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Voor u het tweede nummer van het Erasmusbulletin van dit schooljaar. 
 

Veel leesplezier! 

Wist u dat: 

 Juf Kimberly Jacobs bevallen is van een prachtige dochter genaamd Vive (een foto 
vindt u verder op in dit bulletin) 

 De kinderen uit Barendrecht een gastles van Klaas Brantjes gekregen hebben en een 
super knikkerbaan hebben gebouwd die de hele klas doorging! 

 De kinderen uit Heerjansdam hebben moeten wennen aan verschillende leerkrachten 
die juf Kimberly vervangen, maar dat ze tot eind mei blij zijn met juf Yvette Broere. 

 Het ontdekken van de VR-bril leuke plaatjes oplevert; 

 De kinderen een test hebben gemaakt om te ontdekken welke mindset het beste bij 
ieder van hen past; 

 Samenwerken in de Erasmusklas heel belangrijk is; 

 In de lessen van het vooruitwerklab onder andere deze vaardigheid wordt geoefend; 

 De kinderen nu weten wat Analytisch, Creatief en Praktisch denken inhoudt; 

 De dinsdaggroep in Barendrecht een ware dam-competitie heeft opgezet en dat 
verliezen best lastig is; 

 De kinderen in de Erasmusklas harde werkers zijn; 

 Het samenwerken al heel erg goed gaat; 

 Het ei van Twan niet zou zijn gaan lekken als hij hem niet had laten vallen…; 

 De maandaggroep van de Erasmusklas Barendrecht in de Schakel staat; 

 De presentatieavonden in Ridderkerk plaatsvinden op maandag- en dinsdagavond 10 
en 11 april vanaf 19.00 uur; 

 U hierbij van harte welkom bent; 

 Ook in Barendrecht de kinderen hun werk zullen presenteren en/of praktisch aan de 
slag zullen gaan; 

 Als er vragen zijn u ze altijd aan ons kan stellen. 
 
Aanspreekpunten: 
Barendrecht:  
De directeur van de Draaimolen  Nancy Wols     0180615895 
De IB-er van de Driehoek   Ineke Zwanenburg   0180556847  
De IB-er van de Draaimolen   Brigit Soeterbroek  0180615895 
De leerkracht van de Erasmusklas Rosanne de Kreek 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7aaihNfOAhXCFsAKHZ_2BykQjRwIBw&url=http://www.geminicollegeridderkerk.nl/index.php?page%3DOZHW%26pid%3D153&psig=AFQjCNG_T71kPkwXkXw2lUm7y7nUhhfBrQ&ust=1472024336196971


Heerjansdam: 
De directeur van de KJS  Godelieve Odijk-Jacobs 0786774375 
De leerkracht van de Erasmusklas Kimberly Jacobs  0786774375  
Ridderkerk:  
De directeur van de Piramide  Anja Leeuwenhoek  0180499010 
De IB-er van de Botter  Monique Devilee   0180426731 
De IB-er van de Piramide  Sacha Maurits   0180499010 
De leerkracht van de Erasmusklas Hanneke Vermeltfoort  
 

Barendrecht maandaggroep 

In de maandaggroep werken we deze periode aan thema ’t weer. De kinderen onderzoeken extreme 

weertypes. De presentatievorm is een muurkrant die op maandag 10 april in de Erasmusklas te 

bewonderen is. Vanaf 16 uur bent u welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vinden de kinderen van het project ’t weer: 

 

Tim: Het is super interessant en cool om over te werken.  

Lena: Het is een leuk onderwerp.  

Noah: het is heel leuk. 

Ganesh: Het is heel erg creatief.  

Vincent: het is leuk om eraan te werken.  

Rawan: het is leuk om eraan te werken en je leert er ook nog wat van.  

Simon: Het is heel interessant om dingen te weten te komen over het weer.  

