Groep 6 heeft gedichten leren schrijven en hieronder ziet u hier het resultaat van hun
harde werken.
schoolontbijt

Corona

wij eten samen op school
wij lachen ons kapot
ik wil weten wat ik doe
pauze ben ik weer bijna aan toe.

Iedereen heeft corona
Behalve mijn oma
Ik word snel weer beter
En mijn naam is Peter

Ik ga zo spelling doen
nu taal en dan weer door
eerst lekker eten dan pauze hoor
nu voetballen dan de bel.
Nu natuur dan weer door
ik ga er voor
ik ben klaar
nu eindelijk naar huis toe gaan.

Ik moest altijd boodschappen voor
mijn oma doen
En als ik weg ga geef ik
haar een dikke zoen
Maar dat kan nu niet meer
Maar toen zag ik een beer
Ik schrok
Ik raakte helemaal in een shock

Djurre
Aimy Janse

Lampion lopen / maken
Ik heb geen lampion gelopen
maar ik heb wel snoep geroken
mijn moeder heeft paard gereden
en ik heb maar zitten spelen.
Op school maakten we een lampion
maar ik speel ook vaak spion
we hebben ook een lied gezongen
maar niet over pompons.
Lampionnen zijn leuk
maar ik heb wel last van mijn buik
ik verstop mij soms achter een
struik
maar soms val ik op mijn buik.
Jente

Lampion lopen
Corona

Op elf november wordt het laat
omdat iedereen de straat op gaat
we gaan heel snel van bel naar bel.
Op school maakten we een lampion
maar we zijn geen spion
we belden aan en gingen zingen
en we kregen snoepringen.
We hadden zware tassen
en lekker warme jassen
alles was leuk
maar ik heb pijn in mijn buik.
We zijn weer in ons huis
en het is heel leuk
we liggen in een deuk
maar het is niet pluis.
Sofie

corona
corona is dom corona is stom
corona geeft haat en soms ga je er dood aan.
het is een virus en het is een kliertje.
corona is een plaag en met de tijd is hij
vervaagt
wij worden sterker en hij wordt steeds slechter
de besmetting cijfers vliegen omhoog en af en
toe omlaag.
ik hoop dat het snel stopt anders geven wij
hem haat!
Jaylinn

Corona op school o nee he
Naar huis naar huis iedereen
Nu rennen iedereen rent
Naar huis minister Mark Rutte
neem geen corona maatregelen .
Thuiswerken nee he
Ik mag niet naar school
Nee echt niet minister
Corona laat ons weer
naar school gaan .
We mogen weer naar
school jippie jee eindelijk weer
Dank je corona weer naar
school
weken gewacht eindelijk weer
leuk, leuk ik heb er nu al zin in
Thijn

Lampion lopen
Dit is het
Iedereen ligt in bed!
Ik vraag : mogen we al lopen ?¨
Nee ! Misschien gaan we het niet kopen.
Snoep is niet goed voor jou
Mama roept: we eten vandaag
kippenbout!
Dit is niet leuk
ik heb ineens zo'n jeuk!
toe mag het toe?
opeens komt mijn zusje en roept: boe !
Ik ga naar bed !
heel veel pret
Hayvin

het schoolontbijt
Is er ook bruin brood roep ik want dat lus ik wel Ik
heb honger als een beer mijn maag gaat tekeer. Ja
hoor roept iemand er is nog wat.
We hadden dikke lol in de klas. De sfeer was goed.
Ik drink melk en thee. En eet een broodje hagelslag
ik eet nog een cracker en zit vol.

Daarna zegt juf we gaan opruimen. Iedereen helpt
mee ik ruim mijn bordje en bestek op.
Het was super lekker jammer dat het nu voorbij is.
Het was super leuk!
Oona

Schoolontbijt
We hoefden niet thuis te eten maar op
school ze hadden lekkere broodjes en
kaas en hagelslag en jam het was lekker
en gezellig en vooral leuk.

Corona
Corona is niet leuk en
dat denken veel mensen
daardoor gaan feestjes niet door
echt jammer, ik had geluk

we hadden echt pret er waren ook nog
matzes het was ook echt een kippenhok
druk dat kan je wel zeggen en het was een
bende dus oh ja er is ook thee en melk.

Met mijn verjaardag kwamen
bij mijn moeder weinig mensen
Bij mijn vader wel meer

zo iedereen was uitgegeten nu moesten
we natuurlijk opruimen het was heel veel
werk maar dat vond ik niet erg.

En mijn vader heeft pech
Want daar kwam niemand
Wel jammer door corona
Toen was 20 november
mijn zusje jarig

alles is opgeruimd we kregen een boekje
over brood toen was het alweer voorbij we
gingen weer werken ik heb in ieder geval
plezier gehad.

Maar bioscopen moesten dicht
mogen weer open en
in de winkel moeten we
mondkapjes op
Ik vind het rare regels
Succes en zorg dat je
geen corona krijg

Nora

Denley

De afvalles
Met de afvalles hadden we veel lol
De knutselspullen vlogen in het rond
De boten lagen helemaal vol
En ze lagen overal op de grond

11 november
G
aan we al bijna naar huis?

vraagt mijn zusje nee! roep ik

w

e hebben pas het eerste huis gehad

maar mijn benen zijn moe.

