Groep 6 vertelt wat we de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan

Schoolontbijt
De juffen en meesters vonden dat
we niet gezond ontbijten dus
hebben ze wat bedacht:
schoolontbijt! Een keer in het
schooljaar ontbijten wij op school
met gezond broodbeleg, groente
en fruit. Dat vinden we leuk en
lekker.
Naomi en Sterre
De Sint Maarten lampion

Samenwerken
We werken veel samen en het blijft bij elk klasgenootje leuk. En omdat we veel
samenwerken leren we ook veel van elkaar. Soms hebben we antwoorden en dan zijn
we het niet over eens, maar dan leggen we het antwoord dat we hebben uitgekozen
aan elkaar uit en dan hebben we altijd wel een antwoord om op te schrijven.
Marissa

Chroombooks

Dansles

Daar rekenen we op. Topo vind ik het
leukste om erop te doen. Daarnaast ook
nog geschiedenis, natuur en
aardrijkskunde. Het chroombook is kleiner
dan een laptop.

We hebben dansles op dinsdag in
plaats van gymles. Aan het einde
van de dag. We leren de tango en de
chachacha en de quickstep. Dat is
voor de dance battle. De dance
battle is een wedstrijd voor groep 5
en 6 en de beste kinderen komen in
de finale terecht.

Dylano
De surprises
Op vijf december hadden we surprises. We
moesten lootjes trekken, degene die je had
moest je iets voor maken. Er waren heel veel
mooie surprises. Ook de cadeautjes vielen goed
in de smaak. Iedereen had goed zijn best
gedaan. We hebben een leuke dag gehad!
Bo

Stenn en Kay

Schoolontbijt
Het schoolontbijt was heel leuk en lekker. We zaten
in groepjes lekker te eten. We hadden kaas en
crackers en nog andere dingen op tafel en we hadden
heel veel lekker brood op tafel. Juf at ook met ons
mee. Heel Boekhorst deed met ons mee.
Methugana en Amy

Over sint en piet

Samenwerken

We hebben mooie liedjes
gezongen en er kwamen
pieten met lange benen. Ze
gooiden pepernoten in de
lucht. We kregen lekkere
pepernoten. We kregen ook
leuke surprises. Iedereen
vond het een erg leuke dag.

We zijn een heel goede groep die
goed kan samenwerken, maar soms
is het te luid, maar dan is het wel
heel gezellig. We werken samen met
zijn tweeën of drieën.
Elwin

De voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd werd
gehouden op 11 oktober. De eerste
ronde werd in de klas gehouden en
ging tussen Zenya, Marise en Stenn.
Het was een spannende wedstrijd.
Op de eerste plaats stond: Marise en
op de tweede plaats Stenn en Zenya
stond op de derde plaats.
En in de tweede ronde waren dat
Lars en Kay en Kay had nu
gewonnen. En de derde ronde lazen
Bo, Sverre en Sven. De winnaar
werd Sverre. De winnaars gingen
weer tegen elkaar en toen werd
Marise de kampioen van de klas. En
iedereen was blij voor haar.
Marise en Zenya

Lars en Tomek

De verjaardag van juf

Iedereen mooi verkleed tijdens het feestje van juf

De verjaardag van juf was erg leuk.
Eerst deden we rekenbingo, daarna
standbeeldje en toen was het pauze.
Na de pauze kwam de man van onze
juf er die was verkleed als Romein.
Hij vertelde alles over de Romeinen.
Bij voorbeeld over Romeinse
soldaten en over de kleding van een
Romein. Toen was het pauze en
daarna gingen we nog een spel
spelen en als afsluiting nog een keer
standbeeldje.
Sverre en Tycho

Dansles

Voetbalruzie

Sinds 27 november 2018 begonnen
we met onze dansles. We oefenen
de chachacha, de tango en de
quickstep. Elke dinsdag hebben we
dansles in plaats van gym. We
hebben maar vier lessen. En daarna
de dance battle. Claret kiest drie
koppels. Op onze vierde les doen we
alle dansjes nog een keer. De drie
koppels gaan naar de battle. Ze gaan
tegen allerlei andere scholen. Claret
kiest een koppel en die school wint.

We hebben wat problemen met
voetbal in de pauze. Er kwam veel
meer ruzie dan eerst en nu mogen
we geen voetbal meer doen.
Vroeger werd er heel leuk
gevoetbald en nu niet meer. Nu
leren we om niet meer te vechten
en te schelden tegen elkaar. Als we
dat niet meer doen, dan mogen we
weer voetballen. We hopen dat het
ons snel lukt.
William, Daimian, Marc, Levi

Sara

Dansles

Stap 3: je kijkt op je blaadje en gaat hem thuis maken.

27 november begonnen we met
onze eerste dansles. We oefenen de
chachacha, de tango en de quickstep
en als we deze dansen allemaal
kunnen, gaan er drie koppels naar
de dance battle en uiteindelijk
wordt een groep de winnaar.

Stap 4: je neemt hem mee naar school en bekijkt alle surprises.

Ranswara

De surprises
Stap 1: je schrijft op een briefje wat je voor cadeau wilt hebben.
Stap 2: leg ze in de doos en schud ze goed.

Stap 5: als sinterklaas er is lees je je gedicht voor en pak je je cadeau
uit.
Stap 6: je neemt hem mee naar huis.
Amber, Eva en Sven

