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Wolderweetjes oktober 2019 

Groep 1-2A 

 

 

 

 

We zijn dit schooljaar gestart met het 

thema vriendjes 

“Ik heb 1 vriendje in de klas en 2 vriendinnen. Ze spelen lief en doen mij niet pijn.”  Finn 

Langzamerhand kennen we elkaar steeds 

beter! We spelen, zingen, knutselen en 

praten gezellig met elkaar. 

 

Gezellig samen kleuren 

Slingeren aan het klimrek 
Samen in de rekenhoek 

Onze kleimuizen zijn klaar! 



Samen kleien, wij maken muizen! 

Samen in de huishoek spelen 

Samen op het constructiekleed spelen 

 

 

 

 

 

 

Dit liedje kennen we al heel goed!  

 

 

 

 

  

Samen eten en drinken in de fruitkring 

Als je vriendjes bent 

dan kun je alles delen 

Als je vriendjes bent 

dan weet je dat dat moet 

Als je vriendjes bent 

dan kun je samen spelen 

Als je vriendjes bent 

dan maak je het weer goed 

Samen buitenspelen 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Ik heb vriendinnen en vrienden. Ze spelen leuk met mij.” Djordan 

“Ik heb 2 vrienden. Ze doen 

aardig en ze doen mij nooit 

pijn en ze zijn lief.” 

Silvan 

Fijn tekenen bij de tekentafel met juf Ster, onze stagiaire 

Fijn spelen met lego Nog even spelen! 



Spelen in de rekenhoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ben jij aan het doen? 

 

Wij spelen in de bouwhoek! 

Verven op het verfbord 

Computeren 

Wanneer we ’s morgens op school 

komen, mogen we vaak kiezen met ons 

keuzekaartje.  



De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op! Dit keer is groep 5 aan 
de beurt om de Wolderweetjes te schrijven.  
 
In groep 5 
In de klas oefenen de kinderen veel keersommen. Dit is voor veel kinderen nog best lastig! 
Daarom doen we meerdere keren in de week spelletjes met keersommen om het zo goed 
mogelijk te automatiseren. Ook het klokkijken wordt al flink geoefend! (juf Anjuly)  
 

 
 
Gymmen vind ik het leukst, omdat je dan los kan rennen, en je kunt jezelf dan losgooien.  
(Christel) 
 
Het leuke is dat als wij de bloem vol hebben, dat we een beloning krijgen. Hoe we aan een 
bloemblaadje komen is als we het goed doen: als we goed samenwerken bijvoorbeeld. En 
aan iedereen denken.  (Julian) 

 
 
Vorig jaar hadden we geen bloem, maar iets anders. Toen hadden we een fruitschaal. Als 
we doen iets goed doen in de klas, plakt de juf daar een blaadje voor. Als de bloem vol is, 
trekken we uit een bakje een beloning. Vandaag mochten we justdance doen.  
Gymmen vind ik het leukst, koprollen vind ik het leukste om te doen. (Davey) 
 



 
 
Geschiedenis 
Is leuk, omdat je geschiedenis leert, over wat er in de toekomst is gebeurd. Je leert over 
alles. Zoals wat de mensen vroeger deden om vuur te maken. (Selena) 
 
Ik vind het leuk, omdat ik dingen interessant vind als je erover praat. Meestal gaat het over 
vroeger. De jagers en boeren vond ik tot nu toe het leukste onderwerp. (Jasper) 
 
LEUK! Heel leuk, want dit vind ik het leukste vak dat er nu is. Omdat het gewoon heel leuk 
is, want je leert er heel veel van. Zowel de Romeinen als de boeren vind ik leuke 
onderwerpen. (Mark) 
 

 
  



Schoolkorfbal 
We hadden moeilijke tegenstanders, maar we hebben toch een paar keer kunnen scoren. 
Aanvallen vond ik het leukste om te doen en het was heel gezellig! (Thimon) 
 

 
 
 
                                                       Groetjes uit groep 5!  



 
 

Leerlingenraad 2019-2020 
In de leerlingenraad zitten 8 kinderen en de directeur. 
Er is een voorzitter en een secretaris gekozen uit de 8 kinderen. 

Hoe kom je er in  
Er worden ieder jaar twee kinderen (een meisje en een jongen) in de groepen 5,6,7 en 8 gekozen. 
Je geeft jezelf op en je moet bedenken waarom je in de leerlingenraad wil. Na paar dagen is het jouw 
beurt om dat te vertellen. Er wordt dan gestemd wie het beste heeft verteld. Die komt in de 
leerlingenraad. 

Wat doe je er? 
We beginnen bij het bord, daar staan de doelen en acties.  
Er staat ook op hoe we ons voelen op dat moment. 
Je bedenkt dingen en die ga je doen. Bijvoorbeeld of er meer Kingvelden kunnen 
komen en zo ja waar ? 

