Hoi, met Allysha,
Ik ga naar het Roncalli, daar heb ik super veel zin in.
Dit jaar vond ik heel leuk, behalve Corona.
De musical gaat gelukkig door.
Het leukste van dit jaar vond ik Zapp live.
Veel dingen gingen niet door, daar onder valt kamp en
dat vind ik wel jammer dat dat niet door gaat.
We hebben een super leuke juf!
Voor de rest is het ook gezellig in de klas.
Kort samengevat, dit jaar is SUPER leuk!
Hoi ik ben Joey. (11 jaar)
Ik ga naar het Ostrea, daar heb ik veel zin in.
Groep 8 was een heel leuk jaar!
Het leukste vond ik Zapp Live!
Er was één tegenvaller, het Corona Virus kwam dus daardoor ging
het kamp en schoolreis niet door, dat vond ik heel jammer.
Ik heb heel veel zin in de musical, gelukkig gaat die nog wel door.
Het is super gezellig in de klas.
We hebben een hele leuke juf!
Voor de rest was dit een TOP jaar

hallo ik ben Dewi
Dit is het afscheidsbericht van mij ik vind het heel jammer dat we weg moeten maar we gaan
naar de middelbare school en daar heb ik heel veel zin in maar vind ik het ook wel spannend.
Ik ga naar het Pontes in Goes daar heb ik meneer Mimpen. Ik vind groep 8 een top groep echt
super leuk jammer dat we weg moeten maar ja juf siobhan is een van de allerleukste juffen.
Het leukste van groep 8 was wel dat we op tv kwamen voor zapplive dat was echt super cool
ik ga dat nooit meer vergeten maar helaas zijn we door corona niet naar kamp geweest helaas
pindakaas. Ik heb me andere klas ook nog niet ontmoet dat ga ik pas doen op de eerste
schooldag dat is een kennismaking. Er gaan nog drie kinderen van deze klas naar het Pontes
maar we zitten niet met elkaar in een klas. Ik heb ook nog heel veel zin in de musical. Dat
was het eigenlijk wel.

Groetjes Dewi uit groep 8
hoii met Birsen Yordanova
Dit

was mijn groep 8. In het begin jaar was het heel gezellig. Door
corona ging de rest van het jaar een beetje raar, maar we doen ons best
om het gezellig te houden! We oefenen voor de musical, we lachen veel
enzovoort. Jammer dat we niet op kamp gaan.. Gelukkig gaat de
musical wel door. We gaan onze juf wel echt missen want zij hoorde er
wel echt bij. Ze doet haar best en dat zien we ook echt! Ik ga zelf naar ‘t
Pontes ik heb er wel zin in het is wel echt een nieuwe start dus het is
zeker spannend.. Het begin van het jaar was echt leuk bedankt juf en
klasgenoten! Ik ga jullie zeker missen.. Het was toch een leuk jaar,
zonder corona nog leuker! Groetjes Birsen!.
hoi ik ben Chanel.
Ik ga naar het Pontes Bergweg Goes
Ik vind groep 8 heel gezellig en leuk we doen veel met elkaar.
Het minst leuke is dat we niet op kamp kunnen, maar het leukste is dat
we de musical kunnen doen.
Het werk op de computer in snappet vind ik heel moeilijk. Nu doen we
iep dat lukt heel goed.
Mijn doel is om beter te worden in rekenen omdat ik er niet goed in ben.
Groetjes Chanel

