
 

Op vrijdag 25 september hielden we ons 

jaarfeest, samen met de Mozaik en de wijk. 

Allerlei activiteiten waren er geregeld. 

In onze klas, groep 5, deden we het 

volgende: 

Na de pauze zijn we begonnen met het 

maken van schudinstrumentjes van een wc- 

rolletje. We plakten de openingen af, deden 

er rijst of macaroni in en daarna hebben we 

deze versierd met gekleurde strookjes 

papier. 

 

 



Van 11.00 tot 11.30 uur kregen we van Freek 

van Team Coolen een demonstratie in 

judoën. Dat was leuk en omdat enkele 

kinderen al bij judo zitten, konden zij 

uitstekend voordoen hoe iets moest. 

Daarna zijn we nog even verder gegaan met 

knutselen en rond 12.00 uur kregen we een 

korte uitleg hoe we een gezonde 

groentecocktail moesten maken. 

Nadat we buiten gespeeld hadden en 

hadden gegeten, gingen we in  twee groepen 

werken. De ene groep ging de 

groentecocktail maken en de rest ging hun 

Delfts blauw tegeltje afwerken.  

 

 

 



Op deze manier wisselden we steeds door 

en was iedereen tegen 14.00 uur ook klaar. 

Als afsluiting hadden we allemaal bij 

juffrouw Tiny een liedje geleerd. Dat 

voerden we dan ook op op de speelplaats, 

waar alle ouders bij konden komen kijken. 

 

 

Het was een gezellige dag. 



Op maandagmiddag 19 oktober zijn we met 

de klas geweest bij Coppelmans. We 

mochten daar in een uur tijd wat dingen 

doen voor de vogels in de winter. 

We kregen te horen welke vogels er waren 

en hoe je ze moet verzorgen als je ze in een 

kooitje hebt.  

We konden ook een bloempotje schilderen 

en daar kwam dan een bolletje met voer in. 

Verder mochten we ook een vogelhuisje in 

elkaar timmeren, zodat ze in de winter een 

schuilplaats hebben als het erg koud is. 



 

Na een uur zijn we weer terug naar school 

gelopen. We vonden het hartstikke leuk om 

dit te doen. 

 



 

 

Op 30 september zijn we met de klas naar 

de Drunense Duinen geweest. We hebben 

daar allerlei onderzoeken gedaan over de 

duinen. We moesten bv. de temperatuur 

meten van de grond, kijken naar de kleuren 

van de duinen, de grond onderzoeken, welke 

beestjes konden we vinden , enz. 

 

Halverwege hebben we even gepauzeerd en 

hebben we bij een zonnige temperatuur van 

15 graden even wat gedronken en gegeten. 

We hadden ook wel wat snoepjes bij voor de 

meester. 

 



Daarna zijn we verder gegaan en rond 11.30 

uur zijn we gestopt. Toen zijn we terug 

gegaan naar school. Het was een leuke en 

leerzame morgen. 
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