
Nieuwtjes uit de groep 2015/2016 

Taal 
   
We leren over onderwerp, persoonsvorm en 
gezegde. Juf maakte er een Kahoot spel over 
op internet,  zodat we konden strijden tegen 
elkaar. Superleuk om te doen en juf was 

tevreden, want we behaalden het doel van de 

les! Wil je onze creatieve nicknames weten? 
Kijk dan in ons klassendagboek!  
 
We hadden het ook over inleidingen en 
alinea’s en ontdekken dat begrijpend lezen 
soms overlapt met taal. 
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Brandweer 
 
Vrijdag 5 februari gaf de brandweer een gastles. Er 
werden brandgevaarlijke thuissituaties opgespeurd 
middels een kleurplaat, Een leerling, kreeg een 
rookmasker op en werd gered door een medeleerling. 

Ze hadden goed opgelet, want ze wisten dat ze laag 
moest blijven, om zo weinig mogelijk last te hebben 
van de  rook en de hitte! 

Poëzie 
 

In de week van de poëzie werd er in 
onze klas veel  poëzie voorgelezen. 
Ook gingen we zelf aan de slag! Eerst 
maakten we een woordweb, daarna 
maakten we zinnen. Daar voegden we 
iets toe en haalden we iets weg en…. 
er ontstond prachtige poëzie! Zo mooi 
dat juf besloot er voor ieder een 

bundeltje van te drukken! We 
stuurden de gedichten naar Cras en, 
zoals jullie hebben kunnen lezen in de 
nieuwsbrief èn Neiskrant (!): Mike 

Postma won! 
Ook in ons huiswerkmapje zat een 
poëzieopdracht: maak een gedicht 
over de winter. Deze gedichten 

hebben we verkend met een 
poëziedans: Loop rond. Als de muziek 
stopt, lees je het gedicht waar je voor 
staat. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne 
voorjaarsvakantie!       

Marike Kraai en Astrid Stuitje                         

Dit doen wij met rekenen:  
 

Delen met rest (eerst een “zo 
groot mogelijke hap”),  
rekenen met grafieken, 
oppervlaktes en omtrek 
berekenen, afronden, 
rekenen met de 
rekenmachine, maten 
omrekenen met “de trap”: 

Loop je naar boven, dan 
verlies je telkens een 
zweetdruppeltje (een nul) en 
naar beneden komt er één 

bij? We hebben maar bedacht 
dat die zweetdruppels 
(nullen) magnetisch zijn en 
wij van ijzer?  

Spreekbeurten 
 
We zijn begonnen! Rosanne 
beet dinsdag 16 februari het 
spits af met haar 

spreekbeurt over vogels. 
Intussen zijn ook Zoë, 
Lucia, Else en Mathijs 

geweest. 
 
Na de meivakantie werken 
we aan een werkstuk. Deze 

zal gaan over de natuur. 
Fanatiekelingen mogen 
natuurlijk alvast beginnen! 
 


