Een bijzonder afscheid voor groep 8!
Wat een ‘normaal’ afscheid met een live musical en een kamp
had moeten worden, werd een musicalfilm op groot doek en
een complete feestweek! Met zijn allen zagen we de bui al
aankomen: door alle beperkingen die de Corona pandemie
met zich meebracht, konden de geplande activiteiten niet
doorgaan. Maar wat kon er wel? Tijden lang zaten we in
spanning: wanneer mogen de kinderen weer naar school?
Kunnen de kinderen nog als klas bij elkaar hun laatste
schoolweken doorbrengen? Kunnen we toch een bijzonder
afscheid voor ze regelen? Wat kan en mag er wel?
Maar ook: wat kan nu niet? We zouden een krant kunnen
vullen met alle extra zaken waar we rekening mee hebben
moeten houden, maar in plaats daarvan zoomen we in op het
alternatieve en bijzondere afscheid dat onze kinderen hebben
gehad. 1 Ding staat vast: dit weten wij over 10 jaar nog – wat zeg ik?
Waarschijnlijk ook nog over 20 - 30 - 40 jaar!

WOENSDAGAVOND 2 JULI:

De film van groep 8b - Lucas Hamers en Evy de Jong
Hallo! wij zijn Evy en Lucas, reporters
van de schoolkrant en wij schrijven een
stukje over onze musical de diamantroof
8a. In het begin gaf directeur Gerard
een toespraak, en daarna onze juffen.
En toen was het echt tijd om de musical
te zien! Iedereen was heel enthousiast
en klapte mee met de liedjes. Natuurlijk
ging niet alles goed: tijdens het eerste
liedje stootte Koen bijna een vaas om.
Iedereen huiverde maar gelukkig viel de
vaas net niet om…spannend maar oh

Een musicalfilm in de Leest

zo gaaf om onszelf zo groot te zien, op
zo’n groot doek! Na afloop hadden de
juffen voor iedereen een kleine speech
en we kregen allemaal een boek mee
over onze lagere school periode.
Oh, en er was ook nog een verrassing
van alle leraren van de Juliana van
Stolberg school: ze kwamen allemaal
tegelijk in beeld en hadden een remix
gemaakt op ‘links rechts’ van
De Snollebollekes.
Echt zo leuk!

DONDERDAGAVOND 3 JULI:

De beurt aan groep 8a! - Sueda Ergin
Zoals iedereen al onderhand weet, was
het een apart schooljaar. We gingen niet
op kamp, maar de musical ging wel door.
Eerst wisten we nog niet hoe, maar we
zouden zeker een musical doen. Ook
al moesten we het met een telefoon
filmen, het zou lukken. En het lukte. We
kregen per mail informatie. De juffen
brachten de musical boekjes thuis, zodat
we konden oefenen. Daarna werden we
in halve klassen ingedeeld. Zo zijn wij te
werk gegaan.

Een live musical zat er niet in: zingen in
groepsverband mocht niet, ouders op
school ontvangen ook niet, noch op het
schoolplein en grote groepen vormen
mocht sowieso niet. Een grote desillusie
voor de kinderen – ze hadden immers
toch zo veel tijd besteed thuis en op

school om die musical in extreem korte
tijd ingestudeerd te krijgen.
Na veel bloed, zweet en tranen, blikken
we nu echter terug op 2 grandioze
avonden: gesponsord door de Leest,
Vidiled, Silver advocaten, Geld en
Woning Waalwijk, Bijl carwash, en

vele, vele anderen, hebben de kinderen
met hun ouders en juffen -per halve
klas-, naar de première van HUN
musicalfilm kunnen kijken in de Leest, op
bioscoopdoek.
Ze spatten van het doek af en straalden
terwijl ze naar ‘hun’ film keken!

Toen Corona weer een beetje weg ging,
konden we met de hele klas oefenen.
We hadden alleen een probleempje. We
konden maar twee weken met de hele
klas oefenen. Maar het lukte uiteindelijk
wel. De ene helft leerde de dansjes en de
juf filmde dan een paar kinderen zodat
zij die ook aan de andere kinderen kan
leren.
En toen we eindelijk weer met de
hele klas konden oefenen ging het
echt geweldig. We waren klaar voor
de generale repetitie. Die liep bijna
vlekkeloos. Toen kwam de dag dat we
het zouden gaan filmen. Die liep iets
minder soepel, maar dat was bijna niet
te zien. Alles werd namelijk door experts
gefilmd en geëdit.

We zouden het eerst thuis op de bank
kijken, maar daar kwam verandering
in toen sommige ouders De Leest
hadden geregeld. We werden in groepen
opgedeeld. We mochten per kind twee
personen meenemen.
De musical heet De Diamantroof.
Eerst dronken we een drankje en daarna
gingen we de zaal in. Het was soms wel een
beetje saai om naar te kijken, want je kent
bijna heel die musical uit je hoofd. Maar
ook weer leuk en gek. Uiteindelijk liep
alles toch goed af. Gelukkig een geslaagde
musical en een geslaagd jaar!!!