We kijken of de acties gelukt zijn van de vorige keer. 

Wat zijn de doelen voor deze keer: 

de doelen zijn: 
 meer Kingvelden 
 klassen logo ontwerpen 
 prullenbakken in de meisjes wc 
 kauwgom in de klas 

Wie zitten  er allemaal in de raad? 

juf Desiree, Coen, Ryan, Zuzanna  (secretaris)  Mark, Ilse, Ella, Amir  (voorzitter) 
en Olivia.  

         Geschreven door Ryan en Zuzanna 

 
Jeugdraad Zeewolde 

 
Bij de Jeugdraad van Zeewolde zitten kinderen van groep 7 en 
8. Ik zit er vanuit groep 8 namens onze school in. 
We komen elke maand op een donderdag bijeen in het 
gemeentehuis en daar gaan we het dan over dingen hebben 
die met onze gemeente te maken hebben.  
3 oktober was de eerste bijeenkomst en er waren –zoals elke jaar aan het begin- nieuwe kinderen 
bijgekomen. Dus we hebben eerst een namenronde gedaan en op welke school je zit en wat je 
hobby´s zijn. Daarna zijn we naar dingen gaan kijken wat mensen uit Zeewolde missen, of wat beter 
zou kunnen.  
Wij vonden wel 16 dingen en daar moesten we de top drie uit kiezen.  
Daarna moest je de meest haalbare kiezen en dat hebben we gedaan.  Op 31 oktober is de officiële 
beëdiging van de Jeugdraad in het gemeentehuis. 

Ricardo S 



Game Over…… Minecraft 

 

Minecraft is gemaakt door Mojong. Het werd ontwikkeld door de Zweed Marcus 
Persson en is in 2014 aan Microsoft verkocht voor 2,5 miljard dollar! 
                
Het is gemaakt in 18 november 2011. 
Alles in het hele spel is vierkant. Je kunt adventure, survival, creative en hardcore 

gaan spelen, maar hardcore is alleen op de pc mogelijk.   
Het kost € 20,00 voor op de pc, voor op een playstation is het  €18,99. Minecraft is ook één van de 
populairste games van de wereld, ook Japanse mensen spelen het. 
De bedoeling is dat je diamanten vindt om de Enderdraak te verslaan en 
dan kan je naar een ander universum (naar een andere wereld).  
Maar je kan ook terug naar je basis. In “creatief” kun je alles bouwen wat 
je wilt. Je hoeft niks te verzamelen, maar je kan alles pakken zonder 
moeite.  
In “hardcore” zit je in een soort van survival, alleen als je een keer dood 
bent, ben je echt dood en kun je niet herboren worden en dus niet verder 
spelen. Je kunt wel blijven toekijken. De stomste beesten en ook de irritantste heten creepers. Die 
kunnen ontploffen als je te dichtbij komt. Verder zijn er bijvoorbeeld spinnen en grotspinnen; die 
springen op je af en ook geven ze een vergif-effect. 

Mike en Lukas  

 

 

                 Voorleeswedstrijd   

 

Hallo allemaal! Wij deden 8 oktober mee aan de voorleeswedstrijd. 
Myrthe had gewonnen van de klas en Ella was tweede, dus zat zij 
in de jury.  

Myrthe gaat nu wat vertellen over dat ze op het podium ging voorlezen: Ik 
vond het echt super spannend, maar wel heel leuk. Ik heb helaas niet 
gewonnen.  
Nu gaat Ella wat vertellen over hoe het was om in de jury te zitten: Ik vond 
het heel leuk om in de jury te zitten. Maar ik mocht niet Myrthe beoordelen, 
maar wel Demi en Jasmin.  
We gaan nu even wat uitleggen over hoe je mee kon doen aan de 
voorleeswedstrijd en hoe je kon winnen. Je kon je naam op het bord schrijven 
en een paar dagen later moest je aan de klas voorlezen. De kinderen die niet 
meededen moesten je beoordelen met cijfers, wie het hoogste had mocht 
voorlezen voor de school en degene die tweede was mocht in de jury. Ella 
was dus tweede geworden en Myrthe eerste!            
                                                           

 

