
 

 

 

 

Unitjournaal  

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

Belangrijke data  
 6-10: start 

kinderboekenweek 

 7-10: margedag (vrij) 
 15-10: afsluiting 

kinderboekenweek 
 16-10 t/m 24-10: 

herfstvakantie 

 1-11: kinderen zijn om 12 
uur vrij 

 
 Er kan weer gedoucht 

worden na de gymles. Alle 

kinderen nemen hiervoor een 
handdoek en/of washandje 

mee. 

Wist je dat……   
.. we graag na de herfstvakantie de 
kinderen willen controleren op luizen. 

Welke vader of moeder wil ons daarbij 
helpen? Graag opgeven bij de juf of 

meester van de groep.  
.. we met groep 7 en 8 een eigen film 
maken tijdens de lessen van IMC basis? 

.. de groepen 8 hebben meegedaan aan 
de grote eetquiz in het Forum?  

.. juf Jorine weer terug is van 
zwangerschapsverlof? Op maandag t/m 
woensdag is ze aan het werk in groep 

6a. Welkom terug! 

Uit groep 6a 
De Kinderboekenweek is geopend!  

Wij hebben als groep het beroep 

architect gekozen. Door middel van 

opdrachten krijgen wij een beter 

beeld van het beroep. Zo gaan wij 

muurkranten maken over 

bijzondere gebouwen in Groningen. 

Wij hebben deze week ook zelf een 

maquette ontworpen voor een huis. 

Dit hebben wij gebouwd met 

suikerklontjes. De kinderen leren 

hierdoor ook samen te werken in 

groepjes.  

 

De toetsen van het eerste blok zijn 

afgenomen. In het 2e blok gaan wij 

de volgende dingen leren: 

 Wij breiden onze getal kennis 
uit tot 10.000 

 Wij leren de inhoudsmaten: 

liter, deciliter, centiliter en 
milliliter. 

 

 

 

 
 

Uit groep 6b 
Deze week zijn we begonnen met de 
Kinderboekenweek! Bij ons in de groep 

staat het beroep fotograaf centraal. We 
gaan verschillende leuke opdrachten en 
activiteiten doen om ons verder te 

verdiepen in het beroep. We gaan een 
fotoalbum maken met de hele klas door 

een wegwerpcamera te gebruiken en zo 
zijn we bijvoorbeeld ook bezig geweest 
met optisch bedrog: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 Wij kunnen de persoonsvorm 
in de tegenwoordige tijd 

schrijven.  
Ik loop      (stam) 
Hij loopt    (stam + t) 
Wij lopen   (hele werkwoord) 

 Wij weten wat het 

aanwijzend voornaamwoord 
is.  

 

Vandaag (woensdag 6 oktober) was 

het de laatste dag van juf Melissa in 

groep 6. Juf Melissa gaat andere 

taken doen op school voordat zij op 

reis gaat.  

‘Ik heb 7 hele leuke weken in groep 

6 gehad. Het is een leuke, gezellige 

groep en de kinderen kunnen hard 

werken. Ik ga ze missen!’ 

 Maandag 10 oktober staat juf 

Jorine weer voor de klas. Zij komt 

terug van haar 

zwangerschapsverlof.  

Ook zijn de eerste toetsen afgenomen en 
hebben we veel dingen geleerd, zoals 

aanwijzende voornaamwoorden en het 
schrijven van een inleiding en slot. 
 

Daarnaast is juf Rosanne bij ons in de 
klas gekomen. Juf Rosanne komt elke 

dinsdag stage lopen en zal ook zelf 
lessen gaan geven. Erg leuk! 
 

Tot slot hebben we nog een aantal erg 

leuke dingen in het vooruitzicht. Zo gaan 
we met de groepen 6 naar de musical 

Aladin! Dus dat is iets waar wij met zijn 
allen al erg naar uitkijken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit groep 7a 
We hebben in groep 7a al veel 
leuke dingen gedaan: oogsten in de 

schooltuinen, een talentenshow 
voor Engels, survivallen en een 

boksclinic bij gym. Ook is er veel 
geleerd. De komende periode leren 
we bij taal het persoonlijk en 

aanwijzend voornaamwoord 
herkennen. Best lastig! Kijk maar: 

Jij loopt met mij naar huis. 
Persoonlijk vnw: jij en mij 

Dat boek ligt meestal in die kast. 
Aanwijzend vnw: dat en die 
Bij spelling leren we de 

persoonsvorm van splitsbare 
werkwoorden zoals uitleggen (hij 

legt uit) en afmaken (wij maakten 
af) goed spellen. Voor de 
herfstvakantie hebben we nog het 

controledictee van blok 2 om te 
kijken of we alle regels goed 

kunnen toepassen.  

