
 Unitjournaal   

Maand:   maart     Unit: groepen 6, 7 en 8  

  

Belangrijke data   
5 maart: groep 6 gaat naar het Forum 

9 maart: leerlingenraad 
12 maart: margedag 
Week 12: week van de lentekriebels 

18 maart: proefcito 
24 maart: groep 7/8 collegetour 

‘Vrijheid is voor mij’ in het Forum 
  

Wist je dat……    
.. we in de bovenbouw werken over 
het dierenrijk? We leren welke soorten 
ongewervelde en gewervelde dieren er 
zijn. 
.. we les hebben gekregen van 
meester Bas? Hij weet van alles over 
digitale geletterdheid. We hebben een 
begin gemaakt met programmeren.  

Uit groep 6a  

Wij zijn voor het eerst naar de 
schooltuintjes geweest, ter 
voorbereiding op het aanleggen en 

verbouwen van onze eigen moestuin. 
We hebben geleerd wat voor 

verschillende grondsoorten er in 
Nederland zijn en welke grondsoort het 
beste is om eten in te verbouwen. Ook 

zagen we dat er wormen in de grond 
leven, maar dat is goed voor onze 

toekomstige plantjes. Qua creatief zijn 
zijn we onze eigen Whatsapp-
emoticons van papier-maché gemaakt, 

die kun je vanaf donderdag komen 
bekijken in onze klas. Donderdag gaan 

we naar het Forum toe, hier krijgen we 
uitleg in de geschiedenis van 
stripboeken en zien we hoe je games 

kunt maken. Ook zijn we serieus 
bezig: inmiddels hebben we de 

verleden tijd van werkwoorden goed 
onder de knie, met behulp van 't 
Kofschip. En wist je al dat we 

tafelkoningen en tafelkoninginnen in 
de klas hebben? 

 Uit groep 6b  

 
De voorjaarsvakantie is weer voorbij 

en ook de eerste keer schooltuintjes! 
Een erg leuke les over het 
onderzoeken van de bodemgrond. In 

week 11 volgt er weer een nieuwe les. 
De kinderen kijken hier erg naar uit! 

Maar daar hebben wij wel een ouder 
voor nodig die mee zou willen naar de 
schooltuinen. Wie zou mee willen op 

13 februari van 12:30 uur tot 
13:45 uur? Vanaf april gaan wij 

iedere vrijdagmiddag naar de 
schooltuinen, dan gaan wij beginnen 

met zaaien.  
Komende donderdag gaan wij voor een 
tweede keer een bezoek brengen aan 

het Forum. Wij hebben dan een 
excursie in Storyworld (verdieping in 

het Forum) over games en nog veel 
meer! 
Eind maart beginnen de kinderen met 

hun boekbesprekingen! De kinderen 
geven dan een korte presentatie over 

het gekozen boek. Zij hebben een 
papier met uitleg meegekregen naar 
huis. 

  

  

  

  
  



Uit groep 7  
 

Zoals in het vorige infobulletin vermeld 
stond heeft Yasin op 8 februari 

meegedaan aan de voorleeswedstrijd 
van de gemeente Groningen. Hij heeft 

het super goed gedaan maar helaas 
niet gewonnen. 
Voor de vakantie zijn we nog naar het 

Groninger museum geweest. Daar 
kregen we een rondleiding langs de 

tentoonstelling “Mondo Mendini” en we 
gingen zelf een museum ontwerpen. 
Op dit moment starten we elke dag 

met een spreekbeurt. Erg leuk om te 
zien en te horen wat de kinderen 

allemaal weten over het onderwerp 
van hun spreekbeurt. We hebben zelfs 
al een jeugdagent in de klas gehad bij 

de spreekbeurt van Rayan over de 
politie. 

Met juf Roeli hebben we het lied 
‘Dance Monkey’ geoefend. We zingen 
het lied en kunnen het begeleiden met 

keyboards, djembe’s en elektrische 
gitaar. 

Met spelling zijn we alweer in blok 6. 
Hierin gaan we weer verder met de 

werkwoordspelling. Maar we leren nu 
ook  leenwoorden uit het Frans zoals 
restaurant, medaille en punaise. 

Donderdag 5 maart hebben we een 
topografietoets van Frankrijk, Spanje 

en Portugal. Het volgende land zal 
Duitsland zijn. 
Dinsdag 31 maart hebben we het 

theoretisch verkeersexamen. We zijn 
druk aan het oefenen met de 

verkeersregels door bijvoorbeeld oude 
examens te maken. Thuis kunnen de 
kinderen op examen.vvn.nl ook online 

oefenen. Er is op deze site, door het 
invullen van een enquête, ook een fiets 

te winnen. 

Uit groep 8  
 

Alle kinderen van groep 8 hebben voor 
de voorjaarsvakantie hun definitieve 

advies gekregen. De meeste kinderen 
hebben zich ook al ingeschreven voor 

de middelbare school, fijn! Voor 
degenen die dit nog niet gedaan 
hebben .. dit kan nog tot 15 maart! 

 
Op dit moment zijn we voor taal druk 

aan het oefenen met het ontleden van 
zinnen (wat is het gezegde, het 
onderwerp, het lijdend voorwerp en 

het meewerkend voorwerp in de zin?), 
het juist gebruik van leestekens en het 

benoemen van woorden (wat is 
bijvoorbeeld het zelfstandig 
naamwoord of een voorzetsel?) We 

zijn dit elke week ’s een ochtend aan 
het herhalen, omdat dit een onderdeel 

is van de eindcito en omdat het handig 
is om dit te weten voor het leren van 
een andere taal op de middelbare 

school straks. Op 18 maart doen we de 
proefcito. Deze woensdag maken we 

opgaven van een oude toets, zodat we 
weten hoe de toets er op 15 en 16 

april echt uitziet. Ook weten we dan 
hoe het is om een hele ochtend met de 
toets bezig te zijn. 

 
Voor rekenen hebben we allemaal een 

boek gekregen om thuis extra te 
oefenen. Bijna alle kinderen lukt het 
om de opdrachten te maken en deze 

op tijd in te leveren. Zorg dat dit 
automatisme wordt en je leert je 

huiswerk op tijd te maken en ook op 
school in te leveren. 
 

24 maart gaan we samen met groep 7 
naar het Forum voor een college over 

de vrijheid. De kinderen moeten dan 
een fiets meenemen. 
 



Lentekriebels 

  
Rekenen en taal zijn belangrijk op 

school, maar aandacht voor 
vriendschappen, respectvolle omgang 
en bevorderen van weerbaarheid 

ook.  Ook op het gebied van 
seksualiteit. Daarom geven wij de 

kinderen les zoals in de kerndoelen is 
beschreven. Dit doen wij de komende 
periode met de methode: Kriebels in je 

buik. Hierbij wordt informatie gegeven 
over relaties en seksualiteit. Deze 

wordt aangepast per 
leeftijdsgroep.  Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die goed geïnformeerd zijn 

gezonde keuzes kunnen maken. Ook 
op latere leeftijd. 

 

 

 Groetjes, juf Annet, juf Miranda, juf Sanne,  

juf Geanique en juf Manon   

  


