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EN NOG VEEL MEER!

Het Doordraai-uurtje:  maak 
kennis met je nieuwe groep

DOOR JANA EN BÉLEN BB2

Dit jaar deed groep 8 de musical
Torenhoog, maar de musical moest
door het corona virus worden
verfilmd.  

Groep 8 heeft heel erg hun best
gedaan om de film zo mooi mogelijk
te maken. We moesten veel
oefenen want we hadden weinig
tijd, ook de decorstukken moesten
snel af. We hebben ook erg ons

best gedaan om de kostuums zo
goed mogelijk te maken. 

We hadden redelijk goed verdeelde
rollen maar sommige kinderen
kwamen iets meer aan het woord.
Zelf vonden wij onze rollen heel
leuk! 

We hebben veel thuis geoefend
door het script door te lezen, toen
we weer naar school gingen
oefenden wij in de speelzaal. En we

hebben uiteindelijk de film
opgenomen in de grote gymzaal.
Toen ze het aan filmen waren
moesten we heel stil zijn anders
hoor je dat in de film. 

We hebben veel genoten en we
hopen dat het een leuke film is
geworden. Andere mensen die de
film hebben gezien vonden hem
heel goed.
MEER RECHTSONDER OP DEZE
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Interview met de klas: het
leukste uit een raar jaar
DOOR JULIA UIT TB2
Iris Dekker: Gezellige sfeer en de
leuke kinderen
Romero: In de pauze basketballen
Sophie: De uitdaging van meander
met Romero
Tim: Gym
Deedee: Ik vind gym super leuk
Jamie V: Brandaan-les kastelen
bouwen
Elvie: Kerstdiner
Jude: Nemo
Jamie K: Doordraaiuurtje vond ik
wel leuk
Lasse: Te horen dat de scholen
weer open mochten
Ayli: nemo!!!! Vond ik wel het
leukste. Baer: de klas
Liana: was ziek toen ik dit typte
maar ze is een sociaal meisje
Arabella: ik vond gym heel leuk en
dat ik veel leer
Fabio: het kerstdiner en nemo

Wiam: nemo vond ik leuk
Eden: buiten spelen. Emma:
denklab. Jared: buiten
basketballen. Jaylin: ik vond de
gymlessen wel leuk. Victor: het
kerstdiner vond ik wel heel leuk
Liam: nemo vond ik leuk
Madelief: het schoolreisje Nemo en
chocola maken

DOOR NOUR, CHAYMAE en
ROUAIDA

Groep 2, 4 en 6. Zij gaan volgend
jaar allemaal naar een nieuwe groep
(klas). Er is een kennismakingsdag,
het doordraai-uurtje. 

Op die dag ga je naar de klas waar
de volgend jaar naartoe gaat. 

In de klas ga je dus allemaal dingen
over jezelf schrijven op een blaadje.

Je kan ook quizen doen om elkaar
een beetje te leren kennen. Ik ga
volgend jaar naar juf Samantha
(groep 7). Daar heb ik al die dingen
gedaan.

We gingen ook met zijn allen op een
rij staan. De grootste stond vooraan
en de kleinste achteraan. 

Zo kan je de kinderen alvast een
beetje leren kennen en zij jou.

OUDERS BEDANKT!
VERVOLG MUSICAL DOOR  NOA
EN  SARA UIT BB2

Ondanks het Corona virus heeft
groep 8 alsnog de eindmusical
kunnen doen. Maar in plaats van de
musical opvoeren in Podium
Mozaïek, hebben we er een film van
gemaakt.

Die hebben we opgenomen in de
gymzaal.

Deze musical heet Torenhoog! van
Rep en Roer musicals. Groep 8
heeft er zelf voor gekozen om die
musical te doen. 

Donderdag de 25e, de laatste dag
voor groep 8, ging de film in
première. Groep 8 keek heel erg
naar uit om zichzelf op het witte
doek te zien.

Ze hebben de film opgenomen op
16 juni. En op de 15e is al het licht
en geluid klaargezet voor de film. 

We willen daarom ook de ouders
die mee hebben geholpen hartelijk
bedanken.

