1. Agenda
2. Schoolfruit
3. Rectificatie groep 3
4. Nieuwe leerlingen
5. Popwerf groep 8
6. ViDoSa
7. Speelland

Agenda
di 15 jun

Oud papier

vr 9 jul

Vanaf 11:45 uur zomervakantie

Schoolfruit
Aankomende week is de laatste week dat we gebruik kunnen maken van de EU- Schoolfruitregeling. We zouden
graag willen dat de kinderen zelf fruit van huis mee krijgen in plaats van koekjes of andere ongezondere producten.
Het schoolfruitmenu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

peentjes

donderdag

sinaasappel

vrijdag

appel

Rectificatie groep 3
Vorige week hebben de kinderen van groep 3 hun uiterste best gedaan om samen een tekst te maken, met
schitterende tekeningen over de digitale ontmoeting die ze hadden met schrijfster Manon Sikkel. Helaas is dat niet
helemaal volledig in het vorige weeknieuws gekomen. Daarom plaatsen we het nu nog een keer.

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Jasmijn, Noortje en Isabel mogen verwelkomen op school. We
wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

.

Popwerf groep 8
Zanger(e)s
Het was heel leuk en we hebben veel geoefend vanaf 20 maart tot 27 mei. En toen was het zo ver, ze kwamen de act
opnemen vandaag. Ze filmde met een drone en een normale camera. Het zingen ging best goed. We hebben
geoefend met zijn vieren Tycho, Isa, Annemijn en Thomas.
Toen we net begonnen met oefenen deden we nog niet echt serieus maar toen het dichterbij kwam werd het steeds
spannender en deden wij ook steeds serieuzer. We hadden bijna allemaal een hoed op met de act en allemaal een
colbert en allemaal een zwarte broek. En we deden het liedje Up town funck you up van Bruno Mars. Het was vet
leuk om mee te doen. En hopen dat we winnen.
Thomas en Isa
Vandaag kwamen de mensen voor het Popwerf videoclip opnemen. Het was vandaag zover, we gingen vandaag de
act opnemen.We hebben hard voor geoefend de afgelopen weken. Het was wel leuk alleen we werden gek van het
liedje. ;-)
De zangers gingen op de gang, de band in de klas en de dansers in het andere lokaal. Daarna de drummer en de
gitaristen en de zangers samen en daarna met de dansers der bij en iets later ook met de keyboard ook toen gingen
we met z'n allen in het speellokaal gingen we samen oefenen voor de act. Gister deden we de generale in het
speellokaal. Vandaag was het aan gebroken.
Vandaag werd het opgenomen en de dansers gingen in het midden en de zangers der naast 2 aan de linkerkant en
2 aan de rechterkant Tycho en Annemijn links Thomas en Isa. 20 maart begonnen we met de act oefenen en 27 mei
werd hij opgenomen.
Wij vonden het heel leuk!
Groetjes Annemijn en Tycho.
Drummer
Vandaag was een leuke en spannende dag, want de act werd opgenomen en ik was de drummer. Het was erg Leuk.
Nu even over de act. We kregen een uitnodiging van Popwerf en ze zeiden dat we aan deze wedstrijd mee mochten
doen. Dit is een zangwedstrijd wat een beetje lijkt op The voice kids. Het leek ons erg leuk om hier aan mee te doen.
We bedachten een lied en verdeelden de rollen. Er waren 8 kinderen die gingen dansen, 4 die zongen, 2 met de
gitaar, 3 met keyboard en er mocht 1 drummen. Ik dus! Dit vond dit super leuk. We deden ons best en zweten en
proesten om alles goed in te oefenen. Het wilde in het begin niet zo goed. Ik had ook nog niet een drumstel in het
begin maar dit vond juf niet goed en zij huurde een drumstel voor mij. Ik had veel klasgenoten nodig om dit drumstel
uit juf haar auto te halen. En toen gingen Dylan en ik het drumstel in elkaar bouwen. Toen hij klaar was ik wel erg
trots. We konden daarna met elkaar oefenen. Ik vond dat dit heel goed ging. Maar we moesten ook de kleren
regelen. We gingen allemaal als man wat dat is ook zo in de videoclip. We regelden een hoed, colbert, zonnebril,
zwarte broek en kettingen.
We hebben het drumstel in het speellokaal opgebouwd zodat we daar nog met elkaar konden oefenen. Het was wel
zwaar maar het ging heel goed. Het was echt heel erg leuk!
Groetjes Jurre