Al dat afval is niet goed voor de aarde
Mensen gooien afval op straat
We denken niet om haar aarde
Ik hoop dat ze nog heel lang bestaat
Ruim het afval op
De afvalles was super leuk
Want dat is top
We lagen allemaal in een deuk
Aimee Fay

z

eer niet zo zegt papa

terwijl hij naar het volgende huis loopt
schiet eens op roep ik !
en dan doet er iemand open.

e

n dan zingen we lampionnetje

lopen mijn stokje is gebroken
zet er dan een nieuwe aan
dan kan ik weer verder gaan

k

om we gaan naar huis

zegt papa maar ik wil niet zeg ik
Het wordt al laat zegt papa

w

e gaan volgend jaar weer.

Carona

Djaycee

nog niet een virus
want ik woon op Irus
een virus wat is dat nou
maar dat doet niet au

voetballen in de pauze

het zou niet fijn zijn als het wel komt
want dan lig ik om
en dat zou niet leuk zijn
maar we hebben het nog
fijn

en dan valt er iemand anders op zijn gat
dat gebeurt want het is glad
en als de pauze klaar is stampen we

maar niet lang zegt carona
we moeten nu oppassen voor oma
en nu zijn we bang voor carona
nu zijn we boos op carona
Levi

je scoort een goal
in het doel
dan hoor je op het plein heel veel geloel
dan schiet iemand op de lat

onze voeten op de mat
en dan regent het en de anderen
worden nat
jammer ik ben al binnen nu moet ik
vanavond toch in bad
aan het eind van de dag
Kenan

Corona op school
Corona begint in China
Daarna richting Nederland
Corona door heel Nederland
Er komen persconferenties van
Mark Rutte
We moeten binnen blijven en dat is saai
Dat vinden heel stom
De scholen die moeten dicht
We moeten thuis werken
Je mist je vrienden en mag geen
pauzes nemen.
Je mag ook niet eten dat is stom
Uiteindelijk mag het toch
Dan is het toch nog fijn
Dan is de dag voorbij dan doe je iets voor jezelf.
Dan is het avond je moet naar bed.
Daan
.pauze.
in de pauze waren we aan het
voetballen
Levi was keep en ik was zijn verdediger
De anderen probeerden te scoren
maar dat lukte niet
we waren te sterk
toen scoorde ik per ongeluk

Corona is stom
In dit land is corona
Wat is corona
Dat kom je in dit verhaal tegen
Dit is corona, een groen wezen
Hij maakt iedereen ziek en hij verspreid zich
Dus alles is anders geworden
Je moet thuis blijven dat is niet leuk
Daarom moesten we onze handen wassen
Ons aan regels huiden is soms moeilijk
Sidney

Schoolontbijt
Er is veel eten
dat moet je wel weten
je eet in groepjes
maar zonder snoepjes.
Voor je het weet gaat de wekker
dan voel je je heel lekker
dan kom je op school aan
en je pakt geen banaan.
Er waren hele lekkere broodjes
maar geen cadeautjes
en als je gaat drinken
kan het niet stinken

Jesse
Zwerfafval
Je vind heel veel afval om je heen
soms als je op het strand bent zit er afval aan je
been
ik ga daar vaak heen
soms val ik op een steen, want dan ren ik hard
ik doe vaak mee aan zwerfafval opruimen
maar ik sta als eerst bij de start
en ik ren heel hard
en mijn hart zit in mijn keel
en we hebben heel veel
ik zie niks ik zie alleen maar afval
ah, ik val en ook nog een knal!
Liv

oeps dat wou ik niet dus hij mag hem
wel zijn
Thije

Groep 6 en de Vreedzame school
Het begin van dit schooljaar hebben we eerst vooral gewerkt aan de groepsvorming. Bij iedere groep ligt hier het
accent op, maar in onze groep kwamen vier nieuwe leerlingen: Jente, Sofie, Kenan en Thijn. Het voelde al heel snel
alsof deze leerlingen al jaren in deze groep zaten. Heel vertrouwd dus.
Bij blok twee zijn we vooral bezig geweest met hoe we omgaan met conflicten. We hebben gekeken naar de
verschillende situaties gezien vanuit win/win, win/verlies en verlies/verlies. De leerlingen kunnen heel goed
aangeven wat wenselijk is in bepaalde situaties. We bespreken dit soort situaties namelijk altijd met concrete
situaties of situaties die zich op school voordoen of hebben voorgedaan. We hebben ook uitvoerig stilgestaan hoe
we conflicten uitpraten en daar met zijn allen afspraken over gemaakt.
Nu zijn we begonnen aan blok drie. Dit blok gaat over ‘oor voor elkaar hebben’. Voor sommige kinderen is dit heel
gewoon, maar andere kinderen vinden het lastig om echt goed naar elkaar te luisteren. We hebben ook een
toneelstukje gedaan, waarbij leerlingen mochten spelen dat ze geen oor voor elkaar hadden. Dit was grappig, maar
vooral leerzaam. Voorlopig blijven we nog even over dit onderwerp werken. De Vreedzame school lessen zijn altijd
op dinsdagmiddag en zowel de leerlingen als ik genieten van deze lessen.