Hoi met kim.
Ik ga naar het Ostrea, en het lijkt me heel erg spannend om
daar naartoe te gaan. Omdat je helemaal niemand kent en dan
is dat heel erg spannend. Het leukste wat ik in groep 8 vind is de
musical, maar ik ga mijn juf erg missen, en mijn klasgenoten, en
wat ik niet leuk vind is dat we niet op kamp kunnen door
corona. Maar gelukkig kunnen we de musical wel doen, groetjes
kim.
Hallo met Amy
Dit jaar was best wel gek door het corona, er waren voordelen en
nadelen ervan. Ik ga na de zomervakantie met heel veel kinderen uit
mijn klas naar het Ostrea!! Daar heb ik super veel zin in bijv: nieuwe
vakken, nieuwe vrienden en met de trein. Het wordt vast heel leuk.
In groep 8 is het ook heel leuk, tenminste voor en na corona. Ik vond het
thuiswerken maar niks en het duurde heel lang! Gelukkig gingen we
weer naar school via twee groepen, een a en b groep. Er konden veel
dingen niet doorgaan, maar één ding is heel zeker de musical gaat
door!!! Het kamp was niet meer te redden, maar daar komen we wel
overheen. Maar ik heb tijdens corona nog nooit zoveel tijd doorgebracht
met mijn familie. En we oefenen heel veel voor de musical elke dag
sinds de hele groep 8 er weer was. We knutselen, oefenen en spelen de
musical ongeveer 2 uur ofzo. En het wordt steeds maar leuker!! Als ik op
het Ostrea in de brugklas zit kijk heel erg uit naar de brugklasshow en
alle andere dingen die we dan gaan doen. Helaas krijgen we ook heel
veel huiswerk maar ja, dat hoort erbij.
Groetjes van Amy.

Hallo met Kyra
Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8. Ik ga over een paar weken
naar het middelbaar. De school waar ik naartoe ga heet het
Ostrea.Groep 8 was best een raar jaar door het coronavirus.We
konden een hele tijd niet naar school,maar toen mochten we met
de halve klas naar school.We zitten nu weer met de hele klas
op school.Door het coronavirus kunnen we ook niet op kamp maar
gelukkig gaat de musical wel door. Toen we nog niet naar
school mochten moesten we thuis werken dat was heel saai.Want
het duurde ook super lang. Op een duur mochten we toen met de
halve klas naar school.Gelukkig zitten we nu weer met de hele
klas op school.We hebben ook nog de iep toets gedaan dat was
ook saai. Maar nu oefenen we elke de musical en we knutselen
ook elke dag voor de musical.Ik heb super veel zin in de
musical.En ik heb ook zin om naar het Ostrea te gaan.
Groetjes Kyra.

Hoi ik ben Emma, ik zit in groep 8 het is heel gezellig .
Binnenkort gaan we de musical doen daar heb ik zin in
jammer genoeg kunnen we niet op kamp maar met de
musical mogen we zelfs op een podium optreden dat wordt
echt leuk ik vind het vooral leuk om voor de musical te
knutselen maar wat minder leuk was was het thuis werken dat
was echt saai bah maar gelukkig mogen we weer naar school
het is heel gezellig na dit schooljaar ga ik naar het rijks dat
vind ik wel spannend een heel andere klas maar een vriendin
van mij gaat er ook op dus dat is wel gezellig
groetjes Emma
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Tess dat is mijn naam, ik ben 12 jaar oud en ga naar het Ostrea Lyceum.
En dat vind ik heel erg leuk, maar ik vind het ook erg spannend.
School was dit jaar anders dan gepland, dat komt allemaal door CORONA.
Schoolkamp is ook niet door gegaan dat vind ik echt wel jammer want dat is

toch wel echt iets van groep 8.
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Pech hadden we wel de IEP kon niet eens doorgaan dat vind ik erg jammer.
Al hadden we wel erg veel contact via MEET dat werkte erg goed.
Uiteindelijk mochten we weer naar school dat vond ik erg fijn eindelijk de juf en

mijn klasgenoten weer zien.
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Wel zijn aan het begin van het jaar met de hele klas naar zapplive geweest

dat was echt heel erg vet, en dat maakt het toch wel weer een beetje goed dat we
toch met de klas wel iets leuks hebben gedaan.
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En gelukkig gaat de musical wel door dat vind ik wel heel erg leuk, daar zijn we

ook goed mee aan het oefenen.
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Leren ging erg goed want we hadden SNAPPET dat werkte echt heel goed.
School was dit jaar anders maar toch is het nu al super leuk geweest en hierna

gaan we allemaal naar een nieuwe school heel erg spannend maar ook erg leuk,
alhoewel ik het toch jammer van groep 8 vind.

