
Terugblik ‘Fijn fistje nie’



Groep 1

1B maakt een taart 

Benieuwd naar de avonturen van 1A? Bekijk het filmpje!

1C geniet van juffen- en meesterdag in de Opa speeltuin! 

Terugblik thema feest - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ihnevwZ6YhA


Het Natlab
Groep 6

iedereen zat met een vriend(in) in de auto. 

dat was wel heel fijn. we kwamen aan. er 

was een fijne bank, stoelen, tafeltjes en 

drink bar. we liepen met z'n alle de trap 

omhoog. we kwamen in de zaal. er waren 

veel plekken. er waren rode stoelen. het 

was een grote scherm. en we keken de 

film in 2D. het was een leuke film. de 

jongens en de meisjes vonden de film 

leuk. toen de film klaar was gingen we 

naar huis een top dag!

Mina en Gianna

bij het blink project werkte ik in een 

groepje met max annelien en shanaily en 

ik zelf we hadden een bijenhotel gemaakt 

we hadden eerst hout gehaald bij meneer 

frank en spijkers gehaald en hamers maar 

met spijkers bleef het niet zitten toen zij 

meester rob je kan het ook met een 

lijmpistool doen dus wij hadden het met 

het lijmpistool gedaan en toen lukte het 

wel dit was het blink project Niene

Blink lessen

We gingen in de bussen naar duinoord.Daar was het super leuk want je had heel veel 

dingen die je kunt doen daar zelfs zoveel dat je dat binnen de tijd niet allemaal kunt 

doen. Nou ik ging met Amber leuke dingen daar doen eerst gingen we spelen in de 

speeltuin en toen gingen we iets eten en drinken toen gingen we van de 

bandenglijbaan dat ging super snel, toen gingen we naar het doolhof dat was best 

wel lastig en gingen we daarna een ijsje eten die was super lekker. Toen gingen we 

lasergamen Amber was 1ste geworden met 29 punten en ik 2de met 24 punten. Toen 

gingen we midgetgolfen toen gingen we naar het klimbos daar het ik level 1,2a,2b en 

3 gedaan en amber durfde niet van de kabelbaan dus die was halven wegen level 1 

gesgopt en eigenlijk wou ik ook nog level 4a en 4b doen maar ik dacht ik ga terug 

naar amber. Toen gingen we goud zoeken en toen had ik heel veel goud gevonden. 

En toen gingen we weer terug. Suze

Het schoolreisje



Groep 8

Hallo allemaal, wij zijn Rosa en Tijn uit 

groep 8A van BoschAkker. Op 12 mei 

zijn wij bingo gaan doen bij het 

bejaardentehuis met de oude mensen. 

De mensen vonden het heel leuk en ze 

hadden veel prijzen gewonnen. Ze waren 

heel enthousiast tijdens de bingo en ze 

vonden de cadeautjes erg lekker.

We hopen dat we snel weer een keer 

terug mogen komen. Het was heel 

gezellig. Tijn en Rosa

Bingo bij Berckelhof

Het internationaal kinderfeest 

was op het schoolplein met 

veel kraampjes en lekker eten. 

Elke klas had een ander land 

en van dat land moesten ze 

eten maken. Je kreeg ook een 

kaartje waarmee je drinken, 

suikerspin en hamburgers 

halen. Onze klas had als land 

Duitsland en moesten een 

broodje bockworst maken. Er 

waren ook spellen en 

stormbanen. Er waren landen 

zoals Turkije, Suriname, België 

en Italië. Het was heel leuk en 

gezellig. Er waren ook veel 

ouders die eten hadden 

gemaakt. En alles was heerlijk. 

En er was heel veel eten.

Niels

Internationaal Kinderfeest  

Schoolreisje

Het was leuk. En we konden daar 

van alles eten. In de klimbossen was 

baan 1 tot 7. 7 was heel veel ziplines

over water,paarden,zand en vanalles. 

Baan 1 was makkelijk. Er was ook 

nog baan 8 maar daar moest je 14 

voor zijn. all inclusive eten was er 

ook. Er was friet, frikandellen, 

snacks, toetjes, brownies, zelf 

milkshakes maken, ijsjes van alles.

Jaylin en Jamaica 



Groep 8

Het internationale kinderfeest is een dag waarbij er veel aandacht wordt 

besteed aan verschillende landen en culturen. Ook wij hebben het 

internationale kinderfeest gevierd. Zo hebben wij het beleefd: Elke klas 

kreeg een eigen land onze klas [8b] kreeg het land Duitsland. Wij hadden 

broodjes bokworst als gerecht. We kregen allemaal een taak verdeeld over 

de klas. De ene moest de broodjes snijden en de andere deed de saus en 

de ander deed de worstjes erop. Toen we de broodjes af hadden gemaakt 

gingen we met onze gerechten naar de hoofdlocatie en daar stelde we al 

ons eten op. Elke klas kreeg een kraampje met hun eigen vlag land erop. Je 

kon je buurtbewoners uitnodigen om ook wat lekkers te proberen. Je kon 

naar alle kraampjes toe en wat eten pakken. We hadden  bijna alle soort 

landen. Het was interessant want je proefde eten wat je normaal bijna nooit 

eet. Iedereen kreeg een bon, je kon daar mee: een hamburger halen, een 

suikerspin halen, en je kon 2x drinken halen. Het was een super leuke dag 

en je leerde ook wat soorte cultuur gerechten kennen. Dus kort samengevat 

het was leuk, gezellig en leerzaam☺

Seyma en Noamy

Internationaal Kinderfeest  



Pleinfeest met groep 0-1C, 2B en eendjes (Korein)


