
 

 

 

 

Unitjournaal  

Maand: november 2021  Unit bovenbouw: groepen 6, 7 en 8 

Belangrijke data  
 3-11: groepen 6 Aladdin 
 4-11: info-ochtend 

bovenbouw (gaat helaas niet 
door) 

 5-11: optreden (helaas 
zonder publiek) 

 5-11: Start Mediamasters 

groep 7 en 8 

 

 

Wist je dat……   
.. de groepen 7 en 8 hun zelfgemaakte 
films op het grote doek in het Forum 

mochten bekijken? 
.. de groepen 6 vandaag met de bus 

naar de musical Aladdin zijn geweest? 
Dit was super leuk! 
.. we tijdens het talentencircuit allemaal 

mooie lampionnen voor Sint Maarten 
maken? 

..de groepen 7 en 8 ook dit jaar weer 
mee gaan doen aan Mediamasters. Hoe 
mediawijs zijn we? 

Uit groep 6a 
We hebben weer een leuke maand 

achter de rug met als hoogtepunt 

het bezoek aan Aladdin. Het was 

een lange, maar gezellige busreis 

en we hebben een prachtige 

musical mogen bekijken. We willen 

Claartje bedanken voor de lekkere 

hapjes onderweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is juf Jorine inmiddels 

alweer een paar weken op maandag 

t/m woensdag de juf van groep 6a. 

Dit vindt ze heel erg leuk!  

Tijdens het talentencircuit werken 

we samen aan de lampionnen. We 

gaan hier nog twee keer mee bezig, 

zodat ze op 11 november allemaal 

klaar zijn.  

Binnenkort beginnen we met de 

spreekbeurten. De kinderen krijgen 

Uit groep 6b 
Afgelopen maand was een erg leuke 
maand. Zo hebben we de Kinderboeken 
week gehad en hadden wij in groep 6b 

het beroep 'fotograaf'. Zo hebben we 
allemaal leuke foto's gemaakt en zelfs 

ons eigen fotoalbum! 
 

Ook zijn wij naar het Groninger Museum 
geweest en dit was een hele ervaring! Zo 

konden wij onze eigen graffiti maken en 
zelf foto's maken op een groot scherm! 

Samen op de fiets ging ook super goed. 
Hieronder een foto van het Groninger 
Museum: 
 

 
Daarnaast hebben we de topografietoets 
gehad over Groningen en Drenthe en 

gaan we het nu hebben over Flevoland 
en Utrecht. Met rekenen oefenen we met 



 

 

hiervoor een uitleg mee naar huis. 

Het is fijn als ze van een vader, 

moeder, broer of zus wat hulp 

krijgen met de voorbereiding. We 

zijn benieuwd wat we allemaal van 

jullie zullen leren! 

getallen tot 10.000 en met taal en 
spelling zijn we ook druk bezig. Zo zijn 

we aan het oefenen met de 
persoonsvorm in de tegenwoordige tijd 
en het schrijven van een middenstuk van 

een tekst! 

Uit groep 7a 
Het is alweer november. De eerste 

periode van hard werken zit erop en 
we hebben ook al veel leuke dingen 

samen gedaan.  
Bij de voorleeswedstrijd is Jowana 
de winnaar van de klas en 

vervolgens van de school 
geworden. Zij mag onze school nu 

vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd van heel 
Groningen. Zet hem op Jowana! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voor IMC Basis mochten we in het 
Forum onze filmpjes bekijken op 

het grote doek. Dit was erg leuk! 
Het volgende thema is Zorg en 
Welzijn. We gaan tijdens taal ook 

werken aan de woorden die met dit 
thema te maken hebben, zodat we 

de woorden van zorg en welzijn 
straks goed begrijpen en kunnen 
gebruiken. 

Bij spelling leren we welke woorden 
met een hoofdletter geschreven 

moeten worden, de persoonsvorm 
goed te schrijven en woorden met 

de th- zoals thermometer goed te 
spellen.  
Tijdens rekenen wordt er in beide 

groepen hard gewerkt. In de ene 
groep zijn we druk bezig met 

kommagetallen, breuken en de 
tijdsduur van iets berekenen. In de 
andere groep oefenen we grote 

deelsommen, het aflezen van een 
kalender en het afronden van 

getallen.  

Uit groep 7b 
We hebben weer een leuke maand 

achter de rug. De Kinderboekenweek 
hebben wij afgesloten met de 

voorleeswedstrijd op school. In onze klas 
was Zammi gekozen tot 
voorleeskampioen, zij moest het 

opnemen tegen de andere 
voorleeskampioenen van de bovenbouw. 

Naast het lezen, wat wij veel hebben 
gedaan, was het ook weer tijd voor het 
eerste talentencircuit van het jaar. Wat 

zijn er weer mooie knutselwerken 
gemaakt!  
 

