
Planten 
We hebben het thema planten gehad met alles-in 1 

De hele groep maakt samen een flora boek van groep 6. 

Iedereen mocht een plant pakken uit een bak. Bijvoorbeeld: 

peen, leverbloempje, kattenstaart, smeerwortel, kamille, 

klavertje 4 en narcis.  We hebben ook bonen geplant.  Week 1 

heette “algemeen”, week 2 heette “huis en tuin”, week 3 

heette “het bos” en week 4 heette “weide en heide” en week 

5 heette “plantengordels”.  

Het was een heel gezellig project om te doen!  

We hebben veel over planten geleerd.   

Sommige bijvoorbeeld: de Latijnse naam.   

Fenna en Fleur 



 
 

  



Verjaardag Ella 
Wij hebben de verjaardag gehad van de juffrouw. 

We hebben het gevierd op donderdag 27-11. 

We hebben het dansje fire ball gedaan met de hele klas. 

We hebben ook goochel trucs 

gedaan. 

En nog een dansje van Maud H en 

Rebecca.  

En Kasos en Romaisae hebben het 

dansje  bang bang gedaan. 

We hebben een film gekeken van Hondenhotel. Hij was 
suuuper leuk. 

En we hebben het spel 
hoger en lager gedaan 

met pepernoten.  

En we hebben een spel 

gedaan en het heet: “ 
de juf zegt “.  

Maud en Rebecca 



Surprise 
 

We hadden eerst een 
surprise ochtend. 

We mochten snel een 
rondje lopen, om te kijken 
welke van jou was. 

Daarna gingen we een 
kaartje trekken,  om te kijken wie mocht!  

Toen we alle surprises uitgepakt hadden, gingen 
we dansen en spelletjes doen, en het lied was 
SPANJE!! 

Met het eten gingen we in groepjes van 3 aan een 
tafeltje zitten . 

Bij het spelletje 
hadden we 3 teams. 

We moesten 
allemaal vragen 
beantwoorden. Het 
was echt heel leuk.                        

 

Sanne en Evi  



Afscheid Corry 
Na de kerstvakantie is juffrouw 
Corry er niet meer, en alle groepen 
vinden dat heel jammer. 

We gaan daarom een afscheidsfeest 
geven en alle groepen doen een act. 
We hopen dat ze het leuk vindt! 

Juffrouw Corry hielp veel kinderen 
met lezen maar we moeten je nu 
gaan missen  . Juf Corry… we 
vinden je een toppertje en veel succes met je pensioen!   

We hopen dat je veel geluk, blijdschap en rust krijgt en veel succes, 
juffrouw Corry. 

 
 

Senna              Lieke 
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