
Bijlage groep 5 
 
In de afgelopen weken hebben wij in groep 5 heel hard gewerkt aan rekenen, taal en 
spelling maar ook veel andere dingen gedaan.  We hebben vogelhuisjes gemaakt, aan een 
kunstproject gewerkt, bonen geplant en een ‘eggsperiment’ uitgevoerd. 
 
 
Wij hebben samen met juf Celeste een 
kunstproject gedaan. Wij hebben toen 
een schaal gemaakt van papier maché. 
Ook hebben we een vogelhuisje gemaakt 
van: een melkpak, verf, mos, takjes en 
versiering. We hebben ook nog een 
bonenproject gedaan. Er waren drie 
soorten; één met extra voeding, één die 
in het donker stond en één zonder water. 

- Laura en Odette  
 
 
 
 
Het kunstproject: 
Tijdens het kunstproject moesten de kinderen eerst een schaal maken van papier maché. 
Daarna hebben de kinderen een kunstenaar uitgekozen en hebben ze hier kort een stukje 
over geschreven. Tijdens de laatste les hebben de kinderen hun schaal geschilderd in de 
stijl van de door hen gekozen kunstenaar. Tot slot hebben we een eigen ´museum’ gemaakt 
in de klas en was het heel leuk dat er na schooltijd zoveel bezoekers zijn geweest. 
 
 
 
 

 

 
 
 



Natuurles: De bonen 
 
 
Bonen! 
Wij hebben met de klas bonen gekweekt. Juf 
Celeste had de bonen meegebracht. Met papier 
en water hebben wij de bonen laten groeien. En 
ze zijn heel groot geworden. De grootste was van 
Odette. En de kleinste was van Guusje. 

- Sarah & Guusje.  
 
 

 
 
 
Bonen kun je eten en zijn ook plantjes. Je kunt ze laten 
ontkiemen. In de klas hebben we de bonen twee 
weken verzorgd. Sommige plantjes kwamen niet uit. 

- Megan & Celeste 
 
 
 
 
Juf Celeste gaf een les over bonen. We mochten de 
bonen in een bekertje leggen met keukenrol. We 
hebben de bonen twee weken lang verzorgd. Na de 
twee weken mochten we ze mee naar huis. 

- Niek en Jim 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eindresultaat!! 
 
 
 
 
 
 



Techniekles: ´eggsperiment´ 
 
 
Tijdens het ´eggsperiment´ moesten wij  
een ei inpakken zodat het niet zou gaan breken. 
Je kreeg daarvoor een aantal spullen.  
Bij Sanne is het niet gelukt maar bij Jim wel.  
Het was heel leuk, we mochten het ei van de tafel laten vallen. 
 

- Sanne & Nikki  
 
 
Wij hebben op school een eggsperiment gedaan. Waarom heet 
dat een eggsperiment? Nou het was een experiment met een 
egg, dus een ei. We moesten er met een touw, een paar 
elastiekjes, plakband en satéprikkers voor zorgen dat als je het 
ei laat vallen, hij niet stuk ging. Odette en Jim is het gelukt met 
een soort huis Anubis ontwerp. 

- Hayden & Noortje  
 
 
 
Het was heel leuk, je moest een ei laten vallen van ongeveer 
één meter hoog en je moest dan zorgen dat het ei niet kapot 
ging. De spullen die we mochten gebruiken waren; stokjes, 
plakband, een stukje touw en elastiekjes. Het was heel moeilijk 
want bijna alle eieren waren kapot gegaan. Van één groepje is 
het ei heel gebleven.  

- Nick 
 
 

 
We hadden een ei die mochten we laten vallen. We moesten het ei 
inpakken met deze ingrediënten: 
1 plastic zakje, 9 satéprikkers, 4 elastiekjes, 1 rol plakband, 1 stuk 
touw en 1 ei.  
Een ontwerp heeft het gered en de rest is kapot! 

- Levi & Oscar 
 
Wat heb je nodig: Touw, ei, plakband, satéprikkers, plastic zakje 
Uitleg: Juf Celeste heeft de uitleg gegeven.  
Hoe moet het: 
Je hebt een ei, deze rol je in de plakband en dan de satéprikkers en 
de elastiekjes. 
Dan is het ei klaar en dan moet je uitproberen of het ei kapot gaat of 
niet.  

- Jolie 


