
Deze keer een bijdrage van groep 5 voor de nieuwsbrief.
We hebben een fijne vakantie gehad, maar ook voor de vakantie

hadden we bijzondere activiteiten.

Koningsspelen
Toen ik op school kwam
gingen we ontbijten. Toen
gingen we spelletjes in de klas
doen en daarna met groep 8
buiten spelletjes doen. en toen
was de middag al dat gaat
heel snel. En in de middag
gingen we ook spelletjes doen.
Mick

Koningsspelen
Op school gingen we lekker
ontbijten. We hadden ons
eigen placemat gemaakt. We
hadden broodjes eitjes en
crackers en heerlijke
groentes. We gingen
opwarmen op het
schoolplein met groep 8. En
we gingen leuke spelletjes
doen met groep 8. Later op
gingen we dansen op het
liedje fit top 10.
Groetjes Ize, Jackie en Sue

ontbijt!

Broodje smeerkaas.
De kleurplaat  was leuk.
En de buitenopdrachten ook(:.
Oranje kleren aan.
Het was best leuk.(:
Ik dronk melk .

Groetjes Ricci Bakker.(:

bij koningsdag gingen we op
school ontbijten het was
heel gezellig! we  hadden
lekkere broodjes met jam,
pindakaas, appelstroop en
smeerkaas
we hadden nog lekker
gedanst met het liedje Fit
top 10
Kyra



Koningsspelen.
Op het schoolplein ging groep
8 een mini voorstelling
doen.En toen gingen we naar
boven broodje eten.En er was
melk,water,wortels,tomaatjes.E
n toen gingen we  dansen fit
top 10 en het was heeeeel leuk.

groetjes Sandra.🙃

Ontbijt

Broodje jam en broodje
pindakaas.
Kleurplaat van een broodje.
Een half eitje erbij.
Buiten opdrachten doen.
En buiten ook rondjes
rennen.
het was best leuk.
We hadden oranje kleren
aan.
Ik maakte ook een glaasje
water klaar.
Ik was op die dag helemaal
oranje.

Groetjes Ruby Lakeman.

ik ging met mijn familie op
vakantie en ik heb daar leuk
gespeeld en leuk gedanst en
gezongen en gezwommen. ik
heb daar heerlijk gegeten. het
was daar heel leuk.
toen kwam ik thuis  en heb
met Lara twee dagen gespeeld
en toen ging ik op vakantie
met me andere familie en toen
heb ik ook van alles gedaan
Noëlle

we gingen op vakantie met
Elmo, oma, opa, ome Flip
papa, mama, Sil en ik bij
Landal. daarna ging ik met
papa mama en sil naar
amsterdam op moederdag
we gingen naar het
youmuseum en jamin
Lara



Ik heb in de vakantie met Nina
gespeelt en we deden
kunstjes op de schommel en
toen kreeg ik een blaar en dat
deed zeer 😓 maar het was
leuk en toen ging mijn moeder
een vieze slak gooien en mijn
vader moest lachen ❗
Sarah

ik ging met silvan naar
buiten.
en ik ging met papa naar
opa en oma.
en dat was super
leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en daar is een hele grote
trampo.
Madeleine

Koningsspelen.
Op het schoolplein ging groep
acht dansen.
Toen gingen we naar de klas
gingen we ontbijten. we
gingen broodje eten er was
jam en appelmoes en
smeerkaas. er waren ook
appels en  kommers en wortels
en tomaatjes. voor drinken
was melk en water . Als we
klaar waren gingen we dansen
kinderen voor kinderen fit top
10 het was erg leuk
Groetjes Julia . 😀

Ik ging in de vakantie varen
op het IJsselmeer.
de waren veel golfen me opa
ging heel hard ik werd
zeeziek.
en we gingen suppen.
Davy



opa en oma op de trampoline.
met rob naar de politie.
ik ben op vakantie geweest
naar slagharen ik was in de
Gold Rush
Sophie

ik ben in de vakantie
met sarah gaan spelen. en
we hebben samen kunstjes
op een schommel en sarah
heeft uiteindelijk een blaar
gekregen en ik had er ook
bijna een😓 en het is een
soort van backflip
Nina



papa,ik en mijn broertje gingen naar een 3D film dat was
leuk.
paar dagen later gingen we met papa,mama,ik en mijn
broertje naar de goudvis dat was leuk.
twee dagen later gingen we naar Texel ik was daar met
papa,ik en mijn broertje we gingen naar Texel met de boot.
we gingen eerst naar de geitjes en de lammetjes.
toen gingen we naar de zeehonden.
we gingen de voorstelling kijken hoe iemand de zeehonden
ging voeren toen gingen we naar de duinen.
toen gingen we naar de zeehonden museum.
toen gingen we naar de vuurtoren.
de vuurtoren ging om vijf uur dicht we waren net te laat we
konden alleen wat foto’s maken.
toen gingen we naar een restaurant.
maar we konden amper ergens eten maar het is wel gelukt
om ergen eten.
toen gingen we weer met de boot naar den helder een dag
later gingen we naar de verjaardag van beau hij was twee
jaar geworden we waren ook in de speeltuin.
een dag later was het moederdag leuk aan het spelen en dat
was me vakantie
Lynn

Groetjes van groep


