zitten en
luisteren wat we gingen
doen. Wij gingen als eerste
naar een meneer op de dijk.
Hij ging uitleggen wat het
was en waar ze zaten bij de
waterlinie. Daarna gingen
we door een tunnel die vol
zat met spinnen en muizen.
We moesten door naar de
volgende plek.

We gingen naar het
waterbedrijf Oase met de
bus. Daarna werd de groep
in tweeën gesplist. De ene
groep ging een rondleiding
doen er werd veel
informatie verteld. De
andere groep ging een paar
proefjes doen. Daarna
kreeg deze groep een quiz.
De winnaars kregen een
badeendje. Daarna werden
we gewisseld. Als laatste
gingen we weer terug met
de bus, en we kregen een
bidon mee.

Bij de molen stonden
mensen die verkleed
waren. En die gingen
allemaal vertellen over
vroeger. Daarna deden ze
een voorstellinkje hoe je
moest zwaardvechten. Als
laatste gingen we terug
naar het gebouw en gingen
we een quiz doen. Daarna
gingen we weer lopend
terug naar school.

Nanoe en Tara

Vincent en Dmitriy
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Lente-ontbijt
Het lente ontbijt was
heel leuk. We moesten
allemaal iets mee
nemen voor het ontbijt
op school.
Er was van alles, van
chocopasta tot
croissantjes met jam.
Alle tafels werden
gedraaid en je mocht
zelf bepalen waar je zat.
Al met al was het een
geweldige ochtend.
Twan en Bosse
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Kamp

HIGH LEMONADE
We gingen met de bus naar een sportcentrum. Daar
gingen we sporten. Na het sporten gingen we
zwemmen. Na het zwemmen gingen we lopend naar
kamp. En daar kon je iets voor jezelf doen. En
‘s avonds gingen we naar onze kamers.
Donderdag bleven we op het terrein en kon je iets
voor jezelf doen. En we hadden ook nog een
fortenoorlog gehouden. ‘S avonds hadden we een
bonte avond. En we deden een spooktocht door het
bos.
Vrijdags gingen we zwemmen in de Katjeskelder. Na
het zwemmen gingen we terug naar kamp. Daar
gingen we opruimen. Na het opruimen gingen we
met de bus terug naar school.

Een keer op vrijdag middag hadden we in de klas
een high lemonade met heel veel lekkers.
Bijvoorbeeld: muffins, chocolade, chips en limonade.
We hadden ook een film gekeken.
Het was super gezellig!
Daniela

Niels en Matthijs

Dramalessen op het OMNIA
We gingen met de fiets naar het OMNIA.
Daar kregen we dramalessen.
Vooral omdat we bijna de musical hadden.
De drama lessen verliepen heel erg goed en bijna iedereen vond het leuk.
We hadden telkens verschillende lessen.
Emoties en statussen.
Aan het einde van de les moesten we
telkens kleine toneelstukjes doen.
Het was heel leuk
En ik denk dat we er veel aan hebben. Jort en Ruben

GROEP 8B NEEMT DEEL
AAN GIPS-project

Fietsexamen
Het fiets-examen was heel
erg vermoeiend, want je
moest wel ongeveer 13 km
fietsen. Heel veel kinderen
waren geslaagd maar een
paar waren ook gezakt. Ik
vind dat degenen die gezakt
zijn gewoon geslaagd zijn,
want ze hebben het heel goed
gedaan. Maar ik vond het
heel erg leuk, maar het was
heel erg spannend, want er
waren wel op elke hoek
mensen die naar je keken of
je het goed doet.

Het GIPS project het was heel interessant, want we moesten
allemaal activiteiten doen: we mochten rijden in een
rolstoel, taststok lopen, een beugel om je been hebben en
dan een broek aandoen, enz.
Dit was om het gevoel te krijgen alsof jij ook die beperking
hebt. En de mensen vertelden welke beperking ze hadden
en hoe het is gekomen was.Er waren mensen die slechtziend
waren of in een rolstoel zaten. Dat was interessant om te
weten. Ook vertelden ze hoe ze ermee omgingen.
Dylan en Jesse
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Enzo