Twan: Als je dingen hebt gemaakt dan is het heel leuk om te zien hoe dat precies werkt. 

Charlotte: Het is leuk en interessant om te doen.  

Emre: Ik vind het leuk omdat je het in de normale klas niet krijgt. 

Idjaaz: het is leuk om te weten want dan hoef je nooit meer naar het weer te kijken.  

Aron: Het is leuk en interessant en je leert er veel van.  

Stijn: Het is leuk en leerzaam om eraan te werken.  

Yash: het is leuk om aan het weer te werken.  

Jari: Het is leuk om te zien hoe ze nu eigenlijk het weer voorspellen.  

Julian: ik vind het heel fijn om over veel dingen te weten te komen over wat ik eerder niet wist.  

 

  



Wat we verder nog gedaan hebben. 

Creatief denken, analytisch denken of praktisch denken. Door middel van een test zijn de kinderen 

erachter gekomen welk type denker zij zijn. Vervolgens hebben de kinderen verschillende 

opdrachten aangeboden gekregen waarbij alle drie de type denkers nodig waren. Belangrijk dus om 

een groepje te maken waarin iedere manier van denken vertegenwoordigd is!  

   

 

Samenwerken was een belangrijke vaardigheid om tot een goede oplossing te komen. De lessen zijn 

afgesloten met een gastles: knikkerbanen bouwen met Klaas Brantjes.  

 

 

  



Barendrecht dinsdaggroep 

Op de dinsdag werken de kinderen met Lego Learn to Learn. De opdracht van deze week: maak een 

scene uit een verhaal.  

 

De GVR        De reuzen Perzik 

 

 

 

 

 

 

De GVR pakt Sofie uit bed.     Joris ziet een reuzenperzik. 

(Merel + Karen)       (Eva) 

  

 

De GVR        Lego film 

 

 

  

 

 

 

 

Dit is de GVR. Hij is snorskommers aan het bakken   De motor van Skyler. 

en Sofie komt per ongeluk in de pan terecht.    (Pepijn) 

(Hayo) 

 

  

 

 

 



Starwars          

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet Kylo Ren en Han Solo samen op de brug. Kylo Ren 

steekt Han Solo (zijn vader) neer. 

(Owen) 

 

The walking dead       Minions 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet Michonne die wordt aangevallen door   Een minion die een banaan wil eten. 

een zombie (walker). In een bak en ze probeert   (Ruben) 

zich te verdedigen. 

(Fabiënne) 

 

 

 

 

 

 

 



Lego Ninjago        De GVR 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een trainingsparcours van de Ninja’s.    Je ziet Sofie en de GVR samen aan tafel zitten. 

Ze zijn druk aan het trainen.  Sofie staat op het punt om opgegeten te  

(Tycho)       worden. 

(Jill) 

 

 

 

Dora       Alleen op de wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet Dora en Diego.     Je ziet hier Remy.  

Dora en Diego moeten een rivier zien   Hij zorgt voor geld om aan eten te komen. 

over te steken.     (Tess) 

(Azra) 

 

 



 Ballerina      Super 4 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet Roos in een kopieerapparaat als slechte 

dubbelganger.  

   (Ivy) 

 

Je ziet hier een heks die met de ballerina  

aan het vechten is op de Eiffeltoren.  

(Malu) 

 

Star Wars           

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet hier Annakin Skywalker racen in zijn podracer. Ondertussen is de verbinding met de ene motor 

onderbroken en staat hij op het punt om te crashen.  

(Reinoud)  

 

 

 

 



Wat we verder nog gedaan hebben: 

Creatief denken, analytisch denken of praktisch denken. Door middel van een test zijn de kinderen 

erachter gekomen welk type denker zij zijn. Vervolgens hebben de kinderen verschillende 

opdrachten aangeboden gekregen waarbij alle drie de type denkers nodig waren. Belangrijk dus om 

een groepje te maken waarin iedere manier van denken vertegenwoordigd is!  

