
Bijlage groep 6a 

 
Deze week wordt de bijlage van de nieuwsbrief door groep 6a verzorgd. Een aantal kinderen 

vertellen jullie wat ze de afgelopen tijd in groep 6a hebben gedaan. In de volgende bijlage 

van groep 6a zullen de andere kinderen een stukje typen. 

 

Les boerderij van juf Eva 

 
Een aantal weken geleden kwam juf Eva bij ons in de klas. We kregen les van juf Eva en het 

ging over de boerderij. 

Ze liet ons plaatjes zien van haar boerderij maar sommige waren niet van haar boerderij.En 

aan het eind kregen we ook nog melk en dat was volle melk en halfvolle melk, het was 

verschillend. We kregen ook nog een boekje. We moesten opdrachten doen met het boekje. 

en nog een beetje kaas.We keken ook nog een filmpje die ging ook over de boerderij. 

We vonden het leuk en leerzaam.  

Van Sylvester en Carlijne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampionnen maken 
 

De klas vond het leuk om de lampionnen te maken. 

De meeste kinderen hadden een lampion met sterren en manen. 

En de andere kinderen hebben een vleermuis gemaakt of mochten zelf een lampion 

bedenken. We kregen hulp van de moeder van Ivy en de moeder van Bas. 

 

 



 

Stijn: Ik heb deze lampion gemaakt. Hij is een pompoen 

 

 

 

 

 

Ruben: Ik heb een 

vleermuis gemaakt. 

Ik vind hem mooi, 

omdat ik de 

vleugels zelf heb 

gemaakt. Ik heb de 

vleermuis een 

beetje eng gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

De leeshoek 
In de leeshoek zijn strips en andere leuke boeken om te 

lezen. 

Je mag in de leeshoek als juf je stokje trekt. 

In de leeshoek mag je op een kussen zitten dat zit heel 

lekker 

Bij de leeshoek is een lijst,op de lijst staan namen dus 

kinderen uit de klas. 

Elke keer als je in de leeshoek bent geweest moet je je 

naam aan kruisen. 

In de leeshoek mag je ook je eigen boek lezen. 

Je mag ook een strip lezen zoals:Suske en Wiske,Dolfje 

Weerwolfje,Tom & Jerry,Taptoe,Donald Duck,Junior. 

Je mag in de leeshoek als het middag is en juf je stokje 

trekt. 

Ik vind de leeshoek wel grappig en ik vind dat het lekker zit , de 

boeken zijn ook heel leuk en soms wel een beetje grappig,als je 

toevallig met een vriendin gaat is het nog leuker. 

We vinden het lezen in de leeshoek leuk. Je kunt lekker lezen en 

leukere boeken kiezen.  

 

Van Elin en Lucas 

 



 

 

 

Luchtballonnen 
In het begin van het jaar gingen we de 

luchtballonnen knutselen. We maakten de lucht 

ballonnen omdat het thema van de 

kinderboekenweek reis mee was. Ieder kind 

maakte zijn eigen luchtballon. De ene had het 

geplakt de ander had het getekend en weer een 

ander had een panda in zijn luchtballon. We 

konden er ook wolkjes bij maken of tekenen. 

Hier zie je een paar van onze luchtballonnen. 

 

 

Gemaakt door Lotte en Celina  


