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Laatste nieuwtjes uit groep 6

Door alle leerlingen van groep 6:

Expeditie Robinson
Tijdens de gymles
Oosterwolde, tijdens de gymles hebben
we Expeditie Robinson gedaan er
waren drie teams en we moesten naar
het einde. Wie de vlag als eerste aan de
paal hing won. Het was wel heel
spannend en uiteindelijk was er één
winnaar.
Op de foto is te zien hoe we met een
‘boot’ naar de kade varen, waar we over
het ‘moeras’ moeten zwaaien om
daarna heel hard naar de vulkaan te
rennen, waar een ‘kokosnoot’ in
gegooid moet worden. Daarna kunnen
we eindelijk de vlag op de berg planten.
Gedichtje over Sint Maarten
Sint Maarten was een groot succes
En dat deed groep 6 expres
De lampion was een kwal
In actie zijn te zien: Keano, Lisa, Joyce, Nina, Sander en Luca

Maar dan aan wal
Ze hebben naar de kleintjes
geluisterd

Opstekers en zonnestralen

Het zingen werd niet gefluisterd

In onze groep werken we graag aan positiviteit

Ik ben weer goed getrakteerd
Het snoepen ben ik niet verleerd
Bianca de Jong

(advertentie)

Oosterwolde,

dagelijks kunnen we
zonnestralen verdienen als je iets goeds
doen of als je je vinger opsteekt en niet door
de klas roept, goed luistert of goed werkt.
Als de zon mooi straalt dan mogen we met
de hele klas een leuk spelletje doen (we
doen vaak spelletjes!).

Kom naar OBS Boekhorst

We hebben ook een visje in de klas. Dat is niet een
echt visje, maar een visje van stof. Wanneer het visje in
je la zit, dan mag je de hele dag opstekers
(complimenten) aan iedereen uitdelen. De andere
kinderen mogen dat natuurlijk ook, maar aan het einde
van de dag gaan we kijken wie het complimentenvisje
in zijn vak had. Juf stopt het visje in iemand zijn vak als
wij naar huis zijn. En iedereen komt aan de beurt.

Leuke school, super goede juffen, leuke
buitenspeelplaats, lieve kinderen, leuke
vakken, gezellig, leuke gymlessen, leuke
interactieve spelletjes.
Kortom de school waar je op moet zitten!

Een aantal voorbeelden van de zonnen die dagelijks
op het bord staan.
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