                                              Ella en Myrthe 



  Ons leven in groep 8  

Hallo allemaal wij zijn Jip en Elise en we zitten in groep 8. Dit verhaal gaat over 
groep 8. Na de zomervakantie kwamen we in deze groep bij juf Tamara en meester 
Chrétien. De eerste dag gingen we kennismaken en nog niet zo veel werken. Over 
een paar weken gaan we scholen bezoeken; we gaan bijvoorbeeld naar: de Levant, 
Oriënt, Morgen College, Aeres en nog veel meer. We gaan soms met bussen en 
soms met auto´s. En we gaan natuurlijk ook nog op kamp naar Ameland, daar 
hebben we super veel zin in!!!  
En we gaan ook naar Amsterdam, naar het  Anne-Frank Huis. Wanneer dat is 
weten we nog niet. En we hebben tijdens de KinderBoekenWeek voorgelezen aan 
de kleuters, zo leuk! 
We gaan dit jaar ook nog een werkstuk/spreekbeurt houden; je mag dat met 
zijn tweeën of alleen doen. We hebben laatst nog Kinderboekenweek gehad, 
we moesten een voertuig voor in de toekomst maken, omdat het onderwerp 
“Reis mee” was. Ik heb een vliegende auto gemaakt en Jip een giga skeeler. 
We moesten eerst een ontwerp tekenen. In groep 8 werken we ook veel met 
Chroombooks. We doen daarop rekenen, Spellingspeurder, Engels, 
Ambrasoft en nog meer. We doen sinds groep 8 ook Languagenut, dat kan je 
doen als je met alles klaar bent. Je kan dan allerlei talen oefenen. Natuurlijk 
hebben wij aan het eind van het schooljaar de eindmusical. Het is super leuk 
in groep 8! 
 

 Jip en Elise 
 

 

    Mijn sport 
Hallo, ik heet Majid en mijn hobby is voetbal. Ik vind voetbal 

de leukste sport die er bestaat. De club waar ik op zit heet 

VVZeewolde en dat staat voor Voetbal Vereniging Zeewolde. 

Ik zit al 4,5 jaar op voetbal. Ik zit nu in de d1/d2 selectie. Ik 

train 3 keer per week en ik voetbal daarnaast zelf elke dag 

een uurtje of 2, soms ook met  mijn buurjongen. 

Dit jaar wordt het wel een beetje spannend, want er komen heel veel scouts 
kijken bij ons. We staan nu derde van 13 teams en we hebben tot nu toe 4 
wedstrijden gespeeld. Ik heb al drie goals gescoord en 1 assist gegeven. En 
we staan in de finale van de bekerwedstrijd. Daar komen ook scouts kijken. 
 
 

                                                                        Majid 
 

 



                                Voortgezet onderwijs  
Hoi, we gaan wat vertellen over het voortgezet onderwijs. 
Als je in groep 7 en 8 zit begint het al een beetje met het voorbereiden. 
Dit zijn de scholen waar je heen kan: de Levant, Orient, Nassau Veluwe, 
RSG, Groevenbeek, Morgen College en nog meer.  
In groep 8 ga je met de klas heel veel scholen bezoeken. Je kunt ook zelf 
scholen bezoeken met je ouders, en dat doe je meestal op 
woensdagmiddag. In groep 7 krijg je een Entreetoets, dat is een soort van 
Citotoets en in groep 8 heb je de IEP-toets en daar komt dan uit welk niveau je hebt, zoals 
bijvoorbeeld havo.  
 
Wat doe je op de middelbare school? 
Op de middelbare school heb je lesroosters, dat kun je checken op je iPad of je telefoon. 
Dan kan je zien welk uur je les hebt en waar je heen moet, of als het uitvalt. Uitval is dat je 
geen les hebt. Mentoruren, tussenuren, blokuren, inhaaluren en stipuren; dat krijg je ook 
op de middelbare school. En je hebt docenten, steeds verschillende, want je hebt 
verschillende lokalen waar je heen moet. 
Als je naar de middelbare school gaat, krijg je ook te horen wat alle regels zijn, want dat is 
belangrijk. Er zijn op je school docenten, maar je krijgt ook een mentor. Je docenten die 
geven je les maar je mentor niet. Een mentor krijg je als je begint met een schooljaar.  
Wat heb je nodig voordat je naar een middelbare school toe gaat? 

Op school heb je veel spullen nodig. Je krijgt een kist met 
boeken, maar je hebt nog wel spullen nodig. Weet je nou niet 
wat voor spullen je nodig hebt? Dan kan je het op youtube 
opzoeken! 
We hopen dat je nu wat meer weet.          

     Amy en Jools 
 

 

Vervoer in de toekomst (zie foto) 
 

Op woensdag 8 oktober was het KinderBoekenWeek. 
We kwamen op school en wat hoorden we nou?.... 
De juffen waren te laat?! (maar het bleek dus een grap te 
zijn). De ene juf had een lekke band, de andere had een 
ongeluk, enzovoorts. 5 min later (ongeveer) gingen we naar binnen toe. Daar kregen we 
een opdracht over de KBW (kinderboekenweek). De opdracht was om een poster te 
maken. En die gingen ze dan overal door de school ophangen. Wat je ook mocht doen 
was boeken verkopen die je niet meer leuk vond. En als je dan je boek had verkocht, 
kreeg je 1 euro. Dat was op vrijdag 11 oktober van 15:15-16:00 uur. 
 

Melissa en Inge. 
 

 

 

 

 


