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Welkom op de site van groep 6 
  

Juffendag 

Vandaag genoten van de juffendag! Bedankt klas voor deze gezellig dag! Kijk hier maar naar de foto's 
zodat je nog kan nagenieten. 

Grote rekendag. 

De grote rekendag was een groot succes! De dag stond in het teken van meten, bewegen en 
construeren. De kinderen van groep 6 kregen één opdracht, namelijk het ontwerpen van een 
vakantiehuisje op een vakantiepark. De kinderen zijn aan de slag gegaan met meetlinten, 
werkbladen, plattegronden, stoepkrijt en LEGO. De kinderen hebben met veel plezier aan de 
opdracht gewerkt. Wil je foto's zien van de deze gezellige ochtend, klik dan hier. 

  

Spelen met de werkelijkheid. 

Op donderdag 23 februari hebben we weer gebruik gemaakt van tablets. De kinderen hebben 
gespeeld met de werkelijkheid. Zo hebben ze optisch bedrog gecreëerd. De kinderen hebben met 
veel plezier aan de opdracht gewerkt. De resultaten zijn dan ook erg leuk! Kijk hier voor de foto's. 

  

Stop Motion 

Op vrijdag 3 februari hebben de kinderen van groep 6 stop motion filmpjes gemaakt. De kinderen zijn 
in tweetallen of drietallen aan de slag gegaan. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van tablets. de 
kinderen hebben ontzettend hun best gedaan. De resultaten zijn dan ook erg leuk! Kijk hier voor de 
foto's. 

  

Muziekproject 

We zijn gestart met een muziekproject. De kinderen hebben allemaal een instrument gekozen wat ze 
gaan bespelen. De komende maanden zullen de kinderen op maandagmiddag oefenen om 
uiteindelijk een mooie voorstelling te kunnen geven. De kinderen zijn erg enthousiast en leergierig 
dus dat komt helemaal goed. Om een goede indruk te krijgen kunt u hier de foto's bekijken. 

  

Handbaltoernooi  

https://myalbum.com/album/Cg2LCegCojRR
https://myalbum.com/album/TEIHd5uXdNtc
https://myalbum.com/album/0doIdnrzNJbJ
https://myalbum.com/album/OgWqkxcDcJR3
https://myalbum.com/album/cCuHL3rE2Uca


Op 27 december was het handbaltoernooi. Onze klas deed mee met twee teams. De Duimpie Beren 
en de Witte Sterren. De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan en werden 
aangemoedigd door vele ouders, de juffen en ook opa´s en oma´s. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 
we zowel de tweede als de eerste plek hebben bemachtigd! Super knap! Kijk hier voor de foto´s. 
  

Speelgoedmuseum 
Op 9 november gingen we met de klas naar het speelgoedmuseum. Wat hebben we genoten! Eerst 
een speurtocht door het museum, we moesten allerlei vragen beantwoorden. En zagen allerlei 
speelgoed van vroeger en van nu. We hebben ook nog lekker buiten gespeeld en nog micado gedaan, 
gebouwd en een button  geknutseld. Wil je de foto´s zien van deze gezellige ochtend, klik dan hier. 
  
  

Kinderboekenweek;  Voor altijd jong.  
Het thema van de kinderboekenweek was opa’s en oma’s. 
6 weken lang spraken we tijdens de lessen van W.I.O. ( Werken In Onderzoeksgroepen) over dit 
thema. Ook de activiteiten weren rondom dit thema gepland. 
We zijn met de opa’s en oma’s naar het Schoenenmuseum geweest in Waalwijk. We kregen daar een 
rondleiding en de kinderen deden samen met hun opa’s en oma’s een speurtocht. 
Op vrijdagmiddag werden alle opa’s en oma’s van de kinderen uitgenodigd om samen met hun kind 
oud- Hollandse spelletjes te spelen, voor te lezen of te vertellen over de meegebrachte spullen van 
de vijftiger jaren. 
De opa’s en oma’s dronken samen thee en koffie tijdens de pauze en de kinderen genoten van een 
beker ranja met een koekje. 
Op het einde van de middag deden de kinderen een dansje, zongen het lied van de 
kinderboekenweek en boden zij hun eigen opa en oma een huisje aan. 
Opa’s, oma’s, kinderen en leerkrachten hebben samen GENOTEN ! 
Kijk hier voor de foto's. 
  

Dag van de leraar ( 5oktober 2016) 
Vandaag zijn wij lekker verwend door onze kinderen. 

 
  
  
  
  
  
  
Kijk maar snel naar de foto's 
 

https://myalbum.com/album/gGsCt9FuW14a
https://myalbum.com/album/ypnWRbMHGnui
https://myalbum.com/album/1y2RGuQBKZTP
https://myalbum.com/album/XetFrMxtwrQK

