
Groep 5b 
Juffrouw Manon, Yvonne en Chelsea 

 
Inmiddels zijn we alweer even op school. De afgelopen tijd zijn we al hard aan het werk 
geweest, maar we hebben ook veel leuke dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld samen 
een klassenkunstwerk gemaakt. Alle kinderen kregen een stukje papier dat ze mochten 
inkleuren. Aan het eind werden deze stukjes verzameld en samengevoegd tot een grote 
puzzel. De kinderen moesten zelf ontcijferen wat de puzzel voorstelde. Zoals je op de foto 
kunt zien, bleek het uiteindelijk het cijfer 2018 te zijn. De kinderen hebben met heel veel 
plezier aan dit kunstwerk gewerkt. Dit zie je terug op de foto’s!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook mochten de kinderen tijdens een les Hemel en Aarde foto’s en voorwerpen van vroeger 
meenemen. We hebben gepraat over de foto’s en hoe de kinderen zijn veranderd. Bijna alle 
kinderen hadden iets meegebracht. Op de foto’s is te zien hoe de kinderen hier mee bezig 
zijn geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees hieronder hoe de kinderen uit groep 5b het in de klas vinden en wat ze allemaal doen 
op school. Veel leesplezier!  



 
 
 
 
Klas groep 5b 
Ik ben Liva en ik ga het hebben over mijn klas groep 5b. 
Ik moet altijd om acht uur naar school en om half negen begint de les. 
Dan gaan we lezen en dan doen we meestal spelling. 
Dan is het pauze de pauze is om 10 uur dan gaan we buiten spelen en eten. 
Na de pauze gaan we meestal rekenen en dan gaan we 
meestal taal doen. 
Na taal doen we soms zelfstandig werken en kanjertraining dan 
gaan we naar huis. 
Dan moet ik naar school weer om 1 uur en om 15 over 1 begint 
de les. 
Dan gaan we weer lezen maar niet in ons leesboek wand in de 
middag mogen we in een strip lezen leuk he.Om kwart over 3 
mogen we weer naar huis maar op woensdag hoeven we maar 
een keer naar school. We doen ook nog soms justdance en een 
dansje van fortnite bevoorbeeld doe de wigle of doe de vogel.dit 
is het einde van mijn verslag. 
Liva 
 
 
Rekenen 
Rekenen is mijn lievelingsvak 
maar dat doe je niet in een schrift maar op de chrombook 
we rekenen elke dag 
en daarom is het mijn lievelingsvak 
groetjes Madelief 
 
Knutselen 
We knutselen graag in de klas. 
We hebben ook een trouw taart gemaakt. 
ik heb er een voor mijn Moeder gemaakt. 
We heben ook een blik soep gemaakt. 
De soep blik maken was heel leuk. 
Ik vind knutselen heel heel heel leuk 
We heben ook een mandela gemaakt 
van Nena 
 
 
Snappet 
Snappet is rekenen en dat is heel leuk.  
Want soms zegt juffrouw we gaan een spelletje doen met de tafels en dat is heel leuk.  
Want je leert ervan en leren is leuk want je kan leren lezen en leren schrijven en nog veel 
meer.  
Geschreven  door Sam Duncker 
 
 



 
 
 
Zelfstandig werken en kanjertraining  
het gaat over zelfstandigwerken vandaag gingen zelfstandig werken en 
dat is heel leuk want je mag zelfstandig iets kiezen maar soms is het stom 
want je moet soms in je weektaak rekenen maar soms is het heel leuk 
maar soms mag je bij zelfstandig werken je werk af maken dus zelfstandig 
werken is leuk maar kanjertraining is ook leuk want je gaat daar in een 
kring zitten dus kanjertraining is leuk 
Marijn Wester 
 
Klas 
in onse klas zijn 18 kinderen en we zijn samen een leuke klas en je kan er 
hele leuke dingen doen en om 10 uur gaan we altijd buiten spelen. we 
gymmen maandag kwart over 10 en vrijdag kwart voor 11. en wij zijn om 
kwart over 3 uit. ik vind just dance het leukst. 
Sophie 
 
Rekenen 
ik ben heel goed in rekenen. 
en ik vind vind het heel leuk. 
we gaan altijd na de pauze rekenen. 
en we doen het op een chromebook. 
we rekenen elke dag. 
Boudewijn 
 
