
                                  Nieuws van groep 5 
 
Stillezen in de klas. 
Ik heet Anna en ik lees is een boek dat heet Sofie en het ijsbeertje. 
En als we lezen dan is rustig in de klas. 
Juf zet dan de timer en als die afgaat dan moet we stoppen  
met lezen.Tijdens het lezen moeten sommige kinderen met 
juf lezen of het goed gaat met lezen en als het heel goed 
mag een kleur hoger en al het niet goed gaat dan blijf  
je in de kleur waar je al in zat.  
 

 
 
Onze bibliotheek 
Voor de corona tijd hadden we de bibliotheek 
geopend met kinderen van groep 8. 
Maar toen kwam de corona tijd. 
Toen konden we er niet in lezen, 
maar ik wel omdat ik er gewoon was. 
en Jens ook want die was er ook de hele dag. 
 En de kussens zaten ook lekker, 
en het was ook stil dat was fijn omdat niemand zat te praten. Maar we gingen toen niet 
met ouders lezen. Dit kan misschien volgend schooljaar weer, dat duurt niet zo lang 
meer. Het is fijn om daar te lezen.  Groetjes van Yannick. 



 
De kunstweken 
Je moest fantasie schetsen en dat was heel leuk en als je klaar was mocht je hem in 
kleuren. Als je klaar was mocht je het drakenoog af maken en het was heel leuk het 
drakenoog moest je met wasco krijt schetsen en als je klaar was met schetsen mocht 
je hem in kleuren. Als je daar klaar mee was moest je het kunstwerk met haarlak 
inspuiten en dan was je klaar. Het was heel leuk. 
Groetjes van Fayah 
 

 
 



de kunstweken waren heel interessant we hadden een groot kunstwerk van ons 
allemaal het hangt in de klas iedereen moest een velletje kleuren en op de  
achterkant stond een cijfer daar aan kon je weten waar je velletje moest 
en zo kregen we dat kunstwerk. Verder over onze kunstenaar Joan Miró: 
hij at drucks en zo kreeg hij heel wisselvallige schilderijen door drucks. 
en als je klaar was met je tekening kon je dobbelen dobbelstenen voor je 
eigen kunstwerk maken van Joan miró hij ging dood op ze lievelings eiland 
hij werd heel oud en over dat kunstwerk gesproken je mag je fantasie 
gebruiken het werd heel mooi we hadden bedacht om een soort museum te 
maken met al onze mooiste kunstwerken we hadden het ook over Burton Morris 
een kunstenaar die een cola fles maakte in Amerika en hij maakten voor 
coca cola en heinz maakten hij kunstwerken we hadden ook een kunstenaar 
die iets precies na maakten als op een foto en hij deed ook een fruitsoort 
op zijn kunstwerken en dat deden  wij ook. Juf manon maakten een foto dan  
knipten wij een bakstenen muur uit eerst moesten we verven dan moest je 
wolkjes maken met sponsjes met witte verf en dan de bakstenen muur plakken 
en dan de foto met de fruitsoort erop en dan was je klaar.  
Groetjes van Jens. 

         
 
 
 

 
 
   



Boekpromotie 
Ik heb vandaag boekpromotie gedaan ik heb mijn boekpromotie over Spekkie en 
Sproet, een gevaarlijk knalfeest, gehouden. Ik mocht drie kaartjes uit  kiezen  waar juf 
vragen over stelde  en daarna mochten drie kinderen vragen stellen.  
Ik vind boekpromotie leuk  om te doen, groetjes van Carlijn. 
  

                           
 

   



Spelen in de zandbak 
De kleuters gebruiken de zandbak het meest van de hele school maar ook andere 
kinderen. meestal is de zandbak dicht maar toen de noodopvang kwam toen mochten 
ook de grote kinderen der in. Ook tijdens het buitenspelen hebben we met onze groep 
in de zandbak gespeeld. 
Groetjes Ties 
 

 
Weer met een hele klas naar school! 
 Ik vond het leuk om thuis te werken maar ik vind het nog leuker dat ik weer naar 
school mag omdat ik me vrienden weer zie. Maar ik vind het al helemaal leuk 
dat we de hele dag naar school mogen omdat ik Jens en me vriendinnen dan weer zie. 
groetjes van marly xx 

 

  



Tot slot! 
We kijken terug op een memorabel schooljaar. Namens alle kinderen en de juffen van 
groep 5 willen we bij deze iedereen alvast een hele fijne vakantie wensen! 


