Woensdag 18 maart heeft groep 6 meegedaan aan de 59e Boomfeestdag.
Na de opening van Mr. Magick en Miss Druppel gaf de burgemeester het
startsein. Met veel enthousiasme zijn we toen de bomen gaan planten.
Daarna hebben wij mee gedaan aan de Quiz. Daarbij zijn wij eerste geworden.
Een aantal kinderen hebben hierover een stukje geschreven.

Boomfeestdag
Ik vond het leukste van de boomfeest dag dat mr.magick en mis druppel er
waren en dat we de bomen moesten planten . Toen wij de bomen moesten
planten hadden Kris en ik wel 8 of 9 bomen geplant. Dat was heel leuk. Maar we
moesten de gaten niet zelf graven dat was wel jammer. Dus de gaten waren er al
in ge graven. Toevallig kende ik Mis druppel. Dat is de tante van iemand uit mijn
straat. We moesten ook een boom dragen. en wij moesten allemaal vragen
beantwoorden en allemaal stukken van omgezaagde bomen opelkaar en elke
andere groepen zessen moesten ook die vragen beantwoorden en wij hadden
gewonnenYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! Er waren ook mensen die ik kende.
En MR.Magick deed ook een truc en de assistente was Mis druppel. De truc was
dat ze water in de mok deden en en toen hield ze de mok ondersteboven en toen
viel er een ijsklontje uit maar het water niet. En wij hadden ook nog een spruek
en dat was WATER WATER IN DE KAS IK WOU DET ER EEN BOOM BIJ WAS.
En op de terugweg moesten we heel lang wachten omdat de klas voor ons bij een
rooster verder moest lopen en toen konden wij weer verder fietsen
Finn

BOOMFEESTDAG!!!
Ik vond het heel leuk,vooral omdat je er van leerde maar ook omdat we de hele
tijd buiten waren. We moesten gewoon om half negen in de klas zijn. Om negen
uur gingen we op de fiets naar de Boomfeestdag. Toen we op de fiets zaten was
dat best een eind fietsen en het was ook heel koud. We moesten drie keer over
een veerrooster, dat was best raar om over te fietsen maar we zijn er allemaal
overheen gekomen. Toen we er waren kregen we anderhalf uur een soort van
weeksluiting. Daarna ging je of boomplanten of je deed een quiz.

Wij gingen als eerst boomplanten ik heb met Elvira 6 bomen geplant. Zelf
moesten we de gaten niet graven dat hadden de boswachters al gedaan.
Daarna gingen we de quiz doen, die hebben wij gewonnen!!!!! YEEEEHHHHH
Er waren ook mensen die 2 trucs deden de goochelaar heten mr Magick en de
assistente heten mis Druppel. We moesten ook een schilderijtje maken met een
spreuk.
Die spreuk was: WATER WATER IN DE KAS IK WOU DAT ER EEN BOOM BIJ
WAS
Alle scholen moesten er een maken. Er waren meer als 300 kinderen aanwezig.
Het aller leukste aan de BOOMFEESTDAG vond ik dat we een quiz gingen doen
en dat we die natuurlijk hebben gewonnen.
Groetjes Sanne

Boomfeestdag !!!
Toen ik op school kwam moeten eerst allen kinderen er zijn.
En als we er allemaal waren gingen we naar buiten.
Toen we buiten waren gingen we tweetallen kiezen.
We moesten toen nog fietsen en dat was best ver.
Toen we er waren gaven we een bord waar onze spreuk op stond.
Je moest in de klas een spreuk verzinnen en 1 dag der voor hadden we er pas
één.
Onze spreuk was: Water water in de kas ik wou dat er nog een boom bij was.
En iedere klas moest een spreuk op een schilderij geschilderd hebben.
Er moesten steeds 2 kinderen van de zelfde klas hun spreuk voorlezen.
Onze klas werd eerst in gedeeld bij bomen planten.
Ik en mijn vriendin hadden 6 bomen geplant het wat echt heel leuk.

Je kon ook een papiertje waar je naam op stond om je boompje doen.
Toen we klaar waren gingen wij nog een quiz doen.
Een paar kinderen moesten een boomstam dragen en de andere kinderen moesten
vragen beantwoorden. En het was heel leuk. Later hoorden we dat we gewonnen
hadden !!!
We hebben iets heel leuks gewonnen. Het was super leuk mijn cijfer als ik die
moest geven voor deze dag was een 8.Dit was wat ik vond van Boomfeestdag.
Veel liefs van Elvira uit groep 6B DOEI !!

BOOMFEESTDAG!!!!

Ik vond het heel leuk, ik vond het vooral leuk dat dokter magisch er was.
Ik vond het ook heel Cool dat de Burgermeester er ook was!!
Maar het aller leukst vond ik de bommen planten en de quiz te doen!!
En met de quiz hebben wij gewonnen en nu mogen wij met zijn allen een half
dagje met de boswachter door het bos en nog een half dagje naar even buiten bij
de parel.
En we moesten ook tijdens de quiz een zware boomstam tillen, en als je de
boomstam liet vallen dan kreeg je 10 strafpunten.
En wij hebben de boomstam 0 keer latten vallen.
En onze spreuk voorlezen vond ik ook heel leuk.
Onze spreuk ging zo: water water in de kas ik wou dat er weer een nieuw
boompje bij was.
Toen wij naar de quiz gingen lopen toen kwam er een vrachtauto aan rijden en net
voor de brug toeterden hij, en precies daar boven stond ik!!!!
Groetjes Daan!!!