Knutselen 
 We knutselen heel vaak in oep 5. 
 We hebben als een keer een  taart gemaakt met wasko. 
 We hadden ook een soepblik gemaakt met stiften en potlood. 
 Die opdracht vond ik niet zo leuk. 
 Maar met de taart wel. 
 We mogen soms tussen zelfstandig werken ook knutselen. 
 Soms als je klaar bent mag je iets voor je zelf dan vraag ik of ik mag knutselen soms mag 
het en som niet. 
ik vind het heel leuk om te knutselen 
Groetjes van Asia 
 
Zelf werken 
Met het zelfstandig werken moeten we werk af maken. 
Als we klaar zijn dan moeten we in onze weektaak. 
eerst maken we boven de streep . en als we 
klaar zijn dan maken we onder de streep. 
en dan zijn we klaar. 
Paulien in groep 5 
 
 
 



 
 
Lezen 
lezen vind ik leuk.want dan kan je spannende en leukken boeken lezen. 
op school lezen we vaak een  minuten 15 min. en ik vind het jammer 
als we moeten stoppen.want dan is het net zo leuk dus ik lees ik vaker boeken. 
als ik een boek lees sla ik automatisch de blatzijden om en dan ben ik heelemaal in het boek 
en Bo en ik lezen vaak voor de klas een boek. want dat vinden wij leuk.we liren veel als we 
lezen.ik lees vaak paarden veulen en pony boeken want dat vind ik leuk.  
Liz 
 
 
Gym 
ik vind Gym leuk 
het is een soort sport 
er is een klimrek  
op die klimrek kan je een mat op leggen op die mat gaat soms touw we doen soms ook 
tikkertje 
en we doen ook het standbeelden spel dat is een spel dan zet meester muziek aan en als de 
muziek stopt dan moet je als een standbeeld stil staan 
dat is leuk en het is grappig 
en soms wil iemand net weg renen en dan is de muziek gestopt en dan staa je op een been  
en dan val je om 
Elijah 
 
 
Rekenen 
We leren keersommen en plussommen we leren heel veel en heel en het is heel leuk 
we leren van alles en we leren elke dag  
Pieter 
 
Gym groep 5b 
ik ben  vigo en ik ga het hebben over gym 
ik ben de snelste van rennen als meester hebben wij meester marco 
hij is de beste in les even en heel sterk is meester marco hij geeft gymles 
hij doet het heel goed en ik leer daar 
van leren daar word je heel goed van van de juffen en van de meesters  
Vigo 
 
 
School 
Op school doen we leuke dingen okee zal ik beginnen bij 1 we knutselen een taart en blikjes 
en 2 we dansen soms oja bijna vergeten ik heet Dean. Op school hebben we leuke 
gymlessen van meester Marco. Ik vind alles heel leuk op school. Dat was het. 
Dean 
 
 
 
 



 
 
 
Lezen 
Om half negen beginnen wij altijd met het lezen. Meestal lezen we een kwartier dat is kort 
vind ik. Ik vindt spannenden boeken  leuk. En soms mogen wij ook voor lezen en dan lees ik 
altijd voor uit een spannend boek.Meestal met Liz omdat wij houden van voorlezen en 
houden helemaal  van spannend. Ik vind paarden ook heel leuk omdat ik hou van paarden 
en pony´s en veulens boeken ook.We moeten ook wel eens bij juf lezen zo dat juf kan kijken 
of we naar een nieuw niveau  mogen.Heel veel zitten in roze.En dat is niveau 6.Dus dat is 
de helft van de 12. 12 is het hoogste van alle niveau meestal zitten de kinderen van groep 7 
of groep 8  
Bo 
 
Mijn klas. 
Mijn klas vind ik heel leuk. 
Erg gezellig maar ook druk! 
Zoals vigo en marijn. 
Ik geef mijn klas een 5. 
mijn juffen zijn zo leuk! 
op de cromebooks zitten ook leuke dingen zoals rekenen. 
 dus zoveel leuke dingen! 
ik hoop dat dit ook bij andere scholen gebeurt want dat maakt je blij! 
door Stan Nipshagen 
 
Reken 
Reken is leuk keersommen sijn het leukst  minsommen zijn het moeilijkst en plus zijn het 
makkelijkst. we Reken elkke dag we Reken elke school dag  
Stan Schuurke 
 
Rekenen 
Rekenen is heel leuk 
omdat je dan kan leren  
keersommen zijn leuk 
en plussommen zijn ook leuk 
en ook gedeeltsommen zijn ook leuk 
en minsommen zijn ook heel   leuk 
Bram 
 
 

Groetjes van groep 5b! 


