
Bijlage groep 4

Wij hebben allemaal een verhaaltje geschreven! Wij zijn op schoolreis
geweest naar Linnaeushof, hebben sokpoppen gemaakt met Sanna
Schimmelpennink en sommige leerlingen schrijven over iets wat ze leuk
vinden in de klas.
Heel veel leesplezier!

Sanna Schimmelpennink met haar handpop

Sokpoppen dat was echt leuk! Alleen dat was wel veel werk en er was een
sokpop juf en er waren drie ouders en we gingen op schoolreis en er gingen
twee ouders mee en groep vijf ging mee en we kregen een ijsje!!!!!

groetjes van Isa en Jesse en Elayh



De kinderen maken de sokpoppen



Op de sok plakten we oogjes,
haren en daarna met stift versieren

Schoolreis

Ik ben Mavey. Ik ben samen met Bram. We gaan naar Linnaeushof. We
gingen van de glijbaan en we gaan nu naar de wortelberg. We gaan naar het
eiland.

Mavey en Bram

Linnaeushof

De zweef was leuk. De kabelbaan ging over het water. Ik heb in de kabelbaan
gezeten. Dat was de schoolreis.

Luke en Lusie



Het schoolreisje was super leuk. Tim en Joas gingen ook in de trapfiets. De
speeltuin heet Linnaeushof en Tim en Joas gingen ook op de waterbrug en
dat was echt heel leuk.

Tim en Joas

Bouwen met Lego en Kapla
kapla vinden wij leuk.
we bouwden de eiffeltoren.
We bouwen vlaggen van Lego en nog veel meer.

Lars, Liam en Lennon



schoolreis

hoi, wij zijn Nikki en Mees.
we gingen naar het Linnaeushof en we gingen eerst in de kabelbaan en dat
was leuk!
einde

Nikki en Mees

Schoolreis
We gingen met de bus naar Linnaeushof. In Linnaeushof gingen we in het
parcour en we gingen op de kabelbaan.
Dat was leuk!

Zara en Eva



Schoolreis
de trein was leuk.
we gingen in de trapkarretjes.
er waren ook witte buizen.
we gingen op schoolreisje met de bus.
er was een winkeltje
die heette Bennies winkeltje.

Jaap en Lennon



linnaeushof

de zweef was leuk.
de kabelbaan was over het water en die zweefde.
ik heb in de kabelbaan gezeten.
dat was de schoolreis

de computer daar speelt bijna iedereen  baldi  en in linnaeushof hadden we
heel leuk gespeeld met elayh, mavey, jesse, bram, lennon 2x, liam, joas en
tim, isa en lusie.

Evan

De voorleeswedstrijd:



De groeten van groep 4!