Uit groep 7b 
Het is alweer bijna herfstvakantie en dan 
zitten de eerste 8 weken van dit 

schooljaar erop! Afgelopen woensdag is 
de Kinderboekenweek feestelijk geopend 

op het plein. De Kinderboekenweek van 
dit jaar heeft als thema: Worden wat je 
wil! Wij hebben als klas het beroep 

Chocolatier uitgekozen. We leren niet 
alleen alles over het beroep, maar gaan 

ook op onderzoek uit hoe chocolade 
gemaakt wordt.  

 



 

 

Voor de kinderboekenweek 
onderzoeken we welke soorten 

verkopers er allemaal zijn en wat je 
moet kunnen om verkoper te 
worden. Hieronder zie je een paar 

foto’s van onze talentenshow! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

We zijn druk bezig met 
werkwoordspelling, waarbij wij nu zelf 

uit de zin moeten halen of het in 
verleden of tegenwoordige tijd staat. Dat 
is soms nog best lastig! Daarnaast leren 

wij de persoonsvorm van splitsbare 
werkwoorden, zoals 
 uitslapen – Hij slaapt uit.  
 
Bij taal leren wij het persoonlijk, 

aanwijzend en bezittelijk 
voornaamwoord.  
Persoonlijk vnw: je, jij , mij  
Aanwijzend vnw: die, dat, deze, dit  
Bezittelijk vnw: mijn, jouw  
 

Verder zijn wij druk bezig geweest met 
het maken van een eigen film. We leren 

alle fijne kneepjes van het beroep en 
thema Film vanuit IMC Basis.  

 
 
 
 

  

Uit groep 8a 

 
Worden wat je wil! Wat een leuk 

thema van de Kinderboekenweek. 

Groep 8a heeft het beroep van 

uitvinders. We kijken in onze eigen 

leesboeken welke beroepen we 

tegenkomen en schrijven die op. Dit 

zijn er echt veel! Van piraat tot 

directeur tot koopman of 

bakkersknecht. We hebben ook al 

uitgevonden dat je van een 

bestaand gedicht ook een heel leuk 

eigen gedicht kan maken. Met wat 

fantasie kom je heel ver. Volgende 

week gaan we nog de egg drop 

challenge doen. Wie kan een goede 

uitvinding bedenken om een rauw 

ei heel te laten als we het van een 

hoogte naar beneden laten vallen?  

 

En dan is het alweer bijna 

herfstvakantie. Wat hebben we al 

veel gedaan en geleerd. Een 

survival, een spannende quiz in het 

Forum en we maken in groepjes 

onze eigen film bij IMC Basis. We 

Uit groep 8b  

 
Vrijdag 24 september zijn beide groepen 

8 naar het Forum gefietst. Groep 8a en 
8b waren namelijk uitgenodigd om deel 

te nemen aan de Grote EetQuiz, als 
onderdeel van de Nacht van de 
Onderzoekers in Groningen.  

Uit beide groepen werd een 
afgevaardigde gekozen, om deel te 

nemen aan de quiz. Voor groep 8a ging 
Sophie voor de eer van de Pendinghe 

strijden en namens groep 8b werd het 
Sayen. Sophie en Sayen mochten op het 
podium staan, naast een school uit 

Zuidhorn en een andere school uit 
Groningen. De rest van de leerlingen zat 

in het publiek, klaar om te helpen met 
antwoorden roepen.  
Na een onwijs spannende quiz, in echte 

televisie-opstelling (we werden ook 
gefilmd voor de livestream!), is de 

Pendinghe op een mooie tweede plek 
geëindigd. We werden verwend met een 
chocolaatje en wat lekkers en hebben 

een onwijs leuke ochtend gehad in de 
televisiestudio van het Forum. Terug op 

school werden we warm onthaald door 
de andere klassen uit de bovenbouw, die 



 

 

kunnen stoffelijke bijvoeglijke 

naamwoorden schrijven (houten 

tafel, zilveren ring), zinnen 

ontleden (bijv. gezegde, lijdend 

voorwerp) en woordsoorten 

benoemen (bijv. werkwoord, 

zelfstandig naamwoord). En we zijn 

bezig met onze eerste Blits toets 

waarbij we bijvoorbeeld geleerd 

hebben wat bijvoorbeeld hoofd- en 

bijzaken zijn. 

 

 
Groep 8a is in ieder geval heel goed 

gestart dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

allemaal de quiz op de livestream 
hadden gevolgd. 

Verder zijn we in groep 8 druk bezig met 
het IMC project van deze keer, waarbij 
we onze eigen film maken.  

Daarnaast hebben we van alle vakken 
inmiddels de eerste toets achter de rug. 

Er is alweer veel geleerd over voltooid 
deelwoorden, Zuid-Amerika, 
keersommen met komma’s en 

woordsoorten.  
Ook hebben we juf Christa mogen 

verwelkomen. Juf Christa loopt op 
maandag en dinsdag stage bij ons in de 

klas.   
 
 

 
 

 
   
 

 
 

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

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