Filmpjes

Zomeropdracht Terugblikken

Druk op de groene
woorden tussen de
gewone tekst of op het
plaatje met het
youtube-logo en je krijgt
een filmpje te zien!

In deze editie van het
Meidoornblad spreekt juf
Madeleine jullie toe in
corona-stijl. Dat wil
zeggen: in een video. 

Ze kijkt terug op dat rare
jaar dat we achter de rug
hebben. En ze vraagt jullie
nadrukkelijk te blijven
lezen deze vakantie. 

Tot slot geeft ze ook nog
een zomeropdracht mee.
Bekijk

Het eind van het schooljaar is een moment om terug te
kijken. TB2 kijkt in het stukje hieronder terug op het
afgelopen schooljaar. De vertrekkende leerlingen van BB3
blikken zelfs uitgebreid terug op het leukste moment in hun
hele schooltijd: 

Het leukste moment op de meidoorn vind ik toen we met
groep 7 gingen kanoën, in het begin mochten we even
zwemmen. Daarna ging de ene groep zeilen en de andere
ging kanoën.  Het kanoën was wel vermoeiend maar
gelukkig zat je met ze tweeën.
MEER OP PAGINA 2

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.



Mijn leukste schoolmoment
DOOR JADE UIT BB3

Toen we met de klas naar
Schateiland gingen. Het was in
groep 4 en we gingen met de bus.
Ik vond het toen we binnenkwamen
er meteen geweldig uitzien!!!
We gingen gezellig zwemmen en we
mochten in het water met zand en
steentjes op de bodem goud
zoeken, En aten patat. Het was

DOOR JONAH (BB3)
Toen we aankwamen vond ik
Schateiland meteen geweldig. We
liepen door de poort en trokken
onze bikini's aan en we konden
gaan zwemmen. We mochten
goud zoeken. Oké, het waren gele
stenen, maar toch. Ik hoorde gehuil
en ging kijken. Ik zag Jade huilen,
ze was de weg kwijt. En ik wees
haar de weg terug. Toen speelden

Leukste momenten: Archeon,
zeilen en klusjes op boerderij

DOOR ATOOSA (BB3)
Het leukste moment op de
Meidoorn vond ik? Archeon was
een heel leuk schoolreisje in
groep 6. In Archeon kon je zien
hoe ze vroeger leefden. Ik vond
het inspirerend en heel
leerzaam. Ik heb een
zwaardgevecht gezien van
ridders op paarden en we
hebben armbandjes.

In groep 7 gingen we met
schoolreisje zeilen. Het was heel
leuk. We hebben gezeild en
gekanood tot Osdorp en toen
zijn we terug gegaan en we
hebben gezwommen. Dat vond
ik erg leuk. 

We zijn in groep 6 naar de
boerderij geweest en we
mochten een paar klusjes doen.
We hebben kalfjes
vastgehouden en zijn ook naar
de koeien geweest terwijl ze
melk dronken. Het was super
leuk en gezellig. We hadden
boter gemaakt en dat hebben
we op ontbijtkoeken gesmeerd.
We hadden aardappelen geplukt

DOOR ANNA DALIA (BB3)
Schooltuinen: ik vond het altijd
heel gezellig om daar naartoe te
lopen en dan terugkomen met
van alles. Ik hou sowieso van
tuinieren.
Archeon: dat was voor mij echt
het leukste schoolreisje. Ik vond
het heel interessant en ik vond
het leuk om die activiteiten te
doen. Zoals een eigen kaars
maken of een armbandje van
wol, met veren schrijven
enzovoort.
De boerderij in groep 6: het
leukste moment daar was dat
we een pasgeboren kalfje
mochten knuffelen. Ook
mochten we boter maken en zelf
opeten op een ontbijtkoek. We
mochten ook konijnenhokken
schoonmaken en trampoline
springen. Het was ook gewoon
gezellig. 
De busreis naar het
Tropenmuseum was fantastisch.
We zaten in zo'n toeristenbus
met een glazen dak. Fee en ik
en andere kinderen zaten
boven. Het was heel gezellig en
indrukwekkend. Ik had nog nooit

Juf Kirsten gaat ons na dit
schooljaar verlaten. Enkele
kinderen uit BB1 haalden
herinneringen aan haar op:

Lieve juf Kirsten,

Echt suuuuuuuuper jammer dat
je weggaat. Toen meester het
zei heb ik keihard
neeeeeeeeeeeee gegild.