Deze week hebben de kinderen geprobeerd om van 40 satéprikkers, 10 elastiekjes en een stukje 

touw van 50cm een brug te bouwen die een bakje met knikkers kan dragen. De afstand die moest 

worden overbrugd: 25 cm.  

De gemaakte bruggen zien er allemaal anders uit maar iedere brug is stevig genoeg bevonden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt u dinsdag 11 april ook uw analytisch, creatief of praktisch denkvermogen inzetten? Om 16uur 

starten we met de opdracht Ei en baksteen!   



Ridderkerk maandaggroep 

Project Bloom invidueel muziek  

Bij het project bloom invidueel muziek moesten we een boekje van muziekinstrumenten, DJ, piano of 

popmuziek invullen. In dat boekje stonden vragen. Die vragen kon je dan op het eind gebruiken want 

dan moest je een liedje schrijven met minimaal vijf weetjes over jouw onderwerp. Het lied mocht 

een bestaand lied zijn maar dan moest je wel nog wat veranderen en er vijf weetjes in toevoegen. En 

het mocht ook op de maat van een bestaand lied zijn. 

Julian 

Iedereen heeft zijn eigen stijl met muziek. Rockmuziek, pop muziek, piano, instrumenten, dj muziek 
en klassieke muziek. Wij hadden het boekje: instrumenten en daar stonden leuken opdrachten in. 
Soms moest je op internet plaatjes, filmpjes en teksten lezen/kijken. Sommige opdrachten waren 
moeilijk en toen kon je een filmpje kijken. Als je niet wist hoe een instrument eruit zag kon je een 
plaatje ervan kijken of een filmpje. Het zijn leuke boekjes. Met de boekjes kan je ook woordspinnen 
maken. Daarmee kon je het beter begrijpen. 
H.I.S.L.E.L.*


 
*Het Is Super Leuk En Leerzaam  
 
We mochten kiezen tussen popmuziek, dj’s, Muziekinstrumenten, piano en gitaar. Ik koos voor 

popmuziek. Veel artiesten en bands hebben punten gescoord bij mij, zoals Walk the moon met Shut 

up and dance of Shakira met Try everything. Er zijn veel popartiesten zoals Ariane Grande, Elvis en er 

is een meidenband die iedereen kent: K3.  

Luc 
 
Mijn bloom muziek ging over dj’s. En ik heb het gekozen omdat ik veel over dj’s weet en het leuk 

vind. Eerst moest ik kijken welke dj’s in de top vijf staan. Dat vond ik het leukst van heel het boekje, 

omdat je echt ook de bekendste dj’s in de top vijf ziet staan. En als allerlaatst moest ik een liedje 

maken of een gedichtje. Ik had voor een gedichtje gekozen omdat ik dat wat makkelijker vond en 

uiteindelijk had de juf me gefilmd.      

Daan  

Dj’s 
 
Dj’s zijn cool want ze mixen veel dingen. 
Ik wil liever geen dj zijn want anders moet je veel optreden. 
Veel dj’s zijn best beroemd. 
Zoals Martin Garrix en Armin van Buuren 
Martin Garrix staat op nummer 1. 
Want hij heeft de popprijs gewonnen van 2017. 
Heel veel dj’s begonnen op de laatste plaats maar Armin van Buuren niet. 
Want die had al veel liedjes en zijn grootste hit was save My Night. 
En dat was hetzelfde als bij Martin Garrix want die had al veel liedjes. 
En zijn grootste hit was Animals. 
Als je een dj bent krijg je heel veel geld. 
De meeste dj’s hebben al meer dan 20 miljoen euro. 



