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Hallo, wij zijn groep 1/2A   
 

Hoe lang ben ik?  

Dat willen Jafaar en Vince graag weten. Ze hebben een toren gebouwd die even lang is. 

Hoeveel blokken tel je? 

 

 

   

    

 

 

 

 

Dit is de kauwgumballenfabriek. Jhe-noah, Yasin en Imran 

maken kauwgum met allerlei smaken. En ze delen het aan 

iedereen uit, gratis en voor niks! 

Iedere week leren de kinderen uit groep 2 een 

nieuwe letter, dat is ‘de letter van de week’  

Levie en Chacharell stempelen worden na met 

de letter i. Wat een knappe dames he? 

 

Tijdens het thema ‘winkel’ hadden we een 

supermarkt in de klas. De kinderen uit de 

huishoek gingen daar boodschappen doen. 

Iedere klant werd keurig geholpen door de 

kassajuffrouw of door de vakkenvuller. Nadat 

er betaald was gingen de boodschappen in een 

tas en werd er zelfs een bonnetje bij gedaan. 

Net echt! 
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Lampions maken voor Sint Maarten.  

Era, Jhe-Noah, Yasin en Zara-Lynn zijn apetrots op hun lampion. En de juf natuurlijk ook… 

 

 

  Sint Maarten  
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Groep 1/2 B steelt de grote Poseidonshow! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote Poseidonshow was echt een mega groot 
succes voor groep 1/2 B! De kinderen van groep 1/2 
B hebben zelf een toneelstuk geschreven over 
Koen de ruimtekampioen. Zelf het decor en de 
kleding gemaakt voor de show en ook nog zelf in 
het toneelstuk gespeeld en gedanst. Wat was het 
spannend, maar o zo leuk!! Het toneelstuk was erg 
goed gespeeld, er werd schitterend als een 
robot  gedanst en om nog maar niet te spreken 
over de regenboogplaneet waar de 
regenboogbloemen een lieve dans neerzetten. Het 
was in een woord geweldig!!! Wanneer mogen we 
weer :-) ?? 
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Ja, ja, stelen daar zijn ze goed in… 

Ook in de klas kunnen ze er wat van. Nee, 

niet voor het echie  ;-) Ze doen alsof 

natuurlijk! 

De kinderen van groep 1/ 2 B bouwen 

in de klas hun eigen speelgoedwinkel, 

een supermarkt én een bakkerij. Ze 

kopen en verkopen er op los maar er 

zijn ook boeven die de kop op steken! 

Gelukkig worden de boeven gepakt. 

De rust keert weer terug in de klas en 

de kinderen spelen en leren lekker 

omtrent het thema winkel. 

 

Deze kleurplaat van een  blije bakker 

met blije broodjes is gemaakt door 

Koen. Daar worden we allemaal vrolijk 

van!! 
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EEN DAG IN GROEP 1/2C 
Op maandag beginnen we in de kring met 

liedje van de week.  

Soms heel vals, met hele hoge piepstemmen. 

Andere keren met lage, bromstemmen. Of 

we zijn kikkers of we zijn heel gek. Juf loopt 

dan een rondje en als ze bij je komt dan mag 

je de dag van de week zeggen. Dat weten we 

meestal wel. Soms is de datum moeilijk. Dan 

spiekt Valerie naar het bord, ze kan al lezen, 

en dan zegt ze wat juf heeft opgeschreven, 

bijvoorbeeld 19 september. 

Op dinsdag gaan we gymmen! Dan moeten 

we in een rij naar het grote gebouw lopen 

maar vaak rennen we dan al over het plein, 

we zijn heel blij als we gaan gymmen. In het 

rek klimmen vinden we het leukst, en op de 

matten springen. Lopen over de balk gaat 

steeds beter. Juf blaast heel hard op een 

fluitje en dan moeten we stilzitten en als we 

allemaal stilzitten  mogen we door naar de 

volgende opdracht. Als we klaar zijn met 

gym dan gaan we buitenspelen, dinsdag is 

echt de leukste dag. 

Op woensdag drinken we thee, als juf het 

niet vergeet! Juf trekt dan uit de roze 

theepot een naam en dat kindje mag dan 

een smaakje uitkiezen. Juf zet de bekers op 

de tafel en schenkt dan in, om de beurt mag 

je dan je beker pakken. We gaan eerst ruiken 

om te raden welke smaak het is, dan neem je 

voorzichtig een slokje en als je een slokje 

hebt genomen  en je weet het dan mag je 

het zeggen. Sommige kinderen lusten geen 

thee, die drinken dan water. En als je het wel 

lust en nog dorst hebt dan mag je er nog een 

nemen.  

