
Nieuws van groep 5

Handvaardigheid.

Dit schooljaar hebben wij creatief van juf Annemieke.
Wij krijgen allerlei technieken; werken met papier maché; draad en naald; weven en
allerlei andere leuke dingen. Soms werken wij in die week ook verder aan het werkje in
de klas.

Workshop koudschuim

In september hadden we van het project kunst een workshop koudschuim.
je mocht een boot, huis of iets anders maken.
Daarbij hadden we een ijzerzaagje en schroeven nodig om de stukken aan elkaar vast
te maken.
We vonden het hartstikke leuk om te maken en het lukte heel goed.



Omdat het koudschuim was gaf het geen rommel zoals met piepschuim meestal het
geval is.

Ook hielpen wij elkaar bij het in elkaar schroeven.
Nina en Lara werkten goed samen.

In de klas mochten wij het kunstwerk schilderen.



Pauze

In de pauze spelen wij afwisselend op het voor- of achterplein.
Een koprol van Nina en ……….? op het klimrek!

Kanjertraining

Met de startweken hebben we veel gesproken over de kanjerpetten.
Ook mocht je zelf petten kiezen die je bij je vindt passen.
Je kunt ze zelfs alle 4 hebben maar meestal kozen de kinderen er 1 of 2.
Ook doen we veel spelletjes met de spelletjes klapper.

Ik koos een witte pet met geel want ik ben rustig en lief.
Groetjes van Ruby.



Een nieuw zusje

Hoi, ik heb een zusje en ze heet Jagoda en ze is net geboren dus ze is nog
heeeeeeeel klein. En ze is schattig. Ze was 2 maanden in de couveuse en nu is ze
thuis. We hadden voor Jagoda een hele mooie slinger gemaakt.
Groetjes van Sandra.



Dierendag

Vijf oktober was het dierendag en iedereen had een knuffel mee.
Groetjes van Sophie.



Begrijpend lezen

Met begrijpend lezen mogen we soms samen werken en als we klaar zijn gaan we het
samen bespreken, dat vind ik fijn omdat als iemand een fout heeft dan kunnen we de
fout verbeteren.
Groetjes van  Lynn.

Na al dat werken bewegen we veel in de klas.
Meestal oefeningen achter onze stoel maar ook wel eens een polonaise door de klas.
Daarna kan iedereen zich weer concentreren.



Monsters tekenen in de klas

Mijn vader mocht komen in de klas om te tekenen want vorig jaar kon het niet maar nu
gelukkig wel.  We gingen monsters tekenen. Het was erg leuk. Ik vind dat hij best goed
tekenles kan geven. Iedereen had mooie tekeningen.
Groetjes van Jackie.





Papa van Jackie bedankt voor de leuke tekenles, groetjes juf en de kinderen uit groep 5!