Sommigen hadden al meer dan 50 miljoen euro. 
Heel veel bekende dj’s komen uit Nederland zoals Martin Garrix, Armin van Buuren en dj Hardwell. 
Er bestaan in totaal niet meer dan 30 dj’s op de wereld. 
En daarvan komt de bekendste uit Nederland. 
De meeste dj’s treden niet op in hun eigen land. 
Meestal gaan ze naar het buitenland toe. 
Heel veel dj’s treden op in Tomorowland. 
De dj’s doen ook heel vaak een koptelefoon op voor als het te hard is en om de muziek goed te 
horen. 
Als ze de koptelefoon niet op doen dan kunnen ze fouten maken of doof worden. 

Mika J. 

Mindstorms  

Bij mindstorms leer je programmeren op de computer met een legorobot. Je hebt een blad 

met finish en start. Je moet hem zo programmeren dat hij van de start naar de finish rijdt. Je 

hebt een moeilijke en een makkelijke baan. Je kan het in je eentje doen maar ook samen, je 

kan heel veel er mee doen bijvoorbeeld kan je er een geluidje bij doen.  

Voordat je het robotje van lego gaat programmeren moet je hem bouwen. Je hebt een 

grote doos met lego. Je moet het eerst het lego-robotje gaan bouwen. Het is heel leerzaam 

en leuk. Het is heel cool en je wordt lekker creatief. 

Sanne   

Spektro  
 
1. Bij Spektro laat je door elektriciteit dingen bewegen.  
2. Je kan ook in het boekje er een uit zoeken. 
3. Bij sommige zit een geluidje bij. 
4. Er moeten altijd batterijen in. 
5. Je moet altijd met de onderste stukken klikken. 
 
Mika T. 
 
  
 
Storyteller 
 
Hoi, ik ben Nienke ik ga je meer vertellen over storyteller. Met storyteller moet je een verhaal 
verzinnen en met lego maken. Je maakt bijvoorbeeld een spookbos. Dan kan je een heks met een 
bezem en een tovenaar met een vleermuis gebruiken. De bomen zijn vaak gebruikt. We hebben 2 
dozen. Vier kinderen kunnen het doen, maar wel in tweetallen. Soms is er een drietal. Het is heel 
leuk. En je leert er ook nog van. 
 
Nienke 
 
Storyteller is een lego-opdracht. Je moet een leuk verhaal verzinnen wat in je opkomt. En je moet het 
aan de klas vertellen of voordragen. En je leert er heel veel van. Het is ook leuk om te doen. 
Storyteller is echt een aanrader voor iedereen. 
 
Mauro 



 
We moesten met lego iets bouwen. Daarbij moest je een verhaaltje bedenken. Ik vond het 
verhaaltje het moeilijkste. Want toen we klaar waren toen hadden we geen tijd meer om 
het verhaaltje te bedenken. Je had een grote bak met lego. Daarmee moest je iets 
bouwen. Ik kan goed bouwen met Cas.  
 
Thomas 
 
Je moet iets bouwen op een grijze plaat. Je doet het met zijn tweeën. Samen moet je iets 
bedenken en het bouwen. Je moet een wereldje maken op de grijze platen. Aan het eind 
moet je het presenteren. 
 
Cas  
 
V.U.W.L. knikkerbaan 
 
Je moet in twee- of drietallen samenwerken. Je moet kartonnen dozen aan elkaar maken om een 
knikkerbaan te krijgen. En je moet ook plakband hebben om de dozen mee aan elkaar te krijgen. We 
werken er langer aan dan een dag. Je moest een record maken en als je hem verandert dan moet je 
hem twee keer zo langzaam maken. V.U. betekent vooruit. W. betekent werk. L. betekent lab. Alles 
aan elkaar is vooruitwerklab. Het was leuk. 
 