Gitaristen
Vandaag was het zover, we moesten onze act opnemen. We kwamen 08:15 op school oftewel een half uur eerder
dan normaal. We moesten eerst alles klaar zetten, toen gingen we eerst het 5 keer oefenen, daarna was het zover
we gingen het opnemen eerst 1 keer binnen, daarna 2 keer buiten. we waren best opgewonden. We vonden dat het
best goed ging. We hadden ook hulp gekregen van 2 andere juffen Rianne en Linda we kregen van allebei een kapo
( voor een gitaar ) en juf Linda hielp met het lied.
Vriendelijke groet Dylan en Sander

Keyboardspelers
Vandaag hadden we een act gedaan waarbij we een prijs kunnen winnen. Het liedje die we deden was Up town funk
van Bruno Mars. Het is wel een leuk liedje. We begonnen met video’s opzoeken die ons konden helpen met de act.
Wij drieën moesten oefenen met de keyboard. Het zoeken naar een video was eerst wel moeilijk. Toen we een video
hadden moesten we nog keyboards regelen. We hadden er een paar weken over gedaan. We kregen uit eindelijk
hulp van juf Nikkie. Het werd toen makkelijker. We wisten het liedje helemaal en we gingen nog een paar keer met
iedereen oefenen. We hadden een generale repetitie. Dat ging wel best heel goed. Het was ook veel makkelijker
geworden en daarom konden we het ook goed onthouden. De volgende dag, vandaag, gingen we het filmen. We
hebben drie keer gefilmd. 1 keer binnen bij het speellokaal en twee keer buiten. Het keyboard spelen was best wel
moeilijk maar we hebben het heel goed gedaan zei juf.
We hopen dat we gaan winnen!
Groetjes Noah, Ethan en Shaniqua

Dansers
We zijn een paar weken geleden begonnen met oefenen van de act en nu was het zo ver met het opnemen. We
hebben met zijn alle bedacht om het liedje Up town funk van Bruno Mars en Mark Ronson te doen. Aan het begin
was het nog lastig om een dansje te bedenken maar het ging steeds beter. We hebben ook geprobeerd om hetzelfde
soort kleding aan te doen. Het was super leuk maar we moesten het jammer genoeg in de regen opnemen.
Met vriendelijke groet Elize,Fleur en Dilyet.
Vandaag was het zover. Na heel lang oefenen was het zover de act wordt opgenomen, we hadden 3 weken lang
geoefend .Het was heel lastig om een dans te verzinnen dus riepen we juf haar hulp in, dankzij juf haar hulp hadden
we een dansje. Bij de generale repetitie was groep 6 er ook dat was best spannend want we hadden nog niet met
deze act opgetreden voor een andere groep. We hadden in onze eigen klas geoefend, in het lokaal naast ons en in
de gymzaal van de kleine kindjes. Nu alles klaar is hoeven we niet meer te oefenen.
Binnenkort gaan we bezig met schoolvoetbal, daar hebben de jongens super veel zin in, de meiden natuurlijk ook. De
jongens willen een poster in de klas van Lieke Martens. We gaan in Juni 3 keer zwemmen, wij hopen dat het dan
droog blijft. Wij zijn ook al bezig met de eindfilm, die wordt super leuk!!
Met vriendelijke groeten,
Amy, Tigo en Jorrit
Vandaag kwamen de mensen van Popwerf. Ze kwamen onze videoclip opnemen. Dit jaar hebben wij deelgenomen
aan Popwerf.
Wij zaten in de dansgroep en mochten dus de dans verzinnen samen met de andere kinderen uit de dansgroep. Ook
was er een groep die zelf de muziek ging maken. En er was een groep die ging zingen. Dat werd dus samen met
elkaar gefilmd door een cameraman van Popwerf.

We begonnen al weken van tevoren met de dans te verzinnen. In het begin ging het nog niet zo goed en vonden we
het lastig om een dans te bedenken. Maar later is het helemaal goed gekomen. Het was best pittig omdat juf Patricia
veel in moest vallen in groep 6. Daarom moesten we de laatste 2 weken heel hard oefenen. We hebben goed ons
best gedaan en hopen daarom ook dat we winnen. Maar we gunnen de anderen het ook.
Het liedje dat we deden heet Up town funk you up van Bruno Mars. We hebben op het einde ook in het speellokaal
geoefend daar stond ook een grote boks voor de muziek. En vandaag werd het dus gefilmd ook hebben ze met een
drone gefilmd. Dat was echt leuk.
Groetjes Maud en Kira

ViDoSa
Kennismaken met de leukste balsport die er is?
Doe mee aan de voetbaltraining van ViDoSa, elke woensdag van 16-17 op het sportpark
in Oldeberkoop. Voor jongens en meisjes met een leeftijd tussen de 4 en 8 die
spelenderwijs de eerste stappen op het voetbalveld willen maken. Interesse? Stuur een
app naar trainer Fred (06 36 49 96 61) ps: er is mogelijkheid dat uw kind met een andere
ouder meerijdt naar Olderberkoop

Speelland

