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Belangrijke data  
 

 

12 november: Margedag 

3 december: 

Sinterklaasviering 

Wist u dat……   
 

 Wij op het leerplein in de school een 
Tafelwinkeltje hebben? 

 Kinderen daar leren wat tafelsommen 
eigenlijk inhouden? 

 Kinderen daar ook oefenen met 

geldsommen? 

 

             
 

Uit groep 4 
 

Groep 4 is vorige week 
voor het eerst samen 

naar de bieb geweest. 
We moesten ons 

natuurlijk houden aan 

de regels die er gelden, 
maar gelukkig gedroeg 

groep 4 zich 
voorbeeldig. We hebben 

ieder twee leesboeken 
uitgekozen die we graag 

zouden willen lezen de 
komende tijd. 

 
Op 5 november is er een 

optreden van de 
kinderen. Hier spelen wij 

scènes na uit twee van 
de boeken die we samen 

gelezen hebben. Dit was 

Uit groep 4/5 
 

Groep 4/5 is begonnen met de 
boekbespreking. Ieder kind moet een boek 

kiezen die hij/zij leuk vindt. Dit boek 
presenteert hij/zij dan. De kinderen vinden 

het erg spannend....... 

De titel wordt genoemd, evenals de schrijver 
en de illustrator. Daarna wordt verteld 

waarom hij/zij dit boek heeft gekozen, wordt 
de inhoud van het boek in het kort verteld, 

wordt een spannend stukje uit het boek 
voorgelezen en wordt tot slot verteld waarom 

iedereen dit boek echt moet lezen. 
Hierna krijgt de verteller van de kinderen uit 

de klas tips en tops. 
 

Net als groep 4 heeft groep 4/5 op vrijdag 5 

november een optreden gegeven aan de 
kinderen van de groepen 4 en 5. 



 

 

een idee van de 

kinderen, en we hebben 
het samen 

vormgegeven. 
 

Op 11 november vieren 

wij het lichtjesfeest op 

school. De kinderen 
mogen hun lampionnen 

laten zien en worden 
begeleid door de 

schoolband, die samen 
met de kinderen een 

aantal Sint-Maarten 
liedjes zingt! 
 

Op 2 december doet 
groep 4 mee aan de 

Kunstcodekraker. Dit is 
een workshop op school 

waarin kinderen op 
verschillende manieren 

kunst leren ervaren en 

beleven. 

Groep 4/5 zong 2 Engelstalige liedjes. Het 

eerste liedje was the ABC song waarin het 
alfabet in het Engels werd gezongen. 

Het tweede liedje had als titel: If you 're 
happy and you know it clap your hands, 

stamp your feet, enz. 

Tijdens het zingen van dit lied deden de 
kinderen een bijbehorend dansje.  

Groep 4/5 had veel plezier tijdens het 
optreden en ze deden het super 
 

 

Uit groep 5 

 
Net als groep 4, is ook 

groep 5 naar de 
bibliotheek geweest om 

boeken uit te zoeken. 
Niet alleen om in de klas 

te lezen, maar ook om 

onze boekbesprekingen 
voor te bereiden. Vanaf 

deze week komt iedereen 
een keer aan de beurt. 

Spannend!  
 

We hebben het optreden 

alweer achter de rug. Dit 
ging hartstikke goed! 
Groep 5 had de 

voorstelling helemaal zelf 
bedacht. Er werd gedanst 

door de jongens, gezongen 
door de meiden, er werd 
een toneelstukje gedaan in 

het Engels en twee 
postbodes zorgden dat er 

brieven werden bezorgd.  
 

Handige websites  
 

Woordtrainer 
https://www.neo4tx.nl/flits/ 
 

Tafeljoggen met meester Bjorn 

https://www.youtube.com/watch?v=fXdm4pluHd0 

 

 

 

 

https://www.neo4tx.nl/flits/
https://www.youtube.com/watch?v=fXdm4pluHd0


 

 

En wist u dat de kinderen 
juffen en meester mochten 

interviewen! Dat we de 
lampionnen af hebben 
gemaakt en klaar zijn voor 

het lichtjesfeest. En dat we 
deze week het bij taal 

gaan hebben over de 
tegenwoordige- en 
verleden tijd. En bij 

rekenen de kinderen 
geldbedragen al kunnen 

afronden tot een handig 
bedrag.  

En dat we prachtige 
verhalen hebben 
geschreven met 

Hoofdletters en punten.  

 

 
Groeten van,  

 

meester Jesse, juf Miranda, meester Jan en juf Diana. 

 


