NIEUWS UIT GROEP 7
Het einde van dit schooljaar komt nu heel
snel dichterbij, nog 2 weken en dan mag
iedereen gaan geniet van een welverdiende
vakantie.
En dan….. Naar groep 8! Het laatste jaar van
de basisschool.

Graag wil ik alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen schooljaar.
En voor de kinderen van groep 7: Jullie zijn stuk voor stuk kanjers. Bedankt dat ik met jullie zo’n
fijn schooljaar heb mogen beleven! Een hele fijne vakantie allemaal!
Groeten juf Desy

Mijn leukste herinneringen aan groep 7 zijn………
 Jayden: dat ik ging verhuizen en het schoolreisje naar Wildlands.
 Djaycee: dat we naar Wildlands gingen en in de achtbaan de Pinguïndans zongen met bijna de
hele klas.
 Denley: op schoolreis gaan en naar het Rijksmuseum gaan.
 Thije: de verjaardag van juf en schoolreis naar Wildlands.
 Aimy: de 1 april grappen en het paasdiner met lekkere eitjes.
 Jente: ons schoolreisje en toen we naar het Rijksmuseum zijn gegaan.
 Daan: de 1 april grappen en de surprises die we open maakten.
 Kenan: de busreis naar het Rijksmuseum en dat ik mee heb gedaan aan de Rode Loper en het
Schoolvoetbaltoernooi.
 Milan: schoolreis en de leuke juffen.
 Liv: dat we naar Wildlands zijn gegaan en in de regen korfballen.
 Levi: bij schoolvoetbal de penalty’s tegen de Akker en dat ik heel veel snoep heb geruild in de
bus naar het Rijksmuseum.
 Nora: dat het keihard regende en de schoolkorfballers toen in de stromende regen moesten
fietsen en de 1 april grappen.
 Aimee: dat we naar Wildlands zijn geweest en het Rijksmuseum.
 Jesse: dat ik op schoolreis was en dat ik aan de Rode Loper heb meegedaan.
 Thijn: schoolvoetbal dat we 5e werden en schoolreisje naar Wildlands.
 Sofie: dat juf Roos en juf Bente hebben stage gelopen en alle grappige gebeurtenissen op 1
april.
 Timo: dat we bij schoolkorfbal 1e zijn geworden en schoolreis naar Wildlands.
 Oona: de 1 april grappen en toen juf Roos kwam.
 Sidney: dat ik op schoolreisje ging en 1 april in de klas.
 Jaylinn: dat we naar Wildlands gingen, dat we naar Amsterdam gingen en ik vond de
Rekendag leuk.