De feestweek
Ook HET groep 8 kamp zat er niet in. Wat nu? Hier
is geen draaiboek voor, de tijd om alternatieven te
regelen is beperkt, en beperkingen zijn er wel – veel
zelfs! Toch moet en zal er een afscheid komen. En
een mooi afscheid nog ook!

De kinderen hebben al zo’n rare laatste maanden
gehad, dus hier moesten we iets op verzinnen!
Met name door de oneindige inzet van de 4 juffen
Nathalie, Inge, Wendy en Hanneke en geweldige
hulp van vele ouders, hebben de kinderen kunnen
genieten van een hele memorabele laatste week.

MAANDAG

Het begin van een geweldige week - Jelte Netten
De feestweek van Groep 8A en Groep 8B is begonnen!
We begonnen de eerste dag met brieven uitdelen voor
de mensen in de buurt. Op de brieven stond dat we
woensdagavond een feest hadden en dat er misschien
wat overlast kon zijn. Na de pauze (met donuts!) gingen
we de musical presenteren in alle andere klassen. Ik
moest de musical presenteren in Groep 4B. In die klas
bleven we natuurlijk de musical kijken. Toen was het
al snel 12:00u en gingen we eten. Daarna gingen we
naar de vijver om onze verrassing voor alle ouders

voor woensdagavond te oefenen. We deden een paar
musicalliedjes en het Juliana van Stolberg- lied. Toen
gingen we naar een veldje in de buurt van de school om
een leuk spel te spelen: we hadden allemaal een kaartje
gehad. Daar stond op wat je was. Als je bijvoorbeeld
Water had dan kon je iemand die Vuur had verslaan.
Dan kreeg je zijn kaartje en dat moest je inleveren bij
je teamleider. Degene die de meeste kaarten had won!
En mijn team had gewonnen. We kregen allemaal een
broodje knakworst, en toen was de dag al weer voorbij.

WOENSDAG:

Laatste schooldag - Lena Lynn van Hulten
We begonnen onze allerlaatste dag met een wijkspel.
Het was een spel met allemaal opdrachten in Waalwijk.
Je was een 3-tal. We kregen foto’s van bepaalde
dingen in Waalwijk. Er was een plattegrond waar
rondjes op stonden. Dat was een punt van een van de
foto’s. Er stond een vraag bij alle foto’s. Die moest je
beantwoorden, en als je het antwoord wist, kon je
het in het rondje opschrijven. Voor elk goed antwoord
kreeg je 2 punten. Tussendoor kon je ook nog naar
verschillende plekken om een spel te doen. Dat was:
een kleine escape room, hockeyen, voetballen, eten
geblinddoekt raden, TikTok-dansjes opnemen, een
touw uit de knoop halen, marshmallows roosteren, en
natuurlijk een punt met eten en drinken. Als je een spel
had gedaan kreeg je een stempel. Dan had je 5 punten.

Er liepen ook jagers rond. Die waren helemaal in het
zwart gekleed. Die konden foto’s van je maken, en als
je er duidelijk op stond, kreeg je 10 strafpunten. Je
had ook een paraplu mee om erachter te schuilen als
je een jager zag. Je kon natuurlijk ook nog gewoon
achter bijvoorbeeld een auto, een boom, of in de bosjes
schuilen.
En toen was het klaar…we moesten in een rij gaan
staan met onze fietsen om voor de allerlaatste keer van
school weg te fietsen. We moesten 3 rondjes om de hele
school fietsen. Alle kinderen van de hele school stonden
er omheen, en alle ouders stonden aan de voorkant.
Toen we aan de voorkant fietsten, werden we helemaal
nat gesproeid door een sproeier! Toen we alle rondjes
hadden gefietst, mochten we naar huis.

Een Avondééndaagse - Puk van der Linden
Onze laatste avondvierdaagse ging
door Corona niet door. Zo jammer!
En dat vonden onze ouders ook,
daarom hadden ze speciaal voor
onze groepen 8 een avondééndaagse
georganiseerd! Super leuk! Ze hadden
er zelfs speciale toestemming van de
gemeente voor gekregen. Ze hadden
een speciale route voor ons uitgezet
die begon en eindigde in de stad.
Overal stonden ouders langs de kant,
en natuurlijk stonden ze ons ook op
te wachten op het raadhuisplein.
We hebben ongeveer 8km gelopen en
eerlijk gezegd was dat
ook wel genoeg haha!

