
                  Nieuws van groep 5 
 
Wij waren het schooljaar begonnen met vakantieverhalen en je 
favoriete vakantiefoto. Hieronder lees je het verhaal van Jens. 
 

 
 
Mijn moeder heeft bedacht dat ze een wedstrijd wou houden, 
een fotowedstrijd met mijn klas en met die van Floor.  
de klas ging rondjes lopen en kijken wie met de beste foto had gemaakt. 
 

 
Dit waren de winnaars : Ties en Leon en Micha. alle kinderen een troostprijs:een spek. 
Groetjes van Jens 



 
 

 
 
Meester Marco en juf Ellis waren ziek en we hebben voor hun een fruit slinger 
gemaakt. En ik vind het leuk om te maken. Groetjes van Dylana. 
 
 

 
In groep 5 werken wij nu voor het eerst met snappet op 
de chromebooks. dat vind ik leuk maar we moeten wel 
vaak in ons kladje werken want daar leer je van. We doen 
op de chromebook ook rekenen, automatiseren. Ook doen 
we woordenschat en spelling dat vind ik heel leuk. 
Groetjes Ties. 
 
Het is leuk om op de chromebooks te werken ook heel 
anders. We doen het voor het eerst ik vind het leuker dan 
in het schrift omdat het leuk is om te typen. We werken op 
snappet en als we klaar zijn met de weektaak dan werken 
we meestal eerst aan rekenen met de tafels. En daarna 
mogen wij op ontspanning zoals robbi de speurhond of 
tekenen met tamira. Ik vind het leuk om de rekenkwis te 
doen, dan moet je twintig sommen maken als je alles goed 
hebt of de goede code hebt dan heb je tien robbies en 

anders als je het niet hebt gehaald dan krijg je twee robbies 
dat vind ik er zo leuk aan. Ik vind robbi de speurhond ook heel leuk. Groetjes Suus. 



Tijdens de 
kinderboekenweek hadden 
wij een tekenwedstrijd. 
mijn tekening was het meest 
gekozen.  
we moeste voertuigen 
tekenen. Ik tekende een 
auto: zie de foto.  
Groetjes van Jonathan. 
 
 

 
 
Gefeliciteerd Jonathan!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens dierendag 
mochten we een 
knuffel mee. Het was 
een normale dag maar 
dan met een paar 
knuffels, iedereen met 
zijn lievelingsknuffel. Ik 
denk dat iedereen het 
een fijne dag vond. 
Micha van der molen. 
 
Ik vind mijn knuffel erg 

leuk, hij is een meter 20. Ik vind hem zwaar hij weegt een kilo, echt zwaar. Hij heet 
Dombo. We hebben ook een boek over Dombo gelezen en ik vind het boek leuk en 



grappig. De mama in het boek is heel dik vind ik en heel zwaar ze wordt in een 
helikopter vervoerd en de mama is te zwaar 
voor de helikopter. Groetjes van Marly. 
 
 
De activiteitendag. 
 
Ik was bij de spookhuis. Het was eng, mijn broer was eng. 
We hadden poffertjes, het was lekker.  
Ik had bingo met het rad van fortuin. 
Het was een gratis kaart van Samsitie.  
Ze hadden ook een  hotdog, het was 
lekker.  
Ze hadden ook een hele grote kraam, ze 
hadden heel veel spullen.  
Ze hadden taart, ze hadden van alles  
Ze hadden spelletjes, ze hadden heel 
veel spelletjes.  
Ze schminkten ook, mijn broer was ook 
geschminkt.  
We hadden een knikkerspel in de klas en Jens had de meeste punten van ons klas. Ze 
hadden ook soep het was heerlijk.  
Evan en Paulien en papa en ik speelden de toren van pisa. 

 
 
Youp, gefeliciteerd. 
Jij had de hoogste 
score van alle 
kinderen!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de herfstvakantie mochten wij de kleuters voorlezen die bij juffrouw Karin zitten. 
De kinderen hadden de dag ervoor hun lievelingsboek uitgekozen. 
We hadden het lezen goed geoefend en vragen die we wilden stellen opgeschreven 
op een blaadje. Van juffrouw moesten wij open vragen stellen zoals: wat, wie, hoe, 



waarom en waardoor. Dit hadden we ook in de les Grip op lezen gehad. Wij en de 
kleuters vonden het erg leuk om te doen. Sommige kinderen lazen hun eigen broertje 
of zusje voor. Dat was heel bijzonder. 
 

 
 
Voor iedere vakantie mogen wij bij de kleuters voorlezen. Ik mocht voor Jack 
voorlezen het was super leuk. Jack luisterde heel goed bij het voorlezen. 
Ook blijf hij goed stil zitten. En hij kon de vragen goed beantwoorden. 
Groetjes van Ivo. 

 
Ik mocht voor mijn 
zusje Eva 
voorlezen met 
Kacper. Wij 
mochten in het 
overblijflokaal voor 
lezen. ze luisterde 
heel goed en ze 
kon heel goed de 
vragen 
beantwoorden. 
Groetjes van Anna. 


