Klassennieuws
groep 5
De gymlessen De gymlessen zijn altijd leuk.
Het is sportief. Meester Luca geeft altijd hele
leuke gymlessen. Meester Luca is een
gymleraar. Hij komt één keer in de twee
weken bij ons. We krijgen dan les in vier of
drie vakken. In elk vak is iets leuks. Hij legt het
allemaal goed uit, hoe het werkt en wat je
moet doen. Het trefbal met kasten, vind ik
het leukst om te doen. Thom
De juffen op school. De juffen zijn allemaal
heel lief. De juffen zijn soms streng als je iets
stoms doet dan kun je straf krijgen. Als je iets
niet snapt of moeilijk vindt dan helpen ze je
daarbij. De juffen zijn ook heel grappig.
Lisanne
Groep 5 krijgt muziekles over drummen. Ze
hebben al veel geleerd. Ze doen ook al
medleys zoals de drum medley. Maar solo’s
doen ze ook dan mag je het zelf bedenken en
het voor en naspel, dan speelt de ene voor en
de andere na. Hiske
De schoolregels zijn:
1 je mag niet tijdens de uitleg naar de wc
2 je mag niet iemand storen
3 stil zijn als iemand praat
4 we helpen elkaar
5 we spelen leuk met elkaar
6 we werken rustig
7 we blijven rustig
8 we gebruiken het blokje
Milan Bos
Het gebouw Het gebouw is oud maar dat
maakt niet uit want het is noch steeds mooi
want het is knap dat het er nog staat. Sorry
maar ieder geval is het heel oud. Sommige
dingen zijn stuk maar het gymlokaal is ook
mooi. De bekers zijn heel irritant want ze
vallen steeds. Als je wil weten hoe veel
kinderen zijn 18 dus 18 bekers. Die 18 bekers
vallen. Benjamin Huisman
De regels op het plein. Niet voetballen in de
kleine pauze. Niet schoppen, slaan en duwen.

We fietsen niet op het schoolplein. Fietsen
worden keurig in de daarvoor bestemde
fietsenrekken geplaatst. Groep 7 en 8 mag in
de grote pauze voetballen op het veldje. De
pleinwacht zet je over. Groep 5 en 6
voetballen op houtsnippers. De voetbal kan 2
keer over het hek de derde keer is het
afgelopen. Heb je met speelgoed gespeeld,
dan ruim je dit na afloop weer netjes op. Ivo
Heida
Klassendienst Als je klassendienst hebt, dan
moet je uitdelen zoals taal rekenen estafette
spelling. En je moet bekers vullen en tosti’s
bakken en dingen op
halen. Chromebooks ophalen nieuwsbegrip
op halen van het kopieerapparaat. Jochem

De regels van groep 5 1. Niet rennen in de
klas 2.niet met laarzen in de klas. 3.we helpen
elkaar. 4.We blijven rustig. 5.We gebruiken
een blokje. 6. Tijdens het werken zit je op je
plaats. 7.We werken rustig. 8. We zijn stil als
een ander praat. 9.We mogen niet tijdens de
uit leg naar de wc. 10. Je zegt sorry tegen
elkaar als iets mis gaat. 11.We spelen leuk
met elkaar. 12. We storen elkaar
niet. Groetjes Kimberly Voor meer
informatie ga naar de opsteker.nl
Ateliers We hebben gevilt met juf Sonja. We
hebben lampionnen gemaakt met
juf Manita en juf Annegonda. We hebben
verschillende lampionnen gemaakt een van
flessen en een van papier. Maaike
Lessen op school. Met rekenen zijn we bezig
met dhte schema en met taal zijn we bezig
met het gebied Groenland waar
de Eskimo’s wonen, in het
noordpoolgebied. Met spelling zijn we bezig
met het kilowoord: je hoort de /ie/ maar
schrijft de i. Met Frysk zijn we bezig met stop
de dief en met Blink zijn we bezig met dieren
die uitsterven of terugkomen. Mads Hidde
Dit zijn de regels van groep 5:
We doen aardig tegen elkaar.
We helpen elkaar.
Tijdens het werken zitten we onze plaats.
We spelen leuk samen.

We zijn stil als iemand praat.
We blijven rustig.
We werken rustig.
Dit zijn onze regels.
Mirthe
De klassendienst. De klassendienst die doen
de klusjes op school. De klassendienst die
delen de werkboeken uit en de papieren uit
en bekers uit. Ze doen de tosti’s maken. En ze
halen iets. En ze maken
de drumles klaar. Van Sven van Sleen
Gymnastiek Gym: 4
vakken, tikspelen[balspellen]. Gym meester
Luca: aardig, behulpzaam, vriendelijk één keer
in de 2 weken. Gym sporten: hockey
trefbal, touw slingeren, fitness. Dat was het
voor deze keer. Doei. Groetjes: Twan
De muzieklessen Bij de muzieklessen gingen
we drummen. We hebben daarbij ook een
paar ritmes gehad en het was niet super

moeilijk. En we hebben zelfs een
presentatie. Wietse Jan
Buitenspelen Buiten schoppen,slaan en
duwen we niet. Maar spelen fijn buiten. Ook
plagen we niet. Altijd eten we wel lekker fruit
buiten op. Soms ook niet. Maar meestal
wel. Dat is wat we doen buiten. Daniël

De juffen De juffen zijn lief en grappig, ze
helpen je als je iets moeilijk vindt. En ook als
er iets aan de hand is. Ze helpen als er thuis
dingen aan de hand zijn en ze kunnen over
dingen praten. Mare
Het gebouw School is wel leuk, soms
gebeuren er nare dingen. Op de onderbouw
zijn de groepen 1,2,3 en 4. Er zijn hele grote
gangen. En de bovenbouw zijn groep 5,6,7 en
8. Dan het plein, het is best groot maar fijn.
Roan.