Op donderdag gaan we naar boven en doen 

we yoga. Dan staan we in een kring en 

beginnen we met de Zonnegroet, dan mag je 

heel hard stampen met je voeten en moet je 

je heel klein maken en even stil zijn, dat is 

heel fijn. Daarna gaan we beesten nadoen; 

een beer of een flamingo en dan mag je 

bewegen en heel veel geluid maken. Soms 

doen we ademoefeningen, dat is heel 

moeilijk! Dan moet je met je bolle buik een 

veertje omhoog duwen. Aan het eind komen 

we in de kring en zeggen we Namaste tegen 

elkaar, we wensen elkaar dan een fijne dag. 

We moeten altijd hele hard lachen als we dan 

allemaal naar voren buigen, soms verliest 

iemand zijn evenwicht! 

Op vrijdag hebben we een andere juf. Eerst 

juf Karima, en dat was heel leuk. Nu is Juf 

Karima naar groep 4 en komt juf Larissa er 

op vrijdag en is Amana gelukkig weer in de 

klas! 

We leren nu ook Russisch, van een nieuw 

jongetje in de klas, Maxim. Samen met Luuk 

en Floris komen er steeds meer jongens! 

We hebben met elkaar grote knikkerbanen 

gemaakt, van plastic buizen van de nieuwe 

gordijnen van juf. We hebben een 

supermarkt in de klas gehad en hebben nu 

een knuffelwinkel. Je mag alleen de knuffel 

meenemen waar je niet mee slaapt! 

Nu wachten we op Sinterklaas, maar eerst 

moeten we Sint Maarten vieren van juf! 
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Groep 1/2 D 
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Groep 1/2 E 
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Koekjes bakken met 3A 
Wat heb je eigenlijk nodig om koekjes te bakken? En hoe maak je eigenlijk 

koekjes? Wat moet je eerst doen, en wat daarna, en daarna dan? De groepen 

3 hebben het uitgezocht en zijn zelf koekjes gaan bakken! Chloë en Genairo 

uit 3a vertellen erover.  
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De avonturen van groep 3b 
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Beregezellig in groep 3C 
  

Dit zijn wij, groep 3c! Wij zijn een 

enorm gezellig en lieve klas. In het 

begin van het schooljaar moesten wij 

enorm wennen aan groep 3 maar nu 

gaat het al super goed!  

We hebben ook al een heleboel leuke 

dingen gedaan, kijk maar! 

Wij zijn nu al twee 

keer naar de 

bibliotheek 

geweest. Dat is 

hartstikke leuk want 

we leren steeds 

beter lezen! 

Als echte bakkers hebben 

wij geleerd hoe wij zelf 

koekjes moeten maken, 

lekker hoor!  
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Kijk hoe goed we 

hier opletten! Samen 

met Jojo en Coco 

hebben wij het van 

Gogh museum door 

gelopen en weten nu 

een heleboel over de 

kunstwerken van 

van Gogh.  
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Groep 4A: voorleeswedstrijd, panna-veldje 

en ZingZo 

muzieklessen. 

 

 

 

 

  

In onze klas hebben we 

de voorleeswedstrijd 

van de eerste verdieping 

gehouden. De klas van 

juf Larissa/Karima en juf 

Roos kwamen bij ons 

zitten. Kaspar van onze 

groep, Amy van groep 4-

5uniq en Ayman van 

groep 4B lazen voor. Het 

waren alle drie al 

winnaars en zijn dat nog 

een keer geworden. Het 

was heel gezellig! 

 

We hebben iets nieuws op het 

schoolplein. Het is een soort 

voetbalkooi en het heet panna 

knock-out. We hebben 

weer 

muzieklessen! 

De juf kan 

heel mooi 

zingen en 

gitaar spelen. 
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Groep 4B bezoekt het Van Gogh Museum en 

doet de Social Suffle! 
 

 

 

 

 

 

           Het avontuur 

 

 

  

 

 

 

     De dans 

 

  

 

                                                         Een brief  

Vincent van Gogh  

Geschreven door: Tristan, Clarissa en 

Keet.  

We hebben eerst gepraat 

over Vincent van Gogh en 

brieven gemaakt. Bij het 

museum waren twee 

dames, ze heetten Coco en 

Jojo. Ze wilden naar de 

verjaardag van Camille, dat 

is hun opa die op een 

schilderij staat in het Van 

Gogh Museum . Maar ze 

hadden geen geld voor het 

museum en gingen 

stiekem met ons mee naar 

binnen. In het museum 

gingen we op onderzoek. 

