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In deze eerste editie van het klassennieuws van groep 6 praten de kinderen u bij over al hun
indrukken van de eerste vijf weken op school. Er komt van alles aan bod: IMV, schoolreis, de
nieuwe klas, ateliers en nog meer. Iedereen heeft een stukje geschreven, maar ook is iedereen
vergeten zijn of haar naam
eronder te zetten. Kunt u tóch
Meester Redmer is onze nieuwe meester
achterhalen welk stukje van wie
Alles is nieuw
is?
Rekenen is bijvoorbeeld nieuw
Rara.. ons kinderboekenweekthema is Vriendschap
In de klas is het lekker
Fijn is het in de klas zeker
Rekenen vind ik leuk
Ook hebben we 22 kinderen
U moet maar eens gaan kijken in onze klas
Knutselen bijvoorbeeld
Elke les is prima
Met alle kinderen &
Met onze meester en juf
Allemaal zijn we anders, maar samen zijn we 1!

Telkens op donderdag muziekles
Elke les een leuke les
Allemaal leuke liedjes bij IMV
Doen we in groepjes
Elke les een leuke les

Respect hebben voor elkaar
Ik vind onze klas nu al leuk
XXL-plezier, zo noem onze klas
Tadaaa, dit was mijn naamdicht

Veel leuke dingen
Elke dag rekenen
Elke dag taal
Rekenen
Lezen
Elke dag crea

Tof schoolreisje
Allebei de groepen 5 en 6 naar Kameleondorp
Maar daarna met de boot naar avontureneiland
Alle klassen gingen daar weer splitsen
Renden we naar de steiger en gingen er eten
Allemaal weer terug in de boot

Meester Jasper is mijn muziekmeester
Instrumenten als trompet en gitaar
Check IMV, want het is leuk
Heel veel leuke lessen
Elke les op donderdag
Leuke lessen zijn leuke
Lieve meester van IMV
Elke donderdag gaat het beter
Taal is heel erg nieuw geworden
Het is ook best moeilijk
Omdat we nog niet zo veel weten van de methode
Maar niet alles was moeilijk
Alleen woordenschat is wel heel lastig
Sido vindt het net zo lastig als ik

Fanatiek is mijn meester
En met gym al helemaal
De meester is heel aardig
De meester is heel lief
En vooral heel sportief

Samen is het leuk
Alle dagen taal en spelling
Nieuwe methode
Nieuwe lessen
Elke les is tof!

IJs heb ik gegeten
Schoolreisje was leuk
Bootje varen ook
Reden we naar Kameleondorp
Alles was leuk
Niemand viel in het water
Dat was echt tof

IMV is er weer
Dat vind ik echt heel leuk
Succesvol dus!
Toen ik op schoolreis was, was
Ik in het moeras gevallen
Ja het was heel erg leuk
Check dit: ik was in de sloot gevallen
Het was echt tof met IJsbrand
Oh, het was leuk op schoolreis

Ik ging op schoolreis
Leuk, meester gaat ook mee
Superdepuperleuk
En we gingen naar het kleine eiland
O.
Thuis mogen we de instrumenten mee
Halverwege gaat de meester de gitaren stemmen
IMV is heel erg leuk
En gitaar is echt heel leuk
Met IMV leer je heel veel
Eerst mochten we kiezen uit trompet/keyboard/gitaar

IMV is leuk
Lessen ervan zijn leerzaam
Samen en alleen muziek maken
En het is echt supertof
S.
Supertof dit schooljaar
IMV ben ik bij de gitaar
De nieuwe klas is superleuk
Ook is de klas supermooi geworden

Sebastiaan
En HVO
Joepie, school is weer begonnen
Begin was tof
En meester Redmer is tof
Ateliers
Leuk, grappig en lief
Schoolreis
Tjonge, hij is echt leuk
Trouwens, HVO ook
En hij vindt mij ook leuk
IMV
Andere meester en
Andere kinderen en een
Nieuwe klas
Tijn is groot en meester ook
Ik vorm samen met de kinderen een klas
Juf heet Hilda en ze is nieuw
Nieuwe nieuwe meester
In de klas is het anders geworden
Redmer is onze nieuwe meester
In de klas zijn nieuwe methodes
Samen vormen we een nieuwe klas

Leuke ateliers op vrijdagmiddag
Elke keer is het leuk knutselen
Ateliers zijn megacool.