Vanaf de herfstvakantie is BSWIM weer 
begonnen! De eerste zwemles hebben 
wij alweer gehad en wat was het leuk!  
Het eerste beroep bij IMC Basis, Film, 
hebben wij afgerond. De kinderen 

hebben de eigen gemaakte filmpjes 
mogen zien op een groot scherm, in de 
bioscoop van het Forum! Het zijn stuk 

voor stuk mooie filmpjes geworden.  
De komende periode staat het 

onderwerp Zorg & Welzijn centraal bij 
IMC Basis. 
Voor Topografie leren wij nu de 

belangrijke plaatsen van Frankrijk, 
Portugal en Spanje.  
Bij spelling zijn wij druk bezig met het 
oefenen van de persoonsvorm in 
tegenwoordige en verleden tijd.  
 

 

  



 

 

Uit groep 8a 
Voor de herfstvakantie was het de 

kinderboekenweek met het thema; 
beroepen. In 8a zitten echte 
‘uitvinders', want hoe laat je een ei 

vallen zonder dat die kapotgaat? Of 
hoe maak je van bamboestokken en 

elastiekjes bijvoorbeeld een huis? 
Met de voorleeswedstrijd, waarbij 
Lise vanuit onze klas meedeed (en 

Noa in de jury zat), werd de 
kinderboekenweek afgesloten.  

Gisteren hebben we de 
insectenhotels en egelhuisjes die 

we voor de vakantie gemaakt 
hadden, geplaatst in de groenstrook 
aan de Mispellaan.  

 
In de maand november beginnen 
de voorlichtingen van de scholen 

voor voortgezet onderwijs. Leuk en 
interessant om daar naar toe te 
gaan. 

Met IMC Basis hebben we het 
onderwerp Film afgesloten met 

onze filmpjes in de bioscoop, en 
starten we volgende week met het 
onderwerp 'Zorg en welzijn'.  
Met spelling leren we woorden met 
de y en woorden zoals 

bloemenvaas. Bij taal hebben we 
morgen de toets van blok 2 en gaan 
we verder met het gebruik van 

hoofdletters en de trappen van 
vergelijking (mooi-mooier-mooist). 

En tot slot zijn we met topografie 
bezig met Afrika. 
 

 

Uit groep 8b  
De maand oktober was een erg drukke 

maand in groep 8b. We hebben gewerkt 
aan het thema van de 

Kinderboekenweek, over beroepen en 
wat je later wil worden. De 
voorleeswedstrijd heeft plaatsgevonden 

(Sayen heeft gewonnen in onze groep). 
We hebben tijdens het talentencircuit 

samen met de hele bovenbouw 
activiteiten en knutsels gemaakt op de 
woensdag middag. Alle ouders zijn op 

school geweest voor de omgekeerde 
oudergesprekken en we hebben ons IMC 

basis project over films afgerond. 
Hiervoor zijn we naar het Forum geweest 
met de groepen 7 en 8 en mochten we 

onze eindproducten bekijken in een 
grote bioscoopzaal.  

 
Na de herfstvakantie zijn we meteen 
weer vol van start gegaan met de 

voorbereidingen op de taaltoets (over 
onder andere de trappen van 

vergelijking zoals groot – groter – 
grootst en woordbenoeming (dat je 

bijvoorbeeld het aanwijzend 
voornaamwoord uit een zin kunt halen – 
die, deze etc.). Het grote dictee van blok 

2 is door iedereen heel goed gemaakt en 
we zijn begonnen met het oefenen van 

moeilijke Cito vragen voor rekenen.  
De maand november wordt onwijs druk 
voor ons, de agenda loopt aardig vol. We 

gaan kennismaken op het Werkman 
VMBO, sommige kinderen gaan lessen 

volgen op het Kamerlingh Onnes en er 
komen meerdere mensen vanuit het 
voortgezet onderwijs bij ons op school 

een praatje houden. De middelbare 
school kriebels beginnen nu wel te 

komen.  
Op het bord bij ons lokaal hangt allerlei 
informatie over de middelbare scholen, 

kom gerust een kijkje nemen.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Huiswerk  
 
Elke maandag krijgen de kinderen 
huiswerk om te maken mee naar 

huis. Dit moet uiterlijk vrijdag weer 
op school ingeleverd worden. Ook 

gaat er soms leerwerk mee om te 
oefenen voor een toets van 
bijvoorbeeld taal of topografie. 

 

Handige websites  
 
www.jmonline.nl 
www.nieuwsbegrip.nl 

www.spellingoefenen.nl 
www.leestrainer.nl 

www.leukleren.squla.nl 

 

Groetjes,  

Juf Jorine (6a), juf Eline (6a), meester Niels (6b), juf Geanique (7a), 

juf Manon (7a), juf Miranda (7b), juf Annet (8a), juf Melissa (8a) en 
juf Sanne (8b) 
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