
Nieuws uit groep 6 
 
Er is heel wat gebeurd in groep 6. Lees snel mee wat wij de afgelopen periode 
hebben gedaan. 
 
streetwise 
Op maandag 19 maart kwam ANWB 
Streetwise naar onze school. In de klas 
hadden we al theorielessen gekregen 
waarin we onder andere hadden geleerd 
wat voor soorten verlichting er is en aan 
welke eisen deze moet voldoen, welke soort 
verkeersborden er zijn, wat de symbolen op 
het bord betekenen en wie er voorrang 
moet geven bij een uitrit.  

Tijdens de praktijkdag was het dan zover: we 
mochten zelf ervaren hoe lang de remweg 
van een auto is en wat voor invloed de 
reactietijd hierop heeft.  
Voordat we in de auto plaatsnamen, 
ervaarden we zelf wat reactietijd is. In 
groepjes renden we zo hard mogelijk en 
zodra er gevlagd werd probeerden we zo 
snel mogelijk te stoppen. Snel reageren en 
stilstaan is nog best lastig! 
Daarna mochten we in de lesauto één voor 

één zelf remmen terwijl de ANWB instructrice gas gaf in de auto. Wat was dit 
een geweldige ervaring! Best spannend om zelf een auto tot stilstand te 
brengen. Aan het einde van de dag hadden we allemaal ons ANWB streetwise 
diploma ‘in the pocket’! 
 
paascircuit 
Het is alweer een paar weken terug, maar in de klas is Pasen 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gegaan. We hebben het 
Palmpasenkruis bezorgd en samen Pasen gevierd in de klas. Tijdens 
het creatief circuit heeft iedereen een mooi paas knutsel gemaakt.  
 
werkstukken 
Onze eerste werkstukken ‘nieuwe stijl’ zijn gemaakt. We gebruiken de 
chromebooks om ons werkstuk te maken. Dit was de eerste keer, dus nog best 
even wennen. Maar de resultaten zijn super. We hebben heel veel van elkaar 
geleerd: hoe gebruik je google documents (knippen en plakken van plaatjes, 
lettertype instellen, enz.) hoe zoek je informatie over je onderwerp in boekjes 
en op internet, hoe maak ik een inhoudsopgave, inleiding, enz. Inmiddels zijn 
we ook al gestart met ons tweede werkstuk.   



presentaties 
Elke week hebben we één of twee 
presentaties. We leren hier enorm van, de 
onderwerpen die worden gekozen zijn heel 
divers en leerzaam. Ook voor de juffen! :-)  
Voorheen gebruikten we vooral Powerpoint, 
maar nu we volledig ‘in de cloud’ zijn, maken 
we gebruik van Google presentaties.  
Toen juf José bij ons in de klas kwam 
invallen ging het in Klokhuis over kinderen 
met spasme. Het bleek voor deze kinderen 

moeilijk om te kunnen spelen in een speeltuin. 
In de klas dachten we na over hoe we 
spastische kinderen toch zouden kunnen 
laten spelen in een speeltuin door het 
bedenken van aanpassingen. Bij juf Manon 
werkten we onze ideeën in groepjes uit en 
maakten we een korte presentatie met behulp 
van Google presentaties. Handig, want zo 
leerden we omgaan met dit programma door 
te leren van elkaar. Geweldig om te zien hoe 

de zelfbedachte ideeën werden gepresenteerd! Veel kinderen merken op dat 
iets vertellen voor de klas steeds een stukje makkelijker gaat. Dit is natuurlijk 
ook de bedoeling, ervaring opdoen en hiervan leren. Zo gaat het steeds een 
stukje makkelijker. 
 
Snappet 
We hebben kennis gemaakt met het programma ‘Snappet’, dit online 

programma mogen we de komende periode 
uitproberen. Als we ‘chromebooks tijd’ hebben maken 
we zo nu en dan een taal- of rekenles online. Het 
voordeel hiervan is, is dat de juffen direct kunnen zien 
wat goed gaat maar ook wie vastloopt en hierdoor 
kan er direct aangepaste instructie worden gegeven. 

Wat zijn de kinderen gemotiveerd, want werken op de chromebooks is 
natuurlijk weer eens wat anders dan werken in je schrift! 
 
 
voorstelling ‘Nachtreis’ 
Afgelopen dinsdag hebben we genoten van de voorstelling 
‘Nachtreis’. Een spannend, waargebeurd vluchtverhaal, 
verteld door Sahand Sahebdivani. Heel erg indrukwekkend! 
 