Het leukste vond ik denk ik met
jou de schoolreisjes en toen we
de naam van de baby moesten
raden en of het een meisje of
een jongen was. 

NATUUUURLIJK had ik het
goed ;-).

Ik ga je suuuuuuuuuuper erg
missen en beloof me dat je
volgend schooljaar zeker langs
komt. Dus NIET wanneer ik niet
meer op deze school zit ;-).

Dikke knuffel van Aube en doe
de groetjes aan Julian xxx ;-)

Dag lieve, leuk
geklede juf
Kirsten!

Kinderboerderij
DOOR LUNA (BB3)

Het leukste moment op de Meidoorn
vond ik het schoolreisje naar de
boerderij in groep 6. We gingen er
eerst heen met de bus. We mochten
allemaal dieren aaien en verzorgen,
zoals bijvoorbeeld de lammetjes een
fles geven, of konijntjes voeren. Je
mocht de konijnen ook op je schoot.
Er was ook een hele grote hooiberg
in de schuur, met een touw waar je
aan kon slingeren. Ook gingen we
slootjespringen, rijden met skelters
en lopen door het weiland van de
koeien. Maar we gingen ook boter
maken en patat bakken. Na dit
schoolreisje wou ineens iedereen
een konijn. Het was echt superleuk!

IJSWINKEL

DOOR SARA (BB3)
Het leukste moment vond ik... Denk
ik de musical van vorig jaar. Toen de
musical klaar was bleven groep 8
boven en heel groep 7 ging naar huis
behalve ik en mijn beste vriendin Liv.
We zaten huilend op onze telefoons
te spelen voor ongeveer een huur
toen groep 8 naar beneden kwamen.
Ze waren een beetje verward dat wij
er nog waren, maar ze vonden het
niet erg. 

Ik, Liv en twee andere kinderen,
Mara en Matteo, gingen naar een
ijswinkel aan de andere kant van de
straat en kochten wat ijs. We gingen
steeds weer zonder iets te kopen
met andere kinderen. Uiteindelijk
gingen we zo vaak dat we werden
weggestuurd, omdat we steeds niets
kochten. Toen het rond 1 a.m. was
gingen we weer naar huis.

Juf Kirsten: ook heel leerzaam

Je bent een leuke juf. Met jou kan je
lachen en plezier maken. Je was
ook heel leerzaam.

Van Eloi

Lieve juf Kirsten,

Je bent echt heel lief en ik vind je
ook heel grappig, En ik vind dat je je
heel leuk aankleed.

Yasmin

Leukste schoolmoment van Jade en Jonah uit BB3: bezoek aan Schateiland in groep 4
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TB2 GO GO GO! Tellen op de trap

Half BB1 bakt (pannenkoeken) Veertien diploma's voor juf Lisa

Jonge bevo-leerkrachten De tijd vliegt

In de thuiswerkperiode hadden we met de klas een groepschat in Teams. Al snel werd
die chat 'TB2 GO GO GO' genoemd. Ook onze klassenplaylist op Spotify, met al onze
favoriete liedjes, kreeg die naam. Liam, Lasse en Victor maakten deze week een mooie
Kapla-creatie op het dak en ook hier mocht de klassenspreuk uiteraard niet ontbreken!

Maria Montessori koppelde het leren aan de behoefte van kinderen om te bewegen.
Emma en Imme uit OB4 laten https://youtu.be/Vo1bom12Nzs een Montessoriwerkje
zien.

Op de laatste maandag van het schooljaar ging BB1 pannenkoeken bakken in Plan
West. Dat wil zeggen: alleen groep 7, want groep 8 had al vakantie. De kinderen
werkten in twee- of drietallen samen op één campinggaz-brandertje. Er waren een paar
slome branders, maar toch werd er genoeg gebakken om de kinderen van alle groepen
7 te kunnen trakteren. In het https://youtu.be/K0stZYvJSUM zie je ware
pannenkoeken-jongleurs.