Ze gingen ook een dansje 

doen en alle mensen van 

het museum gingen kijken.  
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                         De groepjes op het bord 

 

 

 

 

 

                                                              
Alle ontvangen complimenten schrijven 

we in de complimentenzon! 

 

  

De Social Shuffle  
 

Geschreven door: Jara en Nilofar   

De Social Suffle is dat je elkaar leert kennen en dat je niet 

buitengesloten wordt. Bij de Social Suffle moet de juf op de computer 

aangeven waar iedereen in de klas zit. Dan wordt alles door elkaar 

geschud en heb je voor eventjes een nieuw plekje.  Je geeft je nieuwe 

buurman of buurvrouw dan complimentjes met je bent……., je kan…… 

en je hebt…….zo werkt het ongeveer. Want als je niet mee mag doen 

voel je je verdrietig, maar als je ook omgaat met iemand anders dan 

word je steeds blijer. Je kunt de Social Suffle op de computer doen.     
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unIQ 4-5 en de microben.... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

supermarktbrood  & bakkersbrood 
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Groep 5a: Naar het theater de Krakeling 
In de maand oktober zijn we met de klas naar de Krakeling geweest. Dat is 

een groot kindertheater. Het was een hele reis om daar te komen. We zaten 

met zijn allen in de tram en Anwar mocht de trambestuurder helpen met de 

deuren open en dicht te maken door knopjes te bedienen.  

We hebben daar gekeken naar de voorstelling: ‘Ben niet bang.’  

 

 

 

 

 

 

Het ging over 2 mensen die niet 

zo aardig tegen elkaar deden. 

Ze kregen ook nog ruzie met de 

buren. Gelukkig loste het meisje 

de ruzie op en zo kwam alles 

toch weer goed. 

We hebben ook zelf 

theaterlessen gekregen van 

meester Nico. We hebben daar 

geleerd om verschillende 

emoties uit te beelden.  

Zo nu en dan spelen we in de klas ook nog 

toneel met veel plezier.  

 

 

Zola, Mijnke en Fenna hebben een eigen 

toneelstuk geschreven en gespeeld op de 

verjaardag van de juf.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHi5OXk6cgCFcrZGgodQkgG2g&url=http://www.maastd.nl/ben-niet-bang4/&psig=AFQjCNGnOLrp5D_NBxPBm2S4uVgs7mWHxg&ust=1446280456746369
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Bezoek Vincent van Gogh Museum 
Afgelopen maand was onze klas even omgetoverd tot een Vincent van Gogh 

klas. Eerst hebben we naar verschillende kunstwerken van Vincent van Gogh 

gekeken en hebben we zelfs het schilderij: ‘de Aardappeleters’ nagespeeld. 

De week erop zijn we een dagje op bezoek geweest bij het Vincent van Gogh 

museum. Daar stonden Coco en Jojo ons op te wachten. Ze hadden een 

bijzondere brief van Krieltje gekregen, want die mocht niet op het feest van 

Vincent komen. Wij hebben ze mee naar binnen gesmokkeld en zo hebben 

we met zijn allen het raadsel kunnen oplossen door verschillende schilderijen 

op te zoeken. Tot slot hebben we daar een feestje gevierd met Coco en Jojo 

en afgesloten met een dansje.  

Vincent schreef veel brieven naar zijn broer Theo. Dat wilden we zelf ook wel 

eens schrijven. We hebben over een gebeurtenis uit ons eigen leven 

geschreven die we nooit meer zullen vergeten. Deze brieven hebben we ook 

echt opgestuurd. 

Omdat we natuurlijk allemaal wel eens uit wilden proberen hoe het is om 

een kunstenaar te zijn, hebben we met de andere groep 5 en 6 allerlei 

kunstwerken gemaakt. Deze hangen nu op de gang bij onze klassen. We 

kunnen nu allemaal met stipjes en streepjes werken, een zelfportret en een 

stilleven maken. Kom maar eens kijken! 
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Groep 5b: Naar het Van Gogh Museum  
We gingen naar het Van Gogh Museum. We 

kwamen daar om een missie uit te voeren. 

Geen enkel schilderij wilde op opa Camilles 

feestje komen. Zelfs niet zijn vriendin van de 

aardappeleters. Iedereen 

dacht  dat hij een leugen had 

verspreid over Vincent van 

Gogh. 