Lotte 
  



Ridderkerk dinsdaggroep 
 
Spaans 
 
Wij kregen Spaans van juf Paola. Zij is een juf die Spaans geeft maar 
uit Colombia komt. De lessen waren heel leerzaam. We hebben veel 
geleerd. De lessen waren lastig en leuk tegelijk. In de eerste les 
leerden we tellen en de namen van fruit, groenten en anderen. Elke 
les was er een sprookje en dan moesten we dat sprookje in het Spaans luisteren. Dan moesten we 
daarbij een leuke opdracht doen bijvoorbeeld: Luisteren hoeveel een bepaald woord werd genoemd. 
Deze filmpjes kan je zelf opzoeken op YouTube het heet Kidskioske daar vind je allemaal van dat 
soort video’s (niet alleen in het Spaans maar ook in anderen talen). We hadden ook filmpjes van tio 
Spanish dat ome Spaans betekent. Deze filmpjes vind je ook op YouTube.     

Wie ben ik met Spaanse woorden 
Jort en Emma  
 
Breingeheimen  
 
Wij hebben in de vorige periode aan het project 
breingeheimen gewerkt. Hierbij kreeg je een boekje met 
daarin van alles over de hersenen. Zo leerde je hoe 
neuronen met elkaar communiceren, over dat als je wat 
leert er dan een soort wegen werden ontwikkeld en als 
je dan oefende, werden die steeds groter en uiteindelijk snelwegen, en nog veel meer. De hele klas 
deed hier heel fanatiek aan mee. Als eindopdracht hadden we het over vragen stellen, en of dat goed 
was. Je moest in je boekje alle vragen noteren die je op die dag had gesteld, en daarna moest je daar 
uitgebreid over evalueren. Zo kwamen we erachter dat je meer vragen stelt op een dag dan je denkt. 
Nogmaals, we vonden breingeheimen erg leuk en we hebben er ook zeker veel van geleerd.  
 
Door: Ella Vogel 
 
Spaanse steden 
 
Waarom vind ik Spaanse steden leuk? 
Ik vind Spaanse steden leuk omdat; het gewoon supercool is, en dan kan je alles leren over de stad 
die je kiest. En je ervaart wat er in jouw stad gebeurt. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de stad 
Barcelona die geschiedenis is echt heel bijzonder. De stad Barcelona is mijn favoriete stad daarom 
weet ik daar alles van.  
 
Arman 
 
Learn to learn  
 
Met learn to learn moeten we iets maken van lego. We moeten er heel goed over nadenken. We 
moesten bijv. een keer een rolstoel maken die moest aan deze eisen voldoen: kleur, veiligheid, 
snelheid en de rolstoel moest ook niet te groot zijn. We moesten ook een eend maken, toen hadden 
we bepaalde lego steentjes. We mochten alleen de kleur geel en oranje gebruiken. Het is heel leuk 
om met lego te bouwen, je kan je fantasie helemaal laten gaan en je kan alles bouwen. Het 
allerleukste om te bouwen is mr. Learnie, dat is een mannetje die helemaal bestaat uit lego. 
 
Dean, Kyara en Arav 



 
Bij lego learn to learn moesten we vaak een opdracht van de juf maken maar af en toe mochten we 
ook zelf iets maken. Als we Mr. Learnie gingen maken wisten we dat we alle blokjes en onderdelen 
hadden. Mr. Learnie was een raar monster met een hoge hoed en wiebelarmen. Een van de 
opdrachten was om een veilige, snelle en mooie rolstoel te maken. De andere was om met een 
bepaald aantal blokjes een eend te maken. De laatste opdracht was om een brug te maken die 
stabiel was voor over een lange rivier. 
 
Kerem en Sem 
 
Story teller 
 
Wij hebben de vorige periode bij opdrachten volgens schema story teller gedaan. Dat houdt in dat je 
met lego een verhaal moet maken in scènes. Je kreeg legoblokjes en je moest minimaal drie platen 
maken. Je kreeg een half uur en je moest met z’n tweeën werken. Heel veel verhalen waren bijna 
hetzelfde omdat in bijna elk verhaal een prinses werd ontvoerd door een tovenaar of heks en weer 
werd gered door een prins. Je had verschillende soorten blokjes zoals: hondjes, spinnen, poppetjes. 
Schuine blokjes, platte blokjes, grote blokken, bomen en kleine blokjes. Als het halfuur voorbij was 
moest je je verhaal laten zien en vertellen aan de klas.  
 