Hallo ik ben Laurens.
Ik ben 12 jaar. Ik ga al bijna naar de middelbare school op
Ostrea. Ik zit nu in groep 8. Ik hoopte eigenlijk dat het wat
anders ging, dus zonder corona en dat we gewoon op kamp
konden gaan. Maar dat ging dus niet maar het was wel een
heel leuk schooljaar. We hebben een leuk jaar gehad ook al
zijn we maar een half jaar naar school geweest. Maar gelukkig
gaan we de musical nog steeds doen. En door corona konden
we ook geen schoolreisje doen. Maar we hebben er toch een
mooi jaar van gemaakt. Ik weet eerlijk gezegd geen nadelen
behalve geen kamp of schoolreisje. En als ik eerlijk moet zijn
vond ik groep 8 het leukste jaar. Ik ben pas op deze school
gekomen vanaf groep 6 want ik zat op een andere school en
toen verhuisde ik naar hier in Rilland. Het was super leuk!!!
(\_/)
(o-o)
/> <\

Hoi ik ben Joëlle
Dit is een bericht naar mijn basisschool. Ik heb echt een leuke tijd gehad en zie nog
best veel klasgenoten op mijn middelbare school, het Pontes. En heb er echt zin maar
ook wel spannend ik vind het leuk dat we met de hele klas naar zapplive mochten. En
dat we ondanks corona nog veel leuk dingen doen. Ik heb een goede band met mijn
klas en mijn juffrouw ik hou carnaval vieren op school het is dan super gezellig. Ik
vind het wel jammer dat we dingen niet kunnen doen ondanks corona doen we wel
leuke dingen met z'n allen.We hebben de musical en daarna gaan we met z'n alle met
een schone lei.
Groeten van Joëlle!

ik vond het heel leuk op de Horizon ik verheug me op de eindmusical diamantenroof
maar eerst nog veel oefenen en we moeten ook veel knutselen maar wel jammer dat
schoolkamp niet doorgaat maar we moet er het beste van maken en dat kan ook dus
ik moet gewoon ja eh o wacht ja blij zijn en dan komt het goed toch ja dan komt het
goed en we vinden wel iets leuks oh wil je weten waar de musical is in de light

house dus kom dat zien en misschien tot dan
dodels getypt door noah dodels

Hallo ik ben Bas, ik ben twaalf jaar oud en zit in groep acht van basisschool de
Horizon.
Ik ga naar het Isaac Beeckman college in Kapelle. Dit was een raar schooljaar,we
kregen opeens te maken met het stomme coronavirus waardoor we voor twee en
een halve maand niet naar school konden.Toen we wel weer naar school mochten
werden we in twee groepen opgesplitst. Ik zat in groep B en dat was wel een
leuke groep.We moesten op dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag naar
school. Dan moesten we om negen uur op school zijn en waren we om twee uur
uit. We moesten dan ons eigen brood maken voor school omdat we op school
gingen eten. Zo in groepjes had ook wel zijn voordelen, want het voelde voor mij
een beetje als voorbereiding op het middelbaar omdat op mijn school je in kleine
groepjes werkt en dat was nu ook zo. Ook omdat je veel thuis moest werken.
Maar nu kunnen we weer gewoon naar school en zitten we weer met alle kinderen
in de klas, maar moeten we nog wel anderhalve meter afstand houden van de juf.
Gelukkig gaat de musical gewoon door maar we spelen hem niet in de gymzaal
maar in de Lighthouse. Ik ben best wel blij met de school waar ik naartoe ga
omdat het kleine klassen zijn en het een kleine school is. Helaas is het kamp niet
doorgegaan en is er dit jaar ook geen kermis wat heeeeeel jammer is.We gaan er
wel een paar leuke laatste weken van maken.

groeten Bas

