Bijlage groep 8
Springen Samcity
Wij gingen op een dag naar SamCity. En toen mochten we een middag naar SamCity. Het
was erg leuk en je kan er veel dingen doen zoals: trampoline springen, lasergamen,
bmx/skate/step baan en escape room. Het is super leuk. Maar wij mochten met de klas
alleen op de trampolines maar dat is ook heel leuk. Er zijn ook Big Airbags en een plek waar
je trefbal kan doen en er zijn ook 2 trampolines met een basketbalkorf er boven en dan
gooien sommige kinderen te hoog en dan liggen ze achter de trampolines. Je kunt dus van
alles doen in SamCity. We waren samen met groep 5 naar SamCity en die hebben ook
gesprongen.

Voorlopig advies
Wij hadden op de laatste week van november kregen wij ons voorlopig advies en we gingen
allemaal in gesprek met de juf ze vertelde hoe het ging met elke vakken en ze lieten ook een
blad zien met een grafiek. Een paar kinderen hebben MAVO gehaald en sommige VMBO,
zelf had ik Kader en daar ben ik blij mee. Sommige kinderen hebben Havo of VWO. In
februari krijgen wij ons definitief advies, dan gaan we kijken of we hoger hebben gehaald en
misschien een beetje lager maar juf zegt geen enkel advies is slecht.

Kraak de code
Wij gingen met de klas kraak de code doen dat is dat je foto’s krijgt te zien op
het digibord en dan moet je op de kaart aankruisen waar die foto’s zijn gemaakt
bijvoorbeeld er werd een foto gemaakt met een sinterklaasje erop en dan mocht
je ook op google streetview naar de locatie gaan waar je denkt dat die foto
gemaakt is en dan daar kijken en als een iemand dacht dat hij/zij zag waar hij
gemaakt was gingen we met z’n alle kijken of het echt zo was. En we kregen
laatst te horen dat we de snelste tijd hadden dus we hadden gewonnen! En de
prijs is dat we ergens in januari met de hele klas naar SamCity gaan maar we
weten nog niet precies wanneer in januari dat is. Elk jaar in groep 8 doen ze dit
alleen elke keer wat ander bijvoorbeeld vorig jaar deden ze iets met
coördinaten.

