
Groep 5A 
juffrouw Caroline en Anne-Marie 

 
Iedere leerling uit groep 5A heeft een stukje geschreven over school. 

Heel veel leesplezier! 
 
Lezen 
We lezen negen keer per week 
We doen het op maandag twee keer 
En dinsdag twee keer 
En woensdag een keer 
Want we moeten dan een keer naar school 
En we doen het natuurlijk op donderdag twee keer 
En op vrijdag twee keer 
Stijn Moerkens 
 

 
 
rekenen 
we rekenen op chromebooks 
dat vind ik leuk 
we moeten inloggen 
op de computer 
we moeten ook uitloggen! 
En ik gijm bij Meester marco.. 
En dat is het leukste! 
wat er is? I Love gym. 



En dat is leuk heel leuk leuk leuk! 
Gewoon leuk erg leuk. 
Gym is gewoon leuk. 
leuk leuk leuk leuk. 
je wordt er sterk van en het is leuk! 
Gym is leuk 
en altijd spannend. waarom? omdat 
we niet weten wat we gaan doen 
Ivy 
 

 
 
Spelling en rekenen 
Ik kan al goed rekenen. 
Op een chromebook. 
En spelling is ook een makkie 
Bas 



 
 
Taarten 
In de klas maken wij voor elkaar een hele mooie taart.  
Ik geef er zelf een aan carlijne en ik krijg er zelf een van carlijne en een van yarno. 
Ik vind ze allebei heel mooi en ben blij dat ik er twee krijg maar een was eigenlijk wel 
genoeg  
celina   
 
gym 
Hoi Ik Ben Lotte. Ik gym bij meester marco dat is Leuk!  
Het leukste is met de ringen en met de touwen en nog veel meer. 
We doen ook de piepjes training en we doen aan het einde nog een spel. 
Soms doen we het commando spel of levend museumpje. 
Met meester marco gym is leuk! bij meester marco! leuk! gym is mijn favoriete vak. 
Lotte 
 
rekenen 
ik vind rekenen super leuk!! 
Want het is geinig als ze groen of rood worden en sommen  
zijn ook leuk 28+24=42  
Lucas 
 
 
 



taart   
Wij hebben taarten gemaakt. 
Ik heb een mooie taart 
Hij is voor Elyha. 
Hij is van krijt. 
Andy 
 

  
  
verkeer 
verkeer is heel belangrijk en leuk.  
je leert bijvoorbeeld dat je als eerst naar links moet kijken en dan rechts en dan nog 
een keer naar links kijken met oversteken. 
Wat echt heel belangrijk is is als je moet fietsen dan moet je een goede fiets hebben 
groetjes Lois 
 



 
Loïs was vandaag jarig! Ze is 8 jaar geworden. 
 
taart 
Hoi ik ben Carlijne. 
Wij hebben taarten gemaakt van papier 
die van mij was heel mooi geworden. 
En die was voor Celina. 
En sommige zijn ook klaar die zijn ook mooi geworden. 
Er zijn elf klaar. 
Ik wil ze bijna afpakken zo mooi zijn ze. 
Juf Anne-Marie die heeft die taart bedacht. 
dit was mijn verhaal doei. 
Carlijne 
 
Lezen 
Negen keer in de week. 
En sommige kinderen moeten naar Juf Elles. 
Wij gaan vijftien minuten lezen. 
En we doen het niet op chromebooks maar in een boek. 
Ruben 
 
 



 
 
Buitenspelen 
ik vind buitenspelen leuk 
Ik speel altijd bij het koprolrek 
ik zwaai graag op het koprolrek 
En ik speel graag robotje en ik heet elin 
Elin 

 
 



buitenspelen           geschreven door yarno 
Ik hou van buitenspelen  . 
ik ga altijd in de voetbalkooi. het is erg leuk daar . 
vandaag heb ik 8 goals gemaakt . 
ik was de man van de dag  
ik voel me blij  
vandaag heb ik gegeten op school . 
ik had een hele leuke dag  
ik heb dit geschreven op de computer . 
einde 
yarno 
 

 
 
Onze Klas 
in onze klas zitten 17 kinderen: 
Andy Feline Lucas Elin Lennie Lotte  
Bas Carlijne Yarno Ivy Lois Celina  
Ruben Teun Eline Stijn Tara  
En ik Ben zelf Tara  
Tara 



 
gym  
ik vind gym leuk omdat je soms  
leuke dingen moet doen en omdat je heel veel lol maakt. 
en ik maak het meeste lol met teun 
dat was het nieuws 
 Lennie 
 

 
 
Knutselen 
ik vind knutselen leuk op school.  
en ik hou ook van tekenen.  
en ik hou van paarden tekenen.  
juf is heel lief. en ik ook. 
Feline 
 
 
 
 



rekenen 
ik ben eline  
ik vind rekenen heel leuk op de chromebooks. 
ik vind keersommen ook heel leuk en geschiedenis.  
Dan gaan we over vroeger praten en dat was het. 
Eline 
 
Natuur 
Ik vind natuur leuk. 
want het gaat over planten en dieren en omdat de natuur heel mooi is. 
En omdat natuur leuk is. 
Maar als ik in water geduwd word dan vind ik de natuur stom. 
Teun 
 
Rekenen 
We rekenen op de computer. 
Elke week vijf keer. 
We moeten inloggen op de computer. 
En uitloggen. 
En we moeten rekenen op snappet doen. 
Ruben 
 

 
De groetjes van groep 5A 

 