Michelle en Hannah 
 
Mindstorms 
 
Waarom vinden wij Mindstorms leuk? 
Wij vinden Mindstorms leuk, omdat: we techniek heel leuk 
vinden. We vinden het leuk om de robots te programmeren, 
we vinden lego ook heel leuk en het is gewoon leuk.  
 
Wat is er leerzaam aan Mindstorms? 
Als we Mindstorms doen leren we programmeren en kunnen we moeilijke LEGO-constructies leren 
bouwen. 
 
Hoe programmeren wij?  
Wij programmeren met laptops de Mindstorms. We hebben een blaadje waarmee we naar de finish 
moeten programmeren en soms doen we het met zijn tweeën. 
    
Wat is Mindstorms? 
Mindstorms is een robot die je in elkaar kan zetten en als je dat hebt gedaan kun je programmeren. 
 
Schi Jay  
 
Waarom vind ik Mindstorms leuk? 
Ik vind Mindstorms leuk omdat: je kan een robot programmeren op de laptop en dan gaat die rijden. 
Het is best moeilijk want je moet niet te snel gaan anders gaat die langs de afslag. Maar je moet ook 
goed op de bochten letten, want je moet de bocht niet te scherp nemen! 
 
Waarom is Mindstorms leerzaam? 
Mindstorms is leerzaam omdat: je leert programmeren op de laptop/computer. 
 
Is mindstorms al in elkaar gezet als je het koopt?  
Nee! Mindstorms moet als je koopt zelf in elkaar zetten. 



Het is best moeilijk maar gelukkig heb je een boekje!  
 
Sem v.d. G. 
 
Spektro 
 
Waarom wij Spektro zo leuk vinden? 
Omdat je met Spektro van alles kan doen als je het goed plaatst. Je kan er ook allemaal 
leuke stroomcircuits meemaken. 
 
Wat heb je aan Spektro? 
Je hebt heel veel aan spektro bijvoorbeeld: het is leuk en het is technisch. Je hebt er 
batterijen voor nodig en als je alles goed geplaatst heb dan kan je er van alles mee 
doen. 
 
Ariya en Sam 
 
Bij opdrachten volgens schema moesten we Spektro doen. Dan heb je een plaat waar je allerlei 

deeltjes op kan drukken. Dan kun je bijvoorbeeld een geluidje maken, of iets laten draaien. Er zit een 

boekje met ideeën bij maar je kon natuurlijk ook zelf iets verzinnen. Maar dat was wel moeilijk. Je 

kon ook een constructie maken om een lampje te laten branden.  Ik vond het geluidje het lastigst 

maar wel leuk.  Het leukste vond ik het draaidingetje. Want dan kon je hem laten vliegen door met 

een potlood ertegen te slaan.  

Daphne 

 
 
 
 
  



Heerjansdam 

 
Groep 5/6 
De kinderen van groep 5/6 hebben de laatste weken veel samenwerkingsprojecten gedaan. Zo 

hebben ze een bordspel ontworpen, een eigen krant bedacht en een politieke partij opgericht. 

Hieronder vertellen de kinderen zelf, hoe ze aan deze opdrachten hebben gewerkt.  

 
Ava 

Wij hebben de afgelopen maanden heel veel opdrachten gedaan en die ga ik nu vertellen. 

Wij hebben een spel gemaakt ik zat met Dide en Elene en ik zelf het heette het seizoenenspel, het 

was een heel leuk spel omdat er vragen waren en ook speciale vakken dus er waren ook speciale 

kaartjes met vragen over dat seizoen. 

