Lijster kids…
Eitje Tik door Marwan en Reyan
18 april was het eitje tik. Toen wij binnenkwamen gingen we werken. Daarna hadden we pauze, even frisse neus halen .
Daarna gingen we weer werken. Groep 5
ging het in de ochtend tegen elkaar opnemen. 1 jongen of meisje uit alle klasse
konden buiten meedoen. Dus het waren
een soort finalisten. Uit groep 1 deed buiten mee: Sofia
Groep 2:Javien
Groep 3:Enes
Groep 4:Shahed
Groep 5:Sana
Groep 6: Jennifer
Groep 7:Jennifer
Groep 8:Aaron
De winnaar is (tromgeroffel) Jennifer gr6.

Koningsspelen door Deeqa en Feyza
Vrijdag 12 april hadden we koningsspelen
toen we binnen kwamen waren alle tafels
gedekt en gingen we eten. Daarna gingen
we een soort warming up doen en gingen
we dansen. Toen ging groep 1 t/m 4 op
het schoolplein allemaal spelletjes doen
en groep 5 t/m 8 ging op het grote veld
allemaal spelletjes doen. O.a.: basketbal,
tienbal, hollandsepot en voetbal. Toen we
klaar waren gingen we in de klas een film
kijken, het was super leuk.

Leren is
leuk

Centrale Eindtoets door
Giovanny en Oualid
Dinsdag 16-4-2019 en woensdag 17-42019 was de centrale eindtoets van groep
8. We hadden taal en rekenen.
We hadden verwacht dat het HEEL moeilijk
was, maar het was eigenlijk heel makkelijk.
Sommige dingen waren wel moeilijk maar
dan moest je maar goed nadenken. We
vinden het een geslaagde eindtoets XD.

Herdenking Barneveld door Giovanny en
Oualid.
11 april 2019 Was de herdenking van Barneveld, om erbij stil te staan dat wij in vrijheid
mogen leven en heel veel mensen dat niet hebben gekund. De burgermeester heeft een gedicht/verhaal verteld en dit is de 2de keer dat
alle BS (basis scholen) mochten komen. Er was
1 school waarvan totaal 5 kinderen een gedicht
mochten voordragen. We hebben 1 minuut
stilten gehouden (niet iedereen hield zich eraan :( ) We vonden het leerzaam.
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giovanny