Alle kinderen van groep 8 kregen aan het einde van het schooljaar een getuigschrift,
maar ook aan sommige leerkrachten werden diploma's uitgereikt. Juf Lisa van BB1
kreeg er maar liefst veertien! (Twee staan er hier niet op) Onder meer omdat ze de
liefste, leukste, coolste, creatiefste, muzikaalste en 'hulpzaamste' juf is. Goed voor je cv
juf Lisa!

Nadine en Rifka geven bevo aan de middenbouw! In hun laatste schoolweek mochten
ze zelf een les bedenken, voorbeelden maken en de les geven. Ze waren razend
enthousiast en hadden meteen ideeën die ze helemaal zelfstandig hebben uitgewerkt.
Fantastisch om zulke leerlingen te hebben! De les verliep super. Na afloop zeiden ze
alle twee dat ze nog meer respect voor leraren hebben : ).We gaan jullie missen!

De Annie was buiten aan het oefenen met groep 8. OB1 was ook buiten en keek vol
belangstelling toe. Gek hoor: OB begint net op school en BB gaat weg. De tijd vliegt!
Klik op de foto om het filmpje te zien.
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Lieve tekeningen voor juf Ruby OB3: naar Italie, strand of een kasteel

Twee stripverhalen .............................................. uit TB1

MB2 heeft veel geleerd De zomer is er weer

Juf Ruby was ziek deze week dus hebben de kinderen van mb1 een boek voor haar
gemaakt met prachtige tekeningen!
Juf voelde zich meteen beter na het zien en lezen van al die mooie tekeningen!

In OB3 hebben kinderen verteld wat ze in de zomervakantie gaan doen. Ze hebben 
daarbij een kunstwerk gemaakt. Emma v. is aan het zwemmen in het zwembad; Keet
gaat naar het strand; Kymarin gaat naar de zee met een grote dinosaurus kwal; Sarah
gaat met het zand op het strand spelen; Emma g. gaat naar Italië. Merab gaat naar een
kasteel; Nim wil graag naar het strand.

Hier twee stripverhalen.
Die in kleur is gemaakt door Sami en Luuk (groep 6 TB1)....

....en die in zwart wit door Ines (groep 6 TB1).
Het is bedoeld als vermaak voor in de zomerschoolkrant.

"Ik kan nu goed lezen. Moeilijke sommen. Sommen boven het tiental. Over tijd op het
denklab. Om niet op te geven." Dat zijn zoal dingen die kinderen uit MB2 hebben
geleerd afgelopen jaar. Ze hebben er een collage van gemaakt. Volgend jaar zal die
collage er weer heel anders uitzien!

Isis en Mila uit MB2 hebben bij dit gedicht een verhaaltje geschreven:

de zomer is er weer. in de zomer is het warm en leuk. en je moet zonnenbrand op
smeren. en dan kan je naar het zwembad. en daar is het leuk. en het is de goede
graden om ijsjes te eten
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Daar schijnt de zon, wouw! De picknick van OB2

Torens van lege dozen Dag, groep 8!

Tot slot... ...nog wat foto's van de musical

Rozen zijn rood
tulpen zijn blauw
ik heb zin in vakantie
omdat daar schijnt de zon, wouw
- Melissa en Sarah, TB3

De afscheidspicknick voor de kinderen van groep 2 van OB2 was dit jaar anders dan
anders. Door het coronavirus konden er geen ouders bij zijn. En door de regen was het
ook nog eens binnen! De hapjes waren er niet minder lekker om en de kinderen hadden
evengoed plezier. Ze waren blij met hun afscheidsboek over Woeste Willem.

Middenbouw 3 heeft met lege verpakkingsdozen torens gebouwd. Nu moeten we nog
plattegronden tekenen (van opzij en van boven).

De afscheidsfoto van groep 8, gemaakt door meester Cor.

x x


