
 

 

 

 

Unitjournaal  

Maand: mei 2022  Unit bovenbouw: groepen 6, 7 en 8 

Belangrijke data  
 11 mei: Droom Groots 

festival (groepen 7&8) 

 18 mei: Sportdag (groep 6) 
 18 mei: Schoolreis groep 7 

 26 mei – 29 mei: Hemelvaart 
 vrij 

 30 mei tot 1 juni: 
Schoolkamp groep 8 

 20 juni: Schoolreis groep 6 

 

Wist je dat……   
 We gelukkig weer op schoolreis en 

schoolkamp kunnen gaan? We 

hebben er al veel zin in! 
 Er op 18 mei een sportdag voor de 

groepen 6 is met lunch? Ouders 
zijn ook uitgenodigd om te komen 
kijken en mee te komen eten! 

 Groep 8 de eindcito heeft gedaan? 
Op 20 mei verwachten we de 

uitslag. De kinderen hebben goed 
hun best gedaan! 
 

Uit groep 6a 
We zijn de week sportief begonnen 

met een frisbee clinic, de kinderen 
waren erg enthousiast! Ook zijn we 

deze week gestart met een nieuw 
thema voor doe-onderwijs: 
Wonderlijke uitvindingen. De eerste 

uitvinding die we hebben behandeld 
waren de hunebedden. Vervolgens 

gingen we deze nabootsen met klei. 
De datum van het schoolreisje is 

verplaatst vanwege wisselingen van 
leerkrachten binnen de groep. De 
datum waarop we nu gaan is 

maandag 20 juni en we gaan naar 
het Pinokkio park in Assen. Verdere 

informatie hierover volgt nog.  

De 
datum van het schoolreisje is 

verplaatst vanwege wisselingen van 
leerkrachten binnen de groep. De 
datum waarop we nu gaan is 

maandag 20 juni en we gaan naar 
het Pinokkio park in Assen! Verdere 

informatie hierover volgt nog. 

Uit groep 6b 
Wij zijn deze week weer vrolijk met 

elkaar begonnen! Maandag hebben we 
weer gezwommen in de Parrel. Volgende 

week is helaas alweer de laatste keer 
schoolzwemmen.. Ook zijn we woensdag 
weer naar de schooltuintjes geweest. Die 

hadden we natuurlijk ongeveer drie 
week niet kunnen zien. Hieronder een 

foto met hoe het er tot nu toe uitziet: 
 

 
We hebben onder andere een 
aardappelplant, prei, sla, ui, snijbonen 

en wortel. De komende weken gaan we 
nog meer planten en hopelijk groeit het 
goed door! 

 
Daarnaast is het schoolreisje bevestigd. 

We gaan 20 juni naar Pinokkio park in 
Assen! 



 

 

Uit groep 7a 
 

We zijn alweer toegekomen aan de 
laatste lesperiode tot de 
zomervakantie. Een periode met 

hopelijk lekker weer zodat we 
lekker buiten kunnen spelen en 

leren! Daarnaast staan er ook 
genoeg activiteiten op het 
programma! We gaan 11 mei naar 

het Droom Groots festival, 18 mei 
op schoolreis en de cito-toetsen 

komen er natuurlijk ook weer aan! 
Deze zullen we in de maand juni 

afnemen. De precieze data volgt 
nog. Na de cito-toetsen nodigen we 
alle ouders uit om jullie het 

voorlopige advies voor de 
middelbare school te vertellen. In 

de tussentijd gaan we met spelling 
aan de slag met het voltooid 
deelwoord (zoals: ik heb gelezen, ik 

heb gefietst en ik ben gewend), met 
taal leren we hoe we het 

meewerkend voorwerp kunnen 
vinden en bij rekenen oefenen we 
volop met breuken, procenten en 

kommagetallen.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
         Droom Groots festival 

 

Uit groep 7b 
 

De meivakantie zit er weer op en dat 

betekent dat de laatste periode is 
ingegaan. Een leuke, maar drukke 
periode. We starten de meivakantie met 

een leuke frisbee clinic! Daarna hebben 
wij op 11 mei het Festival Droom Groots, 

een festival vol leuke kraampjes over 
verschillende beroepen. Een week later, 
op 18 mei gaan wij op schoolreis! 