Er waren twee oude oma’s die ons door het 

museum leidden. Een van de twee werd steeds 

verliefd op de beveiliging . We werden in twee groepen verdeeld, 

anders vielen  we te veel op.  Allebei de groepen  gingen naar  de 

tweede verdieping . We gingen eerst  naar opa Camille. We 

vroegen waarom hij de leugen had 

verspreid .Hij gaf geen antwoord. We 

gingen naar een portret van Vincent van 

Gogh. Hij gaf ook geen antwoord. Het 

vriendinnetje gaf wel een aardappel met 

een aanwijzing. Ze zei dat we naar boven 

moesten. Op een doekje was een weiland 

te zien . Op het andere doekje  was een meisje. We  zagen helemaal 

boven op een schilderij een meisje in een weiland . Zij gaf een  

brief. Daar instond dat zij de leugen had verspreid  over Vincent 

van Gogh. Ze was namelijk jaloers want zij was niet gemaakt door 

Vincent van Gogh. We vergaven het haar daarna wilden de 

schilderijen alsnog op de verjaardag van opa Camille komen.  

Geschreven door Tobias. 
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ACTIE IN GROEP 6 

Van Gogh 

Wij waren met Coco  en Jojo. 

En Jojo was stiekem verliefd op een bewaker. 

En we waren op zoek naar een schilderij opa Camile . Het was een 

portret van een leerling van Van Gogh .  Het was spannend en leuk. 

Levi 
 
DE  GPS 
Leuk!!!! De grote Poseidon show !!!! Elke klas doet mee!!!! We doen 
het met de hele klas. Je kan een liedje zingen of een dansje doen of 
een toneelstukje doen. Het hele spektakel is in het hoofdgebouw.  
Wij hebben een rap en met toneel ingeoefend.   Gemaakt door 
Lilou & Nike 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqplviLv8gCFQRIFAodkfoEew&url=http://student.vub.ac.be/~nidhondt/zeilen.html&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNG-wSeNow9gd6XYqQ8KHtnSTtrZLg&ust=1444813374858569
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creatief 

Schilderen met groep 5a,5b en groep 6 

Wij zijn naar de krakeling gegaan 

 En we hebben les gehad van 

Meester Nico. Eerst kregen 2 

Lessen Voor de voorstelling                          

En 1 daarna.de voorstelling 

Heette: Ben niet bang. Het          

Was een grappig ruzie stuk. 

Van Manita 
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Zeilen met groep 6/7 unI 

 

 

 

 

  

En voor de grap: 

meester Jip van gym. 

Van heel dichtbij  

(eng he?)  

Meia geeft instructie.  
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Groep 7 
 

Zeilen 

We gingen met de hele klas zeilen. Toen we 

daar aankwamen, mochten sommige 

kinderen de bootjes optuigen. Daarna 

werden er tweetallen gemaakt, de 

tweetallen bestonden uit kinderen die het al 

wel konden en kinderen die het nog niet 

konden. Daarna ging je de boot in, de rollen 

verdelen en je mocht het water op. Er lagen 

twee boeien in het water, daar moest je 

omheen varen. Maar eerst was dat nog niet 

zo duidelijk, dus bijna iedereen ging gewoon 

maar ergens naartoe. Dus toen hebben we 

dat een kwartier gedaan, toen werd het 

gezegd we hebben er tien minuten over 

gedaan om weer bij de kant te komen. Dus 

was er nog vijf minuten voor de anderen. 

Verjaardagskalender 

In onze klas hebben wij een 

verjaardagskalender gemaakt. Iedereen 

moest op gekleurd papier 2 ballonen maken . 

En daarna schreef je in de ballon hoe oud je 

word en wanneer je jarig bent. De juf maakte 

van ons allemaal een foto dat we op de 

grond lagen. De foto plakten we in het 

midden. En op de foto plakte we de ballonen 

met daar onder een strookje met je naam. 

Het was heel gezellig de juf zette muziek 

aan. Heel erg ontspannen was dat. Aan het 

einde ruimde we allemaal op.  

 

 

 

 

 

 

Vincent van Gogh 

Vincent is nu een beroemde schilder.  

Maar vroeger was dat anders. Hij was toen 

heel arm hij schilderde boeren die aan het 

werk waren. Jullie kennen vast wel de 

aardappel eters. Dat was 1 van zijn 

schilderijen. Je heb ook veel zelfportretten 

van hem. Bijvoorbeeld het portret met 1 oor. 

Want hij had zijn oor af gesneden. Dat deed 

hij omdat hij depressief was.  Pas toen hij zelf 

moord had gepleegd werd hij beroemd. 

