
Lijster kids… 

Afscheidsavond groep 8 door Shahed en Munira  

1 Juli was de première van de eindfilm van groep ⅞. We 
moesten om 19:00 daar zijn en toen begon de eind-
film,  het was leuk en mooi gedaan . Daarna kreeg groep 
8 een getuigschrift en een roos, groep 7 kreeg ook een 
roos en een applaus. Daarna gingen we naar school voor 
een hapje en drankje. Het was gezellig met de ouders, en 
veel oude groep 8 leerlingen kwamen ook.  
 

Tekenles door Nahawand 
Er werd tekenles geven door een vrouw. 
Er werden dieren getekend. Ze leerde te-
kenen in stap-
pen bijvoor-
beeld door een 
basisvorm. We 
begonnen 
eerst met de 
kop en daarna 
door met een 
lichaam. Op het einde hebben we de teke-
ning op een beter papier getekend.  

Muziekles door Melika 

Elke maandag was er muziekles en werden 
er verschillende lessen gehouden. 
Ene keer was er een les met het liedje  
“Kom erbij”, een andere keer gaat het 
over de cowboy Billie Boem en ook nog 
een lied over een koe. 
Ook werd er instrumen-
ten gebruikt in deze les-
sen zoals boomwhac-
kers en stokjes. 
 
 

Sportmiddag door Justin 
Op vrijdag was 
er een sportmid-
dag gehouden 
door Juf Ilse, we 
gingen buiten 
activiteiten 
doen, zoals 
spons estafette, 
touwtje trekken, voetballen en nog meer. 
Elke leider van een team had een score-
blaadje, daarop stond welke activiteit je 
moest doen en je moest er ook je punten 
opschrijven, aan het eind kregen we alle-
maal een ijsje. 

Schoolreis door Jouad 

Schoolreisje we liepen naar de ALDI daar 
stonden de bussen op ons te wachten. 
Groep ⅓ ging naar kinderboerderij Mal-
kenschoten in Apeldoorn. Groep 4 tot 6 
gingen naar Hellendoorn. Groep 7 en 8 
bleef op school en kreeg een gast les. 
In Hellendoorn waren er veel attracties, er 

waren achtbanen, 
draaimolens en nog 
honderden andere 
attracties. Tussen 
de middag kregen 
we nog wat te 
eten. 


