
 

 

 

 

 

  

Bijlage groep 6 
Het kickboksen bij Fit by Breg. 

Het was super leuk, want we gingen aan het begin rondjes rennen en als je werd getikt met de bal 
dan moest je 5x opdrukken Als je dat had gedaan mocht je weer meedoen. Daarna gingen we naar 
de overkant en moest je weer terug rennen naar de bokszak. Dan moest je je knie tegen de bokszak 

knallen 3x boksen en een hoek. 
Toen gingen we boksen zo hard als je kon. Daarna moesten we tegen iemand boksen boks boks 

hoek en een trap in je knieholte. Ergens in die tijd moesten we zacht tegen elkaar boksen. Daarna 
moesten we zo snel mogelijk boksen, hoeken, trappen en knietjes geven. Vervolgens moesten we in 
de kleermakerszit zitten en rondjes met je vingers maken op je knieën en je ogen dicht doen en aan 

de kickboksles denken. Tenslotte moesten we op onze knieën zitten en moesten we onze handen 
tegen elkaar doen en naar beneden. 

 
 

Activiteitendag 
Bij de activiteitendag had je heel veel leuke activiteiten. Het populairste was het 

spookhuis bij groep 3.  In de aula waren allemaal lekkere hapjes. In bijna elke klas was 
wat te doen behalve in groep 5 en 6.  

Je had bij de kleutergymzaal een springkussen voor groep 3-8 en in groep 1-2a had je 
een springkussen voor de kleuters. Het was een hele leuke dag. 



 

 

De smileys 
Elke dag deelt juf smileys uit en stophanden. 

Als je een smiley krijgt doe je het goed en als je een 
stophand krijgt dan doe je dingen die niet mogen. 

Als je drie stophanden hebt aan het eind van de dag 
dan moet je nablijven. 

Als we 100 smileys hebben met de klas dan mogen we 
iets leuks doen.  

Als een kind 50 smileys heeft dan hoef je in de middag 
een keer niet te lezen en mag je iets voor jezelf doen 
Aan het eind van de dag dan noteren Isa en Aimy de 

smileys. 
 

Spreekbeurten 
Deze week zijn we begonnen met de spreekbeurten. 

Elke dag worden er twee spreekbeurten gehouden een in de ochtend en een in de 
middag. Maar op woensdag alleen in de ochtend. 

De kinderen moeten thuis een spreekbeurt voorbereiden. En ze mogen ook spullen 
meenemen wat over hun spreekbeurt gaat. 

Ze mogen ook afbeeldingen laten zien op het digibord. Sommige kinderen nemen ook 
hun huisdier mee naar school. En de vader en moeder mogen je thuis helpen. 

 

Workshop Sepehr Maghsoudi 
Tijdens de workshop hebben wij kledingstukken gepimpt 
naar aanleiding van onze moodboards. Er werden mooie 

kledingstukken gemaakt. We vonden het een leuke 
workshop 


