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Laatste nieuwtjes uit groep 6
Julian, Keano, Kièro en Dandenn

Boerderij de Weper
Een mooie ervaring
De heenweg:
Heel groep 6 ging met de fiets naar de boerderij.
De heenweg was heel gezellig en leuk. Toen we
aankwamen gingen we naar de schuur.
De rondleiding:
We kregen een rondleiding op de boerderij.
Eerst gingen we naar wat kalfjes. Daarna gingen
we naar de stal met kalfjes van ongeveer 2 tot 4
maanden, plus wat oudere koeien en we gingen
ook naar de melkstal met melkkoeien. En de
koeien werden gemolken met een melkrobot en
daarna gingen we naar buiten.
De opdrachten:
Er waren tien leuke opdrachten zoals, een kalf
aan je pink laten zuigen en ook voer wegen en
een letterspeurtocht en ook zelf koeien voeren.
Het was een leuke excursie.

In de stal bij de melkkoeien en aan het eind van de stal de melkrobot. De boerin vertelt over het vee.

Sander, Menso en Kay

Kunstenaar in de klas
Na een bezoek aan de molen een creatieve opdracht in de klas

Nora, Mikail, Kay en Bianca druk aan het werk.

De kunstenaar was eerst in de klas. We kregen
uitleg over organische vormen en geometrische
vormen en daarna gingen we naar de
handvaardigheidstafels in de grote hal boven. Daar
gingen we zelf verf maken. Het was heel leuk en
wat we ervan geleerd hebben is, dat je
schoonmaakmiddelen bij de hand moet hebben,
want het begint snel te stinken naar rotte eieren.
Na het maken van verf en het kleurenstrookje,
moesten we een tekening maken van de vormen
die we in het museum en de molen hadden gezien
en dat moesten we daarna verven met de zelf
gemaakte verf.

Bezoek aan de molen
Door Bianca en Luca
Wij zijn bij de molen geweest in Makkinga. Daar
hebben we een rondleiding gekregen.
Ondertussen maakten we een Stellingwerver
puzzel. De groep werd in tweeën gedeeld. De
ene groep ging naar het museum, de andere
groep ging naar de molen. Even later werd het
omgedraaid. We hebben gezien hoe turf werd
gestoken.

Recept om verf te maken:
Wat heb je nodig; eiwit, koffiemelk, stoepkrijt, vijl,
bakje en beker, kwast en strookje papier.
Doe een klein beetje melk in het bakje of doe het
eiwit in het bakje. Dan pak je het stoepkrijt en de
vijl en dan vijl je het krijt in het bakje. Daarna
meng je met de kwast alles door elkaar en dan kun
je het strookje verven met het mengsel. Doe er
weer meer krijt bij en dan wordt het donkerder.

Voetbaltoernooi
Door Lisa, Amber en Joan
Blz. 2

Korfbaltoernooi
Door Joyce en Rosalie
Blz. 2

Strip van Mikail
Verslag van Nora over
De Histotolk
Blz. 2
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Strip van Mikail en tekening Nina

Joyce en Rosalie

Het korfbaltoernooi
Gehouden op 1 juni 2022
We gingen met de auto’s naar het korfbalveld.
We moesten nog even wachten voor we
mochten beginnen met de wedstrijd. Ik zat
met een paar kinderen van groep 5 in een
team. Het ging super goed. Helaas hebben we
de eerste wedstrijd verloren met 1-0. De
tweede wedstrijd hebben we gelijk gespeeld
met 3-3. De laatste wedstrijd hebbenwe
gewonnen met 4-2. Maar eigenlijk hebben we
de eerste wedstrijd gewonnen, want speler
werd verdedigd en daardoor zou het doelpunt
niet mogen tellen. Team Joyce
Ik zat met een paar kinderen van groep 5 in
een ander team. Het ging best goed. Het was
niet zulk mooi weer. De eerste wedstrijd
hebben we helaas verloren met 3-0. De
tweede hebben we gewonnen met 3-2. De
laatste wedstrijd hebben we gewonnen met 43. Er was gratis groente en fruit. Team
Rosalie.

De meiden in actie

Lisa, Amber en Joan

Voetbalmeiden
Verslag van het eerste toernooi
Toen we in de auto stapten waren we behoorlijk
zenuwachtig. We gingen om kwart voor negen
weg. Toen we aankwamen miezerde het een
beetje. De eerste wedstrijd hebben we niet
gespeeld, omdat de tegenstander niet kwam
opdagen. De tweede wedstrijd wonnen we met
2-0. We waren super opgelucht en blij. De
derde wedstrijd hebben we met 3-0 gewonnen.
En toen de finale; we moesten tegen de
Toekan. We wonnen met 1-0 wat waren we blij.
We hadden een deal gesloten, dat als we
wonnen we een gratis zakje chips zouden krijgen
voor het hele team. En dat was dus gelukt.

Van de redactie: (juf Albertina) De meiden gingen
door het winnen van dit toernooi door naar de
volgende ronde in Drachten samen weer met hun
teamgenoten uit groep 5 Fayen, Noa Lin en Naya.
Ook op dit toernooi wisten ze goed te presteren.
Ze kwamen weer in de finale terecht en tegen
wie… Ja tegen de Toekan. De Toekan mocht ook
aan deze ronde meedoen, omdat er zoveel
uitvallers waren. Helaas lukte het nu niet om van
de Toekan te winnen en werden ze tweede. Maar
wat hebben ze goed gespeeld.

Nora

De Histotolk
De Histotolk kwam in de klas en hij vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Het was heel
spannend. Hij vertelde dat er Duitsers rond de school waren en hij vertelde over Anne Frank en het
achterhuis. Ook vertelde hij dat hij piloot was en in een boom was geland en nu moest
onderduiken.
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Tekening van Joyce en Rosalie over het korfballen

