
Groep 7 nieuws!
Het laatste nieuws uit groep 7 november

2018
Arie = dood!!

Check de voorpagina voor
het laatste nieuws!!

Gezocht!!

Wij zoeken een nieuwe
directeur voor onze

school!!!

Geheime letters

Kinderen vinden
chocoladeletters in hun vak

Mediamasters

Groep 7 doet mee aan
mediamasters

Het Weer

Koud en grijs en misschien
wel sneeuw????

Goudvis Arie overleden

Arie in betere tijden - Foto: J. de Vries

Het weerbericht:

Vandaag wordt het in het hele land erg koud en ook
valt er regen en misschien wel sneeuw. 

Kijk voor meer informatie over het weer op de
website
www.ikwilgraagwetenwatvoorweerhetwordt.com

De spanning stijgt

Geen geblub meer. Het is
oorverdovend stil in de kom... 
Goudvis Arie is niet meer. 

In de vroege morgen werden de
kinderen van groep 7 opgeschrikt
door het plotselinge overlijden van
goudvis Arie. Met name voor de
meester was het een grote schok.
Misschien was hij wel het meest
gehecht aan de trouwe goudvis. We
vroegen om een reactie.

"Hij was er gewoon altijd." zegt de
aangeslagen meester. "Iedere
morgen lag Arie al heerlijk
uitgeslapen te wachten op zijn
voedermoment. Altijd opgewekt en
nooit een slecht humeur. Een
voorbeeld voor velen". 

Het plotselinge sterven van de
opgewekte vis heeft ook de
kinderen van groep 7 geraakt. 
"We wisten niet dat hij ziek was!"

"Arie was altijd vrolijk, misschien
hebben we nooit geweten welk
verdriet hij alleen in zijn kom te
verwerken heeft gehad". 

Arie is in de vroege morgen, geheel
volgens zijn wens, in besloten kring
doorgespoeld. 

Inmiddels is besloten een
monument ter nagedachtenis aan
Arie op te richten.

Chocoladeletters gevonden

Ook in onze klas verschijnen sinds
een paar dagen chocoladeletters in
de laatjes van de kinderen. 

Al vijf kinderen hebben een
chocoladeletter in hun vak
gekregen. 

Iedereen vraagt zich af welke
geheimzinnige Sint of Piet de
kinderen trakteert op lekkere
chcolade.

En ook wordt er gevraagd waarom
het ene kind wel een letter krijgt en
het andere kind niet. 

We hopen dat het raadsel snel
opgelost wordt en dat ieder kind
zo'n lekkere lekker krijgt!

Ook de meester zou ook graag een
chocoladeletter krijgen. 

(Wij denken dat dat niet gaat
lukken...)

Iedere dag spelen de kinderen van
groep 7 Mediamasters. 

We hebben op dit moment al bijna
1000 bits. 

Ook proberen we heeeeeeeeeel
veel bits te verdienen door thuis
opdrachten te doen. 

Ook gaan we nog een filmpje
maken. 

Misschien kunnen we dan meedoen
met het filmfestival. Dat zou echt
heel erg vet zijn. 

We volgen tijdens mediamasters de
kinderen van de mediasquad. zij
worden steeds gehackt door
onbekende mensen. Door
opdrachten te maken kunnen we de
kinderen helpen om het programma
beter te beveiligen. 

We hopen dat het lukt!!

Als het lukt komen we misschien
wel in de top tien en winnen we
misschien wel een prijs. Dat vinden
wij heel erg leuk!

Dus kom op groep zeven! Verzamel
zoveel mogelijk Bits zodat we
misschien kunnen winnen!

Raadsel

Nieuwstool opslaan Nieuwe directeur gezocht

Welke vogel is gevuld met
amandelspijs?

Antwoord: 
Gevulde koekoek

Deze krant is gemaakt
door:

Lars, Rafaël, 
Esmee, Ryan,
Linde, Jos, 
Esther, Emma, 
Seth, Estelle, 
Kimberly, Bram, 
Emgré, Janneke, 
Chiel, Gerlin, 
Emily, Jacintha, 
Nastasia en Esri.

Onze school is op zoek naar een nieuwe directeur!
Omdat meester de Graaf na bijna 40 jaar stopt als
directeur zoeken wij per 1 februari een nieuwe directeur of
directrice. 

Lijkt het u leuk om op de leukste school van Nederland te
werken? 
Kijk dan op www.onderwijstalenten.nl of
www.drhbavinckschool.nl

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.


