Klassennieuws
groep 4
Aan het begin van het schooljaar hebben we
samen regels afgesproken:

Als je binen komt en je hoort juf en dan ben je stil.
En wij heben een heel mooi pusol gemaakt:
Milan Stoelwinder
Spelling
We heb al 8 kategorieen geleerd. En we heben
deze geleerd: haktwoord, zingwoord, luchtwoord,
plankwoord, eer oor eur woord, aai ooi oei woord
en eeuw ieuw woord en langermaakwoord.
Alienka Nijboer
Wij heben het hakwoord geleerd en het zingwoord
geleerd en het luchtwoord geleerd en het
plankwoord geleerd en het eer oor eur woord
geleerd en aai ooi oei woord geleerd. Vera van der
Vaart

Dit is de spellingscategoriekaart

We heben een paar categorieen geleerd.
1.
Hakwoord 2. Zingwoord 3. Luchtwoord 4.
Plankwoord 5. Eer oor eur woord
6. Aai
ooi oei woord 7. Eeuw ieuw woord
8.
Langermaakwoord en dat is wat we hebben
geleerd.
Kayden Visser
Wu heben al 8 guleert. Wu hebe hakwort en nu
heben wu langermaakwort geleert. Er zijn 12
categorien.
Robin van Gijssel
We heben blink gehat. En wij hadn het teema
oofer de ruimte en wij hebn oofer een astronaut
gehat.
Fenna Groothof
De toetsen
Oover speling en oover taal en oover reekenen en
oover verkeer. Ik vont het leuk heel leuk het
alerleukst van de heele weeroot.
Elske de Jong

We werken met deze methodes

Het begin van vilten is met gekleurde
wol en je kunt maken een blad of een
paddenstoel en met water en groene
zeep. Bowe Postma

Lampion
Ik ben beezig met de lampion en ik ben
bijna klaar met de lampion aleen
moet ik nog oliederoferheen doen.
Van Hidde Altena
Wij gan een lampijon op
school maaken een
vierkante lampijon.
Linske-rosalie Knijpstra

De gym van meester luca
Ik vond het heel heel heel heel leuk en ik vond het
aler leukst het leukste van de heel heele weereld.
Frederika de Vries
Meester Luca doet heele leuke lesen met een heel
boel dingen. We kunen kiesen uit klimen-hokieslingeren-springen- na ja nog wel wat meer maar
het is in ieder gefal
leuk!
Jens Groeneveld
Ik font de uniehokie
leuk ale gym font ik
leuk ik vont de gym van
juf ook leuk.
Hidde van de Wal
Gymnastiek is meestal heel leuk. Dan moet je
rennen en spelletjes doen.
Riemer
Vilten
We hebe pannestoele
gevilten en bladre
gemaakt en vorg jaar
mochte wij zelf
kiezen de pannestoel
en bladre op een
papiere boom geplakt
die is bruin geverft.
Marrit Spijkerman

Ik heb een spinetjes en
snoepjes en spineweb met een maan met steretjes
en geest en poepoen.
Lara Heida
11 november is de dag dat we gaan lopen
Sinmaarten. We kreigen snoep. We maaken op
school alemaal een lampiejon.
Thymen v/d Berg
Groene spelen
We moesten matje plofen en we moesten kunstjes
doen. We mogten met team de vloer niet raaken
en de piejonen niet raken.
Van Dennis
Weektaak
Wij haden veplichte taaken. Als je die klar hat dan
mag je met leego en de kapla en een puzzel
maken.
Van Stefan
We hebben verplichten
taakken als je die klar hat
daarna mag je met leego en
de kapla en puuzel maken.
Willem