We hebben ook een krant gemaakt ik zat met Puck, Carolijn en Ava in het groepje. Het was een leuke 

krant omdat er puzzeltjes maar ook verhaaltjes en vooral heel veel fantasie in zat. 

 

Collin 

We hebben een spel gemaakt die heette december dagen. We hebben een krant gemaakt die heette 

de krant van 5 en 6. we hebben een politieke partij gemaakt die heten de schoolraad. We hebben 

een toren die stevig moest blijven staan. En het leukste was het spel die we hadden gemaakt. 

 

Dide en Ava 

Wij hebben een politieke partij opgericht. 

Dide had de politieke partij samen met Elene. 

Hij heten de D.E.K.Z dat staat voor Dide, Elene kiezen zelf. Ava had ook een politieke partij samen 

met Carolijn. Hij heten P.V.K dat staat voor partij van kinderrechten. We kregen deze opdracht 

wegens de verkiezingen. We waren heel enthousiast over de opdracht. Het was heel leuk om te 

doen. We hadden ook standpunten gemaakt, dat hield in dat we ons eigen lesrooster mochten 

samenstellen. Een voorbeeld daarvan was minder rekenen, taal & spelling of voor een dag ons eigen 

groepje samenstellen.  

Oscar 

Ik heb een eigen politieke partij opgericht. Er waren een aantal politieke partijen. De ene heette de 

PVK, de ander de Schoolraad en die van mij heette PVDV. Dat staat voor Partij voor de veiligheid. Ik 

heb samengewerkt met Viviënne.  

Ik vond het heel grappig dat Viviënne zei dat als je op school werkte en je wist een som niet dat de 

kans heel groot was dat je hersens ontploften. Ik vond het leuk om samen te werken met Viviënne. 

 

 



Menise en Viviënne 

Wij hebben samen een spel gemaakt. Dat heette Catch The Fish, we hebben vooral heel veel lol in 

het spel gestopt. En we hebben ook nog een krant gemaakt. Deze heette de Happy Paper. We 

hebben bij die opdracht ook nog samengewerkt met Elene en Dide.  

We hebben ook nog een politieke partij bedacht. Die van Menise (en Wessel) heette Groenrechts. En 

die van Viviënne PVDV. 

 

Wessel en Roan 

We hebben een eigen spel gemaakt. Ze heetten monobord pretparken enz. Het was super leuk en we 

hebben elk spel natuurlijk gespeeld. Het spelen ging best goed. We hebben ook een krant gemaakt. 

Dit zijn de namen: Happy paper, D.Z.K.5.6., de krant van de toekomst.cpaa. Het was niet heel 

makkelijk. We moesten interviews doen en andere artikelen schrijven. 

 

Puck 

De laatste opdracht voor juf Kimberly met 

zwangerschapsverlof ging, was het maken 

van een bordspel.  

Ik was met Roan en het spel heette het 

pretpark. We hadden monopoly als 

voorbeeld gebruikt. Ik vond het leukste de 

spellen uitproberen. 

 
Elene en Carolijn 

Wij (Carolijn, Elene, Ava, Ava, Viviënne, Puck, Menise, Wessel, Oscar, Roan en Collin) hebben 

een krant gemaakt en wij hebben een politieke partij opgericht en we hebben ook nog een 

eiland gemaakt. 

De krant hebben we in groepjes van vier gemaakt. De politieke partij hebben we in groepjes 

van twee gemaakt en het eiland hebben we in groepjes van drie gemaakt. Mijn krant (Elene) 

was The Happy Paper, als eiland schuimpje van Goch en als politieke partij D.E.K.Z. (Dide en 

Elene Kiezen Zelf.) Ik (Carolijn) heb als krant C.P.A.A. (Carolijn, Puck, Ava, Ava), als eiland 

Stronkie en als politieke partij P.V.K (Partij voor kinderrechten). 

 

Juf Kimberly met Vive! 

