
Welkom in groep 4! 
 

Wij willen jullie graag laten zien wat wij doen op een schooldag. 

Tijdens de les letten wij heel goed op. Kijk maar naar de foto.  

Je ziet dan dat wij een toets maken. 

 

 

 

Maar buiten spelen, spelen en werken en gymmen vinden wij ook heel leuk! 

 

Deze foto’s zijn gemaakt tijdens spelen en werken. 

 

Ize, Sue en Jackie zijn samen aan het tekenen 

 



 
Davy, David en Mick bouwen samen 

 

 

Evan en Madeleine bouwen samen met de Kapla 

 

 

Nina en Sophie laten de hoed zien die wij maken voor de voorstelling van de 

Klankenkaravaan. Wij gaan de Limonaderock doen! 



 

 
Noëlle, Ruby en Kyra zijn tekenen iets van het digibord na. 

 

 

Sarah, Lara en Ricci zijn de hoed aan het maken. 

  

In tweetallen moesten de kinderen iets opschrijven over groep 4. Ik denk dat ze 

Pokémonkaarten erg leuk vinden! 

 

Gym is leuk omdat je niet hoeft te leren en omdat je mag spelen. 

Sue en David 

 

Groep 4 speelt graag buiten met Pokemonkaarten.  

Ze ruilen vaak.  

Zoals grote kaarten. 

Sarah en nina 

 



 

Pokemonkaarten  

een Pokemonkaart heet Magikarn  

en nog een Pokemonkaart heet Phantump  

en nog een pokemon heet Growlithe. 

Jackie en Madeleine 

Gym is leuk! 

We schrijven mooi.  

We helpen elkaar en we kunnen stil werken. 

Het is leuk om buiten te spelen. 

Sophie en Ricci 

 

 

Pokemonkaarten 

We ruilen buiten Pokemonkaarten.  

Je kan ze kopen bij de Marskramer. 

Lynn en Davy 

 

 

Het verhaal van groep 4. 

Groep 4 schrijft netjes.  

We schrijven in groep 4 hoofdletters. 

We werken samen. 

Kyra en Lara 

In de klas is het vol met Pokemon Kaarten.  

Hele sterke pokemon kaarten. 

We schrijven hoofdletters. Hele mooie!  

En we werken samen. 

Ruby, Mick en Noëlle 

 

Meester Kevin 

Zijn lievelingskleur is paars.  

Hij houdt van een Quokka. 

 

Evan en Ize 

 

 



Ik ben Sandra 

Ik ben Julia 

Wij zijn beste vrienden. 

We playbacken tegen elkaar. 

Dat is grappig. 

 

 

 
Groep 4 speelt met groep 5 buiten.  

Samen met meester Kevin verstoppertje spelen is erg leuk! 

 
 

De groeten van groep 4!!! 


