
Nieuws uit groep 5 
 
Oefening op de brandtrap. 
 
Met de hele klas gingen wij oefenen op de brandtrap. Ik vond het super leuk 
omdat we natuurlijk niet altijd van de brandtrap gaan. Maar ik vond het best spannend 
want het was best hoog en de de trap was ook nog best glad. 
Groetjes van Aimy. 
 

 
 
 
 
 



Lezen in de klas. 
Met lezen moeten we onze leesboeken pakken en de leeslijsten. 
Het is super leuk en hoe beter je bent hoe hoger de kleur. 
Sommige kinderen vinden het leuk en sommige niet zo leuk. 
maar sommige kinderen hebben grappige boeken en sommige niet zo grappige 
boeken. Maar sommige boeken zijn echt de beste boeken. 
Groetjes van Ryan 
 

 
 
 
 
 



Pauze 
Om 10:20 uur hebben we pauze. 
Om 10:00 uur gaan we eten en drinken in de klas en kijken we naar Klokhuis. 
Dat is heel erg leuk. 
We gingen buiten paardje spelen op het schoolplein, het was leuk, het was ook lekker 
weer. 
En het was grappig omdat ze alle kanten op gingen.  
Groetjes van Malin. 
 

 
 
 
In de  pauze spelen wij meestal  met de pokemonkaarten. 
Het ruilen van kaarten vind ik leuk. 
Groetjes van Theo. 



 
 
Koningen en koninginnen spel. 
 
Buiten op het schoolplein staan lijnen en daar spelen wij het koningsspel. 
Ik was de koningin. De bal moet stuiten naar het andere vak en sommige gingen af  
en sommige gingen dan door naar een ander vak. Het is een leuk spel.  
Groetjes van Aïsha. 
 

 



 
Voetballen in de voetbalkooi. 
 

 
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag spelen wij  op plein van de voetbalkooi en de 
meeste jongens vinden dat het leukste plein. We hebben twee eerlijke teams gemaakt. 
Groetjes van ben. 
 
 
 
 
 
 



Verjaardag in de klas. 
Mijn ouders waren mijn traktatie aan het voorbereiden de volgende dag was het klaar. 
En ik ging naar school met een doos met monsters en elk monster was anders. De 
kinderen vonden de traktatie mooi. 
Groetjes van Ziva. 

 
 
Ik vind groep 5 leuk omdat  je gaat leren om op de chromebook te werken en 
gaat leren typen en je leert nog meer dingen. 
Groetjes van Rosa en alle andere kinderen van groep 5. 
 
Creatief. 
In de klas hebben we een mooi kunstwerk gemaakt. 
Ik heb een heel mooi kunstwerk gemaakt, het groene 
blaadje met een kunstwerk  
der aan en ik vind hem heel mooi geworden. 
Groetjes van Thommas. 
 
 
 
 



Ook hebben wij geschilderd. 
Dat vond ik heel leuk. De opdracht was een boom schilderen. 
Ik vind hem heel goed gelukt. Mijn schilderij hangt in het midden.  
en ik vind de anderen ook mooi. 
Groetjes van Fiene. 

 
 
 
Ik vind groep 5 leuk omdat  je gaat leren om op de chromebook te werken en 
gaat leren typen en je leert nog meer dingen. 
Groetjes van Rosa. 
 
 


