Lijster kids…
Afval door Jennifer en Deeqa
De hele school helpt met opruimen.
maandag doet: groep1/2
dinsdag doet: groep 6/7
woensdag doet: groep 5/6
donderdag doet: groep 3/4
vrijdag doet: groep 8
Wie het meeste afval
heeft opgeruimd krijgt
een MEGA verrassing in
zijn/haar
klas. Het is een soort
klassen dier, maar als
groep 8 wint daar gaan
we loten en het kind
dat is getrokken die
mag het meenemen. Wat we krijgen is een
TRIOPS. Het is soort van poeder en je doet
het in laboratorische water.

Vervanging kamp Chris en Feyza
Ondanks dat het kamp niet doorgaat, krijgen wij een vervangend kamp.
Wat wij gaan doen is nog een verrassing,
maar we weten wel dat we naar een klimbos gaan in Garderen. We hebben op memoblaadjes opgeschreven wat we allemaal
willen doen. Een paar dingen worden uitgekozen. Verder is het nog een verrassing
voor ons. Maar we weten zeker dat het
een leuk vervangend kamp wordt.

Laatste kinderredactie door Bejin
Het is alweer het laatste stukje van het
jaar. Na de zomervakantie komt er een
nieuwe kinderredactie. Justin en juf Betty
moeten dus 5 nieuwe kinderen kiezen, dat
lijkt me nog best een uitdaging. Maar de
andere kinderen en ik hebben het leuk gehad dit jaar. We hebben over van alles en
nog wat geschreven dit jaar. Ik wens de
nieuwe kinderredactie een leuke en leerzame tijd. Succes!

Alternatief schoolreisje door Justin
Door Corona gaat het schoolreisje niet
door net als de meeste andere feestdagen.
Er is wel een alternatief waar ik jullie nu
informatie over geef. De vervanging is
over circa 3 weken bij de Voetbal Vereniging Barneveld (VVB) en we gaan er allemaal leuke activiteiten doen, zoals buikglijden. Dus een soort mini pretpark voor onze school. Wanneer we naar school moeten gaan gaan we direct naar de VVB toe
en aan het eind van de schooldag kunnen
we direct naar
huis dus
we gaan
5 en half
uur lang
spelen.

