
 

 

 

 

 

 

 

In november is er maar een jarige geweest: 

 Lieke is op 27 november 8 jaar geworden, 

In december is de meester ook jarig geweest. 

Hij is wel iets ouder dan Lieke. Hij is 56 jaar 

geworden. 

 

 

 
      

   



 

  

In de laatste week voor de Kerstvakantie 

mochten we van 9.00 tot 10.30 uur gaan 

schaatsen op de schaatsbaan bij Piet Plezier. 

We werden samen met groep 7 opgehaald met 

het treintje en toen hebben we onderweg veel 

plezier gehad. Op de 

schaatsbaan hebben we 

gezellig geschaatst. De 

hele baan was voor ons 

alleen. De meester heeft 

nog even op een schaatssleetje gezeten en zo 

hebben we hem rondgereden. We hebben het 

heel gezellig gevonden. 

 



 
Op donderdag 16 oktober hadden we de 

afsluiting van ons project over Nederland. 

Toen de ouders binnenkwamen, zijn we 

begonnen met het liedje “15 miljoen 

mensen”. Toen gingen alle kinderen bij hun 

tafel staan en hadden daar een lekkernij 

over de provincie bij zich, zoals fruit,  

worstenbrood, pannenkoeken met spek en 

nog veel meer. Ze konden ook veel vertellen 

over hun provincie 

zoals bv. de 



hoofdstad, waar het ligt in Nederland, wat 

de belangrijkste natuurgebieden zijn, 

enzovoort. 

Het was heel gezellig  en er waren heel veel 

ouders en familieleden gekomen. 

 

Rachelle en Silvy 

 

Groep 5 was op donderdag 30 

oktober naar het natuurmuseum 

in Tilburg geweest. We zagen 

daar heel veel  opgezette 

dieren. We gingen ook 

opdrachten maken met de computer.  Je 

kreeg een pasje voor je 

materialen te pakken en dan 

ging er een kleine deurtje open 

waar je spullen in zaten .Soms 

moesten  we goed luisteren 

naar geluiden. Daarna gingen 

we naar de potvis kijken. We 



gingen ook  

door een grot 

en daar waren  

dieren uit de 

ijstijd zoals 

leeuwen en 

een spel  waar ze op de buik naar een 

mammoet moesten sluipen.  Het was erg 

leuk en veel kinderen wilden nog eens 

teruggaan.   

Sosmin en Lieke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op dinsdag 9 december hebben we de 

verjaardag van de meester 

gevierd. We   hadden een 

insectenhotel voor hem 

gemaakt en dat vond hij 

enorm leuk. We hebben 

gedanst, een quiz gedaan, 

sommigen hebben   goocheltrucs gedaan en 

we hebbe ook nog film gekeken. Het was een 

heel gezellige dag. 



 

In de week dat de sint in 

het land was gekomen, 

hebben we lootjes 

getrokken voor de 

surprise. De surprise 

werd gehouden op vrijdag 

5 december. De kinderen 

hadden allemaal leuke dingen gemaakt met 

een leuk gedicht erbij Het was een gezellige 

morgen. ’s Middags hebben we het grote 

pepernotenspel gespeeld, waarbij iedereen 

op het eind met veel pepernoten naar huis 

ging. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste weken hebben we hert project 

over de oudheid, Grieken en Romeinen 

gehad. We hadden allerlei spullen in de klas, 

zoals fossielen, een kist over de Romeinen 

en boeken en zo. 

De vader van Lieke was 

ook gekomen om zijn 

Romeinse pak te laten 



zien en dat was leuk en interessant. 

We hebben ook nog zelf voor archeoloog 

gespeeld, door een potje mee te nemen van 

thuis en dat werd door de meester kapot 

geslagen. Daarna konden wij het weer als 

een echte archeoloog in elkaar zetten. Het 

was een goed project.  

 


