De Regenboog
Door groep 7!

21 November

klasgenoot in
Cambodja

Minder pesten!

nieuw klasgenoot:)

leuke wedstrijd tegen
heel Nederland

Hoe snel wordt juf
boos?

heet Joy

hoe hebben we dat
opgelost?

hij heet : Dirk

De wedstrijd heet
mediamasters

Wordt julie juf/meester snel
boos?

PESTEN IS GESTOPT!

Mediamasters is een wedstrijd tegen alle kinderen
van groep 7 en 8 van Nederland. Er zijn op
mediamasters 4 dagen daarmee kan je bits
verdienen (bits zijn punten) die bits kan je
verdienen door vragen goed te beantwoorden. Je
kan het ook thuis doen om bits te verdienen. Wij
doen mediamasters tegen groep 8 van onze school.
Want er is heel weinig kans dat je van heel
Nederland wint.

Klasgenoot in Cambodja!

Groep 7
De klas van groep 7, Van de
Regenboogschool Middelburg,heeft
in groep 6 veel gedaan aan het
pesten en aan de ruzie.Er werden
veel kinderen gepest,

We hebben bijvoorbeeld het
Kamelen spel gedaan, we hebben
er veel over gepraat, en we hebben
laten voelen hoe het is om gepest te
worden, we hebben ook straffen
bedacht voor als je iemand
pest.Wordt er bij jullie in de de klas
gepest? We hopen van niet.

in groep 7 is het nu erg gezellig en
leuk, het is een fijne sfeer. De
jongens en meisjes spelen nu in de
pauze met elkaar en klieren nu ook
een beetje met elkaar.

voor kinderen

Nieuw klasgenootje :)

Hebben jullie ook zo´n
juf/meester die zo snel
boos word? Dat is heel
vervelend toch? Nou dat
vinden wij wel. Maar soms
is dat wel fijn want dan
kletst niemand meer door
de klas. maar een juf die
aardig en streng is is een
leuke juf.

Er komt een nieuwe jongen in onze klas hij heet Dirk, Hij
komt na de Kerstvakantie echt bij ons in de klas, We
hebben nu in onze klas 13 jongens en 7 meisjes ( zonder
Joy )

Wij zitten met 19 leerlingen in de
klas maar eigenlijk zijn er 20
leerlingen. Want 1 leerling woont in
Cambodja. Ze komt om de 2 jaar in
Nederland. Dat vinden wij heel leuk.
Haar vader en moeder vertellen over
Jezus en dat doen ze in Cambodja.
Ze kan supergoed Cambodjaans. Ze
heeft er haar spreekbeurt over
gehouden. Wij vinden dat supergaaf.
Zij vind
het superleuk om in
Nederland te komen, ons weer te
zien en bij ons in de klas te zitten.

Haar moeder geeft Joy les,wat wij
hier doen doet zij ook alleen dan in
Cambodja,ze heeft 1 zusje en een
broertje. Toen ze een keer weer in
Cambodja aan kwam lag op een
balk
op
haar
kamer
een
slangenhuid. Er was ook een
landkrabbetje binnen gekropen. Dat
krabbetje hadden ze toen aan de
buurjongen gegeven want hun eten
dat krabbetje op. zou jij een krab
durven op te eten?

Vraagje van de

Nieuws in de klas!
Voor Media Masters gingen Thirza
en Sietske aan de slag met de
Nieuws in de klas opdracht. Iedere
dag werkten ze hard aan artikeltjes
voor in de krant. Woensdagochtend
was Sietske er even niet en hielp
Lisa haar bij het schrijven.
Ook foto's voor in de krant werden
uitgezocht.
Ze hopen hiermee heel veel bits te
verdienen.

Hebben jullie iemand in
jullie
klas
die
oorspronkelijk
uit
een
ander land komt?

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.
Dit is de vlag van Cambodja. Iedere
dag denken we aan Joy.