Bloesemboom

Wij hebben met de klas bevo , en dit keer 

gingen we een bloesemboom maken. dat 

deden we met wasco, ecoline en 

plakkaatverf. De meeste kinderen gingen 

eerst met wasco een boom met bloesems er 

aan maken en daarna gingen ze met ecoline 

er over heen. Dat geeft een heel cool effect 

want de ecoline kan niet op de wasco blijven 

liggen, want die ecoline die kan er niet op 

blijven liggen. Als je goed kijkt dat zie je dat 

het naar de zijkant gaat. Als je het op laat 

drogen dan is het droog en dan is wat er op 

de wasco lag is er dan af gedreven. Als je het 

dan op het raam plakt dan lijkt het alsof het 

licht geeft. 

 
Wij zijn een klas die ….. 

Dit is onze manier om regels op te schrijven. 

Een soort van woord web. In het midden 

hangt een rondje met daarin wij zijn een klas 

die. En daaromheen allemaal rondjes met 

daarin onze regels, bijvoorbeeld: die voor 

elkaar opkomen of die goed oplet.     
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Groep 8 unIQ 

Go to the BZT Show!  

 
Wij gingen vrijdag 9 oktober als publiek naar de BZT. Sara’s moeder had 
geregeld dat we met de klas daar naar toe konden. Bijna de hele klas ging mee.  
 
We gingen in groepjes naar de parkeerplek om met de pendelbus naar de 
studio te gaan. De hele klas was daar, behalve het groepje van Sara’s moeder 
en aanhang. Ik ben Sara, dus ik ga vertellen hoe het bij ons was. Ik kreeg een 
berichtje van Liv uit onze klas: zijn jullie er bijna? En nee dat waren we niet. 
De bus was net vertrokken en toen waren wij te laat. We zagen de bus 
rijden, en zagen hoe die aan de kant stopte. We stapten uit en de bus reed 
weer verder. Dus ik belde Liv en riep in mijn telefoon: STOOOP! Maar ja dat 
kon niet meer.  
Toen werd ik een beetje boos op die buschauffeur, want ik dacht dat het de 
laatste bus was. Dus ik riep in mijn telefoon dingen over de buschauffeur. 
Toen bleek dat de hele bus dat kon horen: Liv had haar telefoon op de 
luidspreker gezet. Oeps!  
Uiteindelijk was iedereen in de studio. Er was een soort publiek opwarmer. 
Hij vertelde wat er allemaal wel en niet mocht in de studio. En in de zaal 
oefenden we met hem alle liedjes. Daarna waren we allemaal verbaasd, want 
Meester Aiko kwam de studio in lopen. Het bleek dat hij de joker van de 
jongens was. Toen de uitzending begon moest iedereen uit zijn dak gaan, we 
waren aan het eind van de uitzending schor! Het was heel gezellig. De 
spelletjes met de meisjes tegen de jongens waren leuk. Meester Aiko was 
ook goed.  
Wil je weten wat hij deed? Dan moet je zaterdag 31 oktober kijken!  
Wij kunnen niet wachten! 
 
Dit was ons avontuur bij de BZT show, we raden je aan om te kijken, want 
zelfs de mensen die daar werken vonden het een leuke uitzending!  
Dus schrijf het in je agenda:  
Za. 31 Okt;  
17:45;  
Z@pp 
 
Groetjes Jasmijn en Sara  
(unIQ groep 8) 
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Groep 8 

Zeilen  
Een paar weken geleden, zijn we gaan 

zeilen met de klas. We liepen in een rij 

naar het water. We kregen 

reddingsvesten en instructie over het 

sturen, en waar je moest zitten.  

Er mochten 2 kinderen per boot. De juf en 

een paar moeders gingen ook mee varen. Dat 

ging wel een paar keer fout.  ‘Het was super’ 

zeggen de kinderen, ouders zeggen dat het 

rustgevend is. Een geslaagde ochtend van de 

dag.  

Stella & Luca  

 

Gastles van het Metis  

Een aantal weken geleden hebben wij in 

de groep een gastles gehad van een 

leerkracht van het Metis Montessori 

Lyceum. Deze gastles ging over 

sterrenkunde. Na een les over ons 

sterrenstelsel mochten we een werkblad 

maken waarop we uitrekenden hoe 

zwaar (of licht) we zijn op de andere planeten. Deze gastles was 

een introductie voor een 8+ programma op het Metis. Een aantal 

leerlingen uit onze groep 8 en groep 8U volgen de komende 

weken lessen op het Metis binnen de vakken robotica, onderzoek 

& ontwerp, wiskunde en sterrenkunde. Anwaar 


