
Groepsnieuws van groep 6 
 

Op vrijdag hebben wij een toestellen gymles en op maandag hebben 

wij een spelles. 

Met volleybal heb je een bal die je over een touw gooit. Als de bal 

dan bij het andere team op de grond valt dan heb je een punt. 

Volleybal is een leuk spel want je werkt samen. Ook leren we de bal 

opslaan met onze vuist. 

Groetjes van Minke en Rayven. 

 

 

 

 

Zoë was woensdag 22 maart jarig. 

Juffrouw had een nieuwe taart op het digibord. Hierbij was 

zo’n leuk lied te horen dat de klas spontaan een polonaise 

inzette. Ook zingen wij voor de jarige en na het zingen 



feliciteert iedereen de jarige job.

 
 

Omdat er in Nederland 

verkiezingen werden gehouden 

had groep 8 ook zes 

verschillende partijen gemaakt 

waar de kinderen van de andere 

groepen ook op konden 

stemmen. 

Zij kwamen bij ons in de klas 

vertellen wat hun partij 

belangrijk vond. Daarna mochten 

wij onze stem uitbrengen. 

Wij kozen het meeste voor de 

“gele”partij omdat je dan een 

dier in de klas mag. 

In onze klas hebben we 

afgesproken dat Lieke haar 

hamster mee neemt, Just neemt 

zijn hond Lilly mee, Linn neemt 

haar konijn Oli mee, Nanoux 

neemt haar hond James mee, 

Rayven neemt zijn hond jack. 

mee en Juna neemt haar hond 



Gipsey mee. We zorgen ervoor dat de dieren het ook leuk vinden. Dus ze 

mogen maar een half uur in de klas blijven. En we moeten aan onze ouders 

vragen of ze mee mogen.  

Groetjes van Linn en Juna. 

 

 

 

De dobbelsteen 

De dobbelsteen heeft 6 kanten. Een kant is groen, dan mag je schoudermaatje 

wat aan je vragen tijdens het zelfstandig werken. Een kant is rood, dan mag je 

schoudermaatje niets aan je vragen omdat je dan niet gestoord wilt worden. 

Een kant heeft een i, dan wil je iets zeggen tegen de juf. Een kant heeft een ?, 

dan heb je een vraag voor de juf. Op een kant staat niets en op de laatste kant 

staat KG, dat betekent niets. 

Groetjes van Sam en Pieter. 

 

Instructie van de juf 

Bij ons in de klas moet je altijd de boek en schrift in elkaar klappen zodat je niet 

alvast ga schrijven of spelen. Je let zo beter op. Het is heel prettig want je raakt 

minder snel afgeleid. Sinds we het zo doen gaat het beter en hebben we meer 

ruimte op onze tafel. 



Groetjes van Daan E en Zoë. 

 

 

 

 

Met rekenen is het 3 sterrenwerkboek 

soms te makkelijk voor ons daarom 

mogen wij extra rekenwerk maken. 

Dit doen we op de computer met 

hogere blokken of het werk in de 

pluspunters van groep 6. Ook werken 

we met het flapboek. Daar oefenen 

we snel rekenen uit ons hoofd met 

grote getallen. 

Groetjes van Indy, Tobin en Wim. 

 

 

 

 

 



Boekpromotie 

Vaak als je je boek uit 

hebt vraagt juf of je een 

boekpromotie wilt 

houden. Je mag dan 

kaartjes uitzoeken waar 

vragen op staan die je 

dan kan oefenen. 

Na het lezen vertel je 

dan aan de klas waar je 

boek over gaat. Ook 

vertel je wie de schrijver 

is. 

Daarna stelt juf je die 3 

vragen die je uitgekozen 

had en daarna is het klaar. 

En je krijgt applaus. 

Groetjes van Just. 

 

 

 

Dit was ons groepsnieuws!!! 

Hopelijk vonden jullie het leuk en weten jullie nu ook meer wat wij 

zoal doen in de klas. 

Groetjes van alle kinderen van groep 6. 