De klapper: onze gala-avond - Linde Donders en Kee van Overdijk

DINSDAG:

Bootcamp dag - Jules Hartman

Vandaag moesten wij op de fiets naar school komen. We
moesten schone kleren en een handdoek meenemen. Ik
persoonlijk dacht dat we iets in de bossen gingen doen.
Maar toen kreeg ik te horen dat we naar Zidewinde
gingen: iedereen verwachtte dat we gingen zwemmen.
Maar de juffen zeiden dat we dat niet gingen doen.
Dus iedereen was eerst een beetje teleurgesteld. Eerst
fietsten we naar een speeltuin vlakbij SSC. Daar gingen
we even spelen. En toen dus zo gezegd naar Zidewinde.
Het was lekker weer, dus we konden het bijna niet laten
om in het water te springen!

Gelukkig werd ons toen verteld dat we de bootcamp in
het water gingen doen – niemand had zwemkleding bij
zich, maar dat vonden we niet erg! Eerst deden we als
opwarmer een soort estafette. En daarna ging het echt
beginnen, we deden verschillende rondes en er kwamen
steeds meer opdrachten bij. Het begon met alleen knie
heffen, maar het werd zwaarder en zwaarder! Tot
8 rondes! Toen we daarmee klaar waren gingen we
omkleden en eten, en toen via de speeltuin weer naar
huis.

Wij zijn Linde en Kee en wij mogen schrijven over de
klapper van de week: onze gala-avond! Nadat we op
de fiets waren uitgezwaaid, zijn we ons thuis gaan
klaarmaken. Iedereen deed dat op zijn eigen manier
en uiteindelijk zag iedereen er superleuk uit! Vanaf
17u mochten we in kleine groepjes aankomen rijden.
Iedereen kreeg van tevoren een tijd. Hoe je kwam,
mocht je zelf weten. Er waren dikke Audi’s, Tesla’s,
roze limo’s, oldtimers, skeelers, en zelfs een tractor.
Als je uitstapte, lag er een rode loper klaar en de
juffen stonden er om met je op de foto te gaan.
Ook alle ouders stonden langs de kant om foto’s te
maken en te klappen.
Toen iedereen er was, hadden we een ‘vijvermoment’: de ouders mochten door Corona niet op
het schoolplein, maar konden wel aan de overkant
van de vijver verzamelen. We hebben daar toen nog
wat liedjes van de musical voor hen gezongen. De
ouders hadden ook een verrassing voor ons: achter
ons stond een groot LED-scherm, en daar kwam een
filmpje op met allemaal bekende Nederlanders die
ons veel plezier wensten op de middelbare school,
zoals verschillende RKC’ers, Nicolette van Dam, en
ook Miss Montreal. Daarna kwam er een libdub van

de ouders voor ons. Ze hadden thuis in het geheim
allemaal een stukje opgenomen voor deze clip, op
het liedje van ‘de Toreador’: wat een verrassing was
dat! Veel waren er verkleed, sommigen dansten,
anderen zaten op een rijdende kar of een glijbaan,
en we zagen zelfs wat huisdieren voorbijkomen. Wat
een leuke en aparte verrassing was dat!
Na het vijvermoment zijn we frietjes gaan eten,
want er stond ineens een rijdende snackbar op het
schoolplein! Toen iedereen zijn eten op had, gingen
we dansen want er was ook een DJ. Niet zo maar
één, maar DJ Kian die bij ons in de klas had gezeten!
Toen we uit gedanst waren, hebben we nog levend
stratego gespeeld. Het was echt super gezellig! En
daarna hebben we met iedereen om de school heen
gelasergamed in het donker: hoe vet is dat?!
We hebben echt lekker gefeest en plezier gemaakt,
en daarna kwam het afscheid. Om 1uur ’s nachts
kregen we van de ouders (gesponsord door Dresz en
Arna Schoemans fotografie) nog een goodie bag en
een groepsfoto van ons gala mee naar huis, en toen
was alles helaas voorbij…
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Dear Principal,

I

usould like to congratulate you and your colleagues for being awarded
eTwinning Sehool Label zozo-zo2r.

the

You haue receiued thís prestigious recognition because you haue shown consistent
and clear commitment to the true meaníng of the eTwinning action. [Jnder your
Ieadership, Vaur school has used digital and creqtíue taols to improue the educaional
otttcomes of your sF.tdents and you haue engaged in fruitfuI cooperatíon with other
eTutinning schools.

Moreotser, this anaqrd reeognises your efforts in promotíng the contínuous
Plofessional deuelopment of your staff so they can improue and update their skills for
the benefit of the students.

Additionally, because of utorking with schools and communíties across Europe, you
contríbute to the sense of a united European community. I would also like to
congratulate you on this success.

I would request

you to crct as an eTu,inning role model and support other
schools in their attempts to take part in thís important project.
FinaIIy,

Once again, congratulatíons on this achíeuement.
Yours síncerely,

MariyaGabríel

I
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