Crea en Blazersklas
We hebben met crea
kleitegels,
poppenkastpoppen,
spijkerplankjes en
pannenkoeken en koekjes
gemaakt.
Blazersklas
We mochten een
instrument uitkiezen en we
konden kiezen uit een
Trompet, Klarinet, Bariton,
Saxofoon en een
Trombone. We hebben ook
een concert gegeven.
Milan en Ryan
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Naar de rechtbank in Dordrecht
We hebben met de klas een uitje naar de rechtbank
Dordrecht gehad. Van tevoren kregen we in de klas een
verhaal, moesten we de rollen verdelen en vast bedenken
wat je wilt zeggen als we de rechtszaak naspelen.
De rechtszaak die we na moesten spelen ging over een
jongen(Joey) die de telefoon van een meisje (Angelique)
had gestolen en daarbij Angelique op de grond duwde. Hij
reed toen op een groene BMX en later had de politie de
BMX en de telefoon bij de Joey gevonden, maar de jongen
ontkende alles, maar uiteindelijk (net als in het echt) krijgt
Joey toch straf. Maar omdat zijn ouders net gescheiden zijn
en hij het er zwaar mee heeft, krijgt hij een minder ergere
straf.
Ook kregen we een rondleiding van een politieagent die
daar werkt.
In de rondleiding mochten we in een politieauto op de
plek van de boeven zitten en we mochten de cellen van
boeven zien en erin zitten.

Sinterklaas.
Het Sinterklaasfeest was op school.
De klassen waren mooi versierd en er
waren mooie surprises gemaakt.
Meestal komt Sinterklaas aan in iets heel
vreemds zoals een brandweerauto, maar
deze keer kwam hij gewoon om de
hoek lopen.
Jesper

Max

DISCO
Op vrijdag 9 maart hadden alle kinderen uit de groepen 7 en 8 een schooldisco.
Het was heel leuk en er werden veel bekende nummers gedraaid waar we
lekker op konden dansen. Ook kon je bij de bar lekker wat eten en drinken
halen. Het was een hele gezellige avond en ik hoop dat de groepen die deze
avond nog niet hebben meegemaakt hem ook nog kunnen meemaken in de
volgende jaren.

DISCO

Evie

Koningsspelen

IEP toets

Met de opening van de
Konings spelen lieten
sommige meisjes uit onze klas
en uit 8a dansjes zien. En
degene die wilde begeleiden
met kleuters mocht ook
helpen met dansen. Daarna
gingen de kleuters allemaal
activiteiten doen en de
groepen 8 mochten
begeleiden. S'middags
mochten wij sportactiviteiten
doen. De kantelmuur was het
leukst. Het was heerlijk weer
en hierna hadden we 2 weken
vakantie.
Sjors

De ieptoets is een soort cito
toets die is verdeeld over 2
ochtenden. Elke ochtend was
er een taal, reken en
spellingdeel. Voor het
taaldeel kreeg je 50 minuten
en voor het reken en
spellingdeel kreeg je 60
minuten. Tijdens de Iepptoets
mocht je snoep eten dat de
juf uitdeelde. En de Ieptoets
werd door een bepaald
bedrijf nagekeken. de score
die je had gescoord word in
procenten laten zien. En dan
staat er een strook met
zoveel procent is dat niveau
bijv. 78% is havo-advies.
4
Jade en Nikki

PIC
Musical “De Tent Op Zijn Kop”
Uitgevoerd door groep 8b
Wat een geweldige musical!
Waar gaat het over:
Carlos Olé runt samen met zijn vrouw Marloes Olé en zijn
zonen Pablo, Pedro en Pieter-Jan een armoedige camping in
Spanje (Zonnesteek). Ze willen de camping sluiten, maar dan
krijgt een luxe bus met wel 6 gouden sterren een klapband voor
het hek. Ze moeten wel op de camping blijven, de enige die op
de camping zijn is de Amsterdamse familie Gajes. Gaat dat wel
goed met alle rijke gasten. Er ontstaat ergernis, maar ook
liefde. Dan komt Alejandro (de broer van Carlos en eigenaar
van resort Zonnebeek) om te kijken waar zijn klanten zijn. Toen
kwam er een bingo met een hoofdprijs van 1 miljoen door
Gerrit Gajes. Hoe loopt het af?
Niels Jan en Max
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