 



 

Groep 7/8 

 

 

In januari is groep 7/8 gestart met het ontwerpen van een eigen bedrijf. Iedere week stond er een 

ander onderwerp centraal. Zo zijn we begonnen met het ontwerpen van de bedrijfsnaam en het 

product en hebben we ook gekeken hoe een verkoopprijs berekend wordt. Het was belangrijk om 

steeds te bepalen welke producten een klant wil kopen en voor welke prijs. Hieronder worden alle 

bedrijven kort toegelicht.  

 

Fairplay door Billie, Jules & Chris   

we moesten eerst bedenken wat voor project we gingen doen. De uitkomst was dat we een bedrijf 

gingen maken. Eerst bedachten we een naam en die naam is FairPlay. Het is een sportwinkel. We 

bedachten een logo en wat kleding. 

Toen bedachten we dat we ook een gratis 

website konden maken, dat hebben we ook 

gedaan hij heet http://FPsportswear.com 

Zoek hem nu op dan zie je alle kleding die 

we hebben gemaakt. 

 

http://fpsportswear.com/


Schoolshop door Jilles & Jelle 

We moesten met ons project een bedrijf maken, natuurlijk geen echt bedrijf. Maar het lijkt er wel op. 

We moesten producten verzinnen en op een blad schetsen, en daarvan de prijs berekenen met btw 

enzovoort. 

Toen moesten we reclame gaan maken voor  ons bedrijf (SchoolShop).  

We mochten zelf bedenken hoe. En moesten ook een Slogan verzinnen, genaamd: bij elk product iets 

bijzonders. 

We hebben naast een webshop ook winkels in verschillende centra: zoals Zuidplein, Amsterdam en 

Den Haag. www.schoolshop.jouwweb.nl 

 

Y&N Keyrings door Ylva, Yip & Nathan 

Hoi, wij zijn Ylva, Yip en Nathan. 

Wij zitten in de Erasmusklas. We moesten laatst een bedrijfje opzetten. Wij hebben gekozen voor 

sleutelhangers. We kunnen niet echt iets verkopen maar we doen wel alsof. Kijk maar op onze site, 

www.y-n.jouwweb.nl. Ook hebben we samen een reclamespotje gemaakt. Onze bedrijfsnaam is 

afkomstig van onze voorletters: Y&N keyrings. We vinden het wel heel erg jammer dat dit de laatste 

keer was dat we aan ons project werken. We zullen er in onze vrije tijd zeker mee door gaan! 

 

Himalya door Isa, Merle & Ninouk 

Voor de Erasmusklas moesten we een eigen bedrijf 

verzinnen. Wij hebben gekozen voor een modebedrijf. We 

heten ‘’Himaluya”. We hebben allemaal kleding ontworpen 

op Paint. Ons logo staat hiernaast. We hebben ook onze 

eigen (nep)website gemaakt. 

Als je dit intikt op google vind je onze website: himaluya.com  

Hartelijke groeten van de crew van Himaluya  

 

 

Rond de verkiezingen heeft ook groep 7/8 een politieke partij opgericht. Nathan en Yip vertellen hoe 

ze dit gedaan hebben. 

 

Nathan en Yip 

Een leuk nieuw project in de Erasmusklas is 

gebaseerd op de tweede Kamerverkiezingen van 

een paar weken geleden. Je wordt in groepjes 

opgedeeld waarin je een politieke partij moest 

oprichten die voor de perfecte schooldag zou 

zorgen. Die van ons is de politieke partij S.S.O. 

ook bekend als de sport en spel organisatie. Wij 

willen een schooldag maken die alleen maar 

aandacht besteed aan beweging zo leuk mogelijk 

maken. Je moet proberen de anderen over te 

halen om op jou te stemmen. Dat is waar dit 

project over gaat.   

 

http://www.schoolshop.jouwweb.nl/
http://www.y-n.jouwweb.nl/

