
Groep 4-5 
 
Wij mochten deze keer weer een bijlage verzorgen. Dat vonden wij weer erg leuk om te 
doen. Ons thema is lente.  
Loïs, Stan, Lotte, Liva en Célina schreven een verhaal. Shanna en Evy, Mies en Floor en 
Boudewijn en Stan maakten samen een woordzoeker. Stijn, Teun, Yarno, Duco en Tara 
maakten samen een school van de Kalpa. Sam maakte een mooie tekening over de lente. 
Sophie versierde een bal met als thema lente en Dave maakte alle foto’s. Dat zorgde vaak 
voor blijde gezichten!  
 
Veel leesplezier!  
 

 

 



 
het is lente! het is lente! maak alle dieren wakker! 
het is lente! het is lente! allemaal uit je hok! 
alle beren rukken aan de ketting. 
ze komen allemaal naar een openbaar plekje. ze roepen allemaal hoera lente! 
ik zag duizenden dieren op straat. maar de zieke natuurlijk niet  he ha ha! 
maar ik dacht waarom zijn deze dieren hier?  
ik vroeg het aan mama. 
ze zei we gaan eerst maar naar de dierentuin. 
zes minuten later… 
zo we zijn bij de dierentuin 
oh dit had ik niet verwacht. 
de hele dierentuin is leeg. 
de dieren drinken ondertussen limo. 
einde 
 
dankwoord 
en nog bedankt voor het lezen 
en bedankt voor het luisteren 
en ik bedank de mensen die dit leuk vinden 
 
Van Stan Nipshagen 
 

 
 



 

 
 
 
Er was eens een prinses en die hield veel van bloemen. Op een dag kwam er een prins en 
die zij tegen de prinses weet jij wat voor dag het is? De prinses zij nee dat weet 
ik niet. En toen zij de prins het is lente! He wat is lente nou weer zij de prinses. Nou zei de 
prins dan groeien er bloemen. Echt? zij de prinses. Ja echt zij de prins. 
 
groetjes lois 
 



 
 
Lente  
er was eens een meisje en dat hield erg van lente. 
maar er kwam ooit een einde aan de lente. 
het meisje werd wakker en deed meteen 
haar kleren aan en ging naar beneden. 
en klaar om naar buiten te gaan. 
maar haar moeder kwam eraan. 
en ze zei waar ga jij heen dat is veel te koud. 
wat bedoel je zegt het meisje. 
het is lente kijk maar naar buiten. 
HET IS WINTER NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 
maar dat is STOM. 
O nu kan ik schaatsen lalalalalalalalalaalalalalalalal. 
en het meisje leefde nog lang en gelukkig  
einde. 
 
geschreven door Liva Van Der Linden.. 
 
 



 
Sophie is bezig met de bal 
  

 
 
 
 
 



Lente  
Er was eens een hele mooie dag. Er kwam een konijn langs hij vroeg aan allerlei dieren kom 
je ook op het feest? ja zij iedereen! Het is morgen. Oke zij iedereen, tot morgen. Jee, 
vandaag ben ik jarig! Het is lentefeest.  Waarom noem jij het lente feest? Omdat het lente is 
en ik had jullie uitgenodigd. Oké gaan we feest vieren? en ze gaan nu feest vieren. 
Einde… 
Lotte Dudink  
 

 
 
Het is lente, het is lente 
De winter is voorbij, dieren uit hun winterslaap en kuikens uit het ei 
Ik hou ervan, ik hou ervan  
Dieren worden geboren  
Er komen veulens, er komen kalfjes  
o ik hou er zo veel van dat ik wel een gat in de lucht wil springen van blijdschap! 
Zo leuk vind ik dat 
 
Groetjes celina 
 



 
 
 

 
De woordzoeker van …… en ……. 



 

 
De tekening van Sam 



 

 
De woordzoeker van Evy en Shanna 



 
Onze fotograaf Dave moet zelf natuurlijk ook op de foto! 
 

De groeten van 
groep 4-5! 

 
 


