
Beste ouders, leerlingen en andere belangstellenden,

Wij hebben voor jullie een verhaaltje geschreven over groep 4.
In het verhaaltje vertellen wij wat we leuk vinden op school.
Ook hebben de meeste leerlingen het verhaaltje zelf getypt.
Veel leesplezier!

gym
ik vind gym leuk .
we gaan twee keer in de week .
en we doen elke keer wat anders .
en we hebben een nieuwe gymmeester
en hij heet jurriën .
onze eerste gymmeester
heette marco .

groetjes     eva

Jaap en Lennon spelen op de duikelstangen

hoi ik ben lennon
ik ben 7 jaar
ik zit in groep 4.
ik ga graag naar school.
het leukste vind ik lezen
lennon ram



creatief uur
ik vind creatief uur leuk omdat ik van
knutselen hou.
ik vond de maskers leuk maken leuk
ik had een uil gemaakt .
einde
Lennon re

Met juf Annemiek maken wij maskers

de maria-bernadette school
ik vertel een paar moppen
in het gele huis woont kwik
en het blauw huis kwek
en wie woont
er in het witte
huis?
antwoord
president trump
evan weel



hoeken
kapla vind ik leuk.
je kan leuke
dingen bouwen.
lego vind ik ook leuk.
het is zoooo leuk hier.
leuk kinderen. doeg
liam

Deze leerlingen zijn ook druk bezig met het verven van de maskers!

hallo, ik ga vaak met jesse spelen en met Luuk!
Wij spelen vaak samen buiten.
Mees



welkom
ik ben jesse.
hallo, welkom op de maria- bernadette-
school. dit is een school met veel
vriendschap. en met buitenspelen is
heel veel te doen en er is een
schommel en een glijbaan en nog veel
meer
einde

Juf Annemiek laat ons heel veel zelf doen. Zo wordt ieder werkje uniek!

Niks



gym
ik vind spelletjes leuk.
ik vind verstoppertje leuk.
het is gezellig in de gym. soms ben ik boos op de kinderen maar toen ging het goed.
Bram

Waar komt de bal uit?

ik vind schrijven leuk.

ik vind de duikelstang leuk.

jaapaa



buitenspelen
wij hebben buiten het koningsspel en dat vind ik
heel leuk en dat spelen ook veel kinderen en er
zijn ook schommels en er is ook een glijbaan en er
zijn ook een soort fietsen voor groep 1-2
tim

hallo ik heet mavey ik hou heel erg van
de pauze. ik speel heel graag het
koningsspel. je een bal nodig en vier
vakken nodig. je moet mensen af
gooien. dat doe je om de bal in hun vak
te gooien
einde



De kinderen spelen graag voetbal in de voetbalkooi

ik speel graag op center parcs het heijderbos.
dan komt lusie, eston, koen en teun, belle en sem en luke, ik dus, en dan gaan we allemaal
zwemmen. Maar we zijn er niet dus gingen ik en Lusie op een groot blad center parcs het
heijderbos tekenen op school en thuis. dat vond ik sssssssuuuuuuppppppppppeeeeeerrrrrrr
llllllllleueueueueukkkkkkk
einde van Luks verhaal



Ook kletsen de kinderen gezellig met elkaar tijdens het creatief uur

ik ben  lusie  hartog   en  ik  ben 7  jaar
en ik vind het  leuk om te gaan schrijven
en ik vind het leuk om te gaan spelen
met eva en met isa paardje te spelen
en luke

liefs  lusie

Deze kinderen spelen gezellig samen



hoi ik ben isa.
ik vind het leuk om met de boomwhackers te spelen.
en creatief uur vind ik echt leuk.
en ik speel vaak buiten met alle meiden. dat is echt leuk.
en ik teken ook heel graag.

einde
Maria-Bernadette school
Buiten

Hoi ik ben Nikki en ik speel graag buiten en ik speel graag met alle meiden.
Dan spelen we paardje - pakkertje - hondje - tikkertje en soms spelen wij met
de hoepels en eigenlijk was dat mijn verhaal.

Einde

Gym
Hoi, ik ben Lars.
Ik vind het leuk om te gymmen met mijn vrienden.
Dan doen we vaak tikkertje en we hebben een nieuwe meester van de gym.

Wij hopen dat jullie het
leuk vonden!

De groetjes van groep 4




