
Groep 4 Juf Cindy / Gerda
Hallo!
Wij zijn groep 4! 
Op onze site kunnen jullie lezen en bekijken wat wij allemaal doen. De 
nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan.
Groetjes van alle kinderen van groep 4, juf Gerda, juf Joyce en juf Cindy

Thema carnaval
Het is weer bijna carnaval!
Omdat thema tijd helemaal in het thema 'Gif t'r mar n'n draai aon' past, hebben we dit thema 
voortgezet. Zo hebben we gekke klok-poppetjes gemaakt, carnavalswagens gebouwd, 
carnavalskleding ontworpen en een wedstrijdje gesjoeld. Klik hier voor de foto's.

Thema tijd
Maandag 4 januari hebben we met de hele klas geproost op het nieuwe jaar, dit was gelijk de aftrap 
voor het nieuwe thema: tijd!

Tijdens het hoekenwerk hebben we al veel werkjes gemaakt rond dit thema. Zoals zandlopers, 
portretten in de tijd van toen, tijdmachines.. Klik hier voor de foto's.
Karel Appel
Wij zijn begonnen met begrijpend lezen. Nadat we een stuk gelezen hadden over Karel Appel, 
mochten de kinderen aan de slag met een eigen 'Appel'. Zie hier een aantal foto's van onze 
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mochten de kinderen aan de slag met een eigen 'Appel'. Zie hier een aantal foto's van onze 
kunstenaars in uitvoering.
Radiolezen
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met radiolezen. Vier kinderen krijgen elke maandag een tekst 
mee naar huis waarvan ze een stukje goed moeten oefenen. Vrijdag wordt de klas omgetoverd tot 
studio 4a en wordt het verhaal echt opgenomen.

  

  

  
Acrogym
Zie hier onze sportieve prestaties tijdens de gymles.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd op dinsdag 6 oktober op een speciale manier geopend. Er waren 
professoren en wijsneuzen die allerlei proefjes lieten zien. Dat was ..... Raar maar waar!! Hier zie je 
een aantal foto's.
Tijdens de hoeken werkten we ook verder aan het thema. Er werden onder andere apparaten 
gesloopt, vervolgens werden die onderdelen gebruikt om een robot te maken, er werden proefjes 
gedaan (met hulp van ouders), we hebben iets nagebouwd van Knexx of Meccano en we leerden op 
de computer over het heelal. Hier zie je hoe hard wij hieraan hebben gewerkt!
Daarnaast werd er een leuke en leerzame workshop door de bieb gegeven waarbij we een Makey-
Makey gingen maken. Hier zie je hoe dat ging.

Werken in de hoeken
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Werken in de hoeken
Alle kinderen zijn hard aan het werk in de hoeken van het dieren-thema. Kijk hier naar de foto's.

Gymles van 24 september
Deze gymles maakten we een reis om de wereld! Ook weer samenwerken want de kinderen 
moesten samen met hun groep en hun 'bagage' de 'zee' oversteken. Ze konden hun bagage (gym-
attributen) daarbij gebruiken, want je mocht niet in de zee (vloer van de gymzaal) stappen. Bij de 2e 
keer mochten ze ook niet praten. Oef, wat was dat moeilijk, maar wat hebben ze goed 
samengewerkt! Bekijk de foto's hier.

Samenwerkingsopdracht:
Juffrouw Joyce had een les over afspraken maken en samenwerken gegeven. De 
kinderen gingen daarna samen 1 bloem maken. Hier de foto's van deze activiteit. 
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