Daarnaast worden de gymlessen vanaf 
16 mei weer buiten gegeven.  

Naast al die leuke dingen, zijn wij 
natuurlijk ook nog hard aan het werk. Zo 

leren wij bij taal over het meewerkend 
voorwerp (aan wie en voor wie) en bij 
spelling het voltooid deelwoord: Ik heb 

vandaag mijn verjaardag gevierd.  
Het één na laatste van voor IMC Basis 

gaat over ICT game design. Zo gaan we 
een eigen game ontwikkelen! Voor 
rekenen zijn wij bezig met breuken, 

procenten, grote deelsommen( 
1245:7)en grote keersommen(32 x18).  

Ook komen de Cito-toetsen er al weer 
aan, deze zullen begin juni plaatsvinden. 
Na de cito-toetsen volgt het 

rapportgesprek waarbij we het zullen 
hebben over het voorlopig advies voor 

de middelbare school.  
 



 

 

Uit groep 8a 
 

De vakantie is weer 

voorbijgevlogen. Voor de vakantie 
hebben alle kinderen de Eindtoets 
van de Cito gemaakt. De uitslag 

ontvangen we op 20 mei.  
 

Voor de vakantie hebben we als 

school nog meegedaan aan de 
koningsspelen. De leerlingen deden 
mee aan verschillende spellen. 

Voetbal, boogschieten, capture the 
flag en hockey. De teams van de 

Pendinghe hebben goed hun best 
gedaan want ze hebben gewonnen 
van de andere scholen. 
 

Vandaag zijn we naar de suikerunie 
geweest met de groepen 7 en 8. 

Hier was een festival 
georganiseerd: het droom groots 

festival. Hier hebben de kinderen 
met verschillende soorten beroepen 
kennis kunnen maken. Iedereen 

was erg enthousiast. Er waren ook 

lekkere ijsjes te halen 😉  

 

 
 

De komende weken zullen we veel 

gaan oefenen voor de eindmusical. 
Alle kinderen hebben een rol 

gekregen en hier kunnen ze 
eventueel thuis ook mee oefenen.  
Het schoolkamp is verplaatst naar 

30+31mei + 1juni, alle kinderen 
hebben hier een brief over gehad.  
  

Uit groep 8b  
 

Wat gaat de tijd snel! Voor de vakantie 
hebben we de Eindtoets van groep 8 
gemaakt. 2 spannende, maar ook rustige 

dagen. 20 mei krijgen we de uitslag. 
Spannend en we zijn dan ook 

nieuwsgierig, maar het niveau/nieuwe 
school is al bekend.  
 

Voor de meivakantie hebben we de 
laatste lesdag feestelijk afgesloten met 

de Koningsspelen. Met succes: de 
Pendinghe heeft gewonnen van de 

andere basisscholen.  
 
Er staan veel leuke dingen op de 

planning de komende tijd. Zo zijn we 
deze week al op bezoek geweest bij de 

Stadsschouwburg om een musical te 
bekijken, gaan we woensdag as. naar 
een festival op de Suikerunie en hebben 

de kinderen volgende week dinsdag het 
praktisch verkeersexamen op de fiets.  

 
We zouden 23-25 mei op kamp gaan. Dit 
is verplaatst naar 30+31 mei + 1 juni. 

De kinderen hebben hierover een brief 
meegekregen.  

 
De komende weken zal de eindmusical 
een belangrijke rol gaan spelen in de 

dagen. De afsluiting van de 
basisschooltijd komt zo wel steeds 

dichterbij. Gaat ontzettend snel!  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Huiswerk  
 
Elke maandag krijgen de kinderen 

huiswerk om te maken mee naar 
huis. Dit moet uiterlijk vrijdag weer 

Handige websites  
 
www.jmonline.nl 

www.nieuwsbegrip.nl 
www.spellingoefenen.nl 

http://www.jmonline.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/


 

 

op school ingeleverd worden. Ook 
gaat er soms leerwerk mee om te 

oefenen voor een toets van 
bijvoorbeeld taal of topografie. 

 

www.leestrainer.nl 
www.leukleren.squla.nl 

 

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

juf Miranda (7b), meester Jivan (8a) en juf Sanne (8b)  

http://www.leestrainer.nl/
http://www.leukleren.squla.nl/

