
Groep 5 juf Petra / Natasja

WELKOM OP DE PAGINA VAN GROEP 5 VAN JUF NATASJA EN JUF PETRA.

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze website! 

Wij zijn een gezellige groep van 22 leerlingen. Er staan ons veel leuke, gezellige 

en spannende dingen te wachten. Wanneer je op de hoogte wilt blijven, neem dan 

regelmatig een kijkje. Nieuwe activiteiten zullen altijd bovenaan geplaatst 

worden, zodat je niet hoeft te scrollen.

Groetjes van Martijn, Loet, Lieke, Sam, Kaylee, Sef, Eva, Lisa, Yoran, Jamy, 

Tessa, Vico, Daan, Isabella, Rinske, Sepp, Anne, Harm, Jinte, Sebastiaan, Luna 

en Sophie

Woensdag 8 juni juffendag

We hebben een geweldige juffendag gehad vandaag. Eerst mochten we per 

boot aankomen op school, waar iedereen ons op stond te wachten. In de 

klas werden we getrakteerd op geweldige optredens. En na de pauze gingen 

we verder met gezellige spelletjes. Aan het eind hebben we gezocht naar de 

schat en die gelukkig ook gevonden. Voor foto's klik hier.

Vrijdag 27 mei schoolreisje naar Drievliet

We hebben een geweldig schoolreisje gehad. Drievliet was heel erg leuk en we 

hadden prima weer. Voor foto's klik hier.

Maandag 11 april Bezoek aan de IJzertijdboerderij
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Maandag 11 april Bezoek aan de IJzertijdboerderij

We hebben vandaag een bezoek gebracht aan de IJzertijdboerderij in Dongen. 

We hebben erg leuke dingen gedaan,  zoals speerwerpen, zelf allerlei 

voorwerpen opgraven en een speurtocht. 

De kinderen waren erg enthousiast! Misschien leuk om zelf nog eens een keertje 

naar toe te gaan. A.s. zaterdag 16 april is er een Kinderdoedag. Op de website 

van de IJzertijdboerderij staan nog meer activiteiten.

Graag willen we de ouders bedanken die met ons mee zijn geweest!

Voor nog meer foto's, klik hier.

Vrijdag 5 februari carnaval

We hebben een hele gezellige carnavalsdag gehad. Voor foto´s van de hele dag 

kijk op de home pagina.

Vrijdag 4 december surprises

Alle kinderen hadden goed hun best gedaan en mooie surprises gemaakt met 

leuke gedichten. Vol spanning zat iedereen te wachten, totdat ze hun surprise 

konden open maken. Voor foto's hiervan klik op hier. 's Middags hebben ze nog 

gevoetbald met een aantal pieten en hebben we 2 cadeaus gehad voor in de klas. 

Een hele geslaagde dag.

Maandag 30 november Pietengym

Maandagmiddag hebben de kinderen kunnen genieten van een intensieve 

pietengym.

Voor nog meer foto's klik hier.
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Vrijdag 27 november Speculaas maken

Iedereen is heel druk bezig geweest om de mooiste speculaas te maken. Gelukkig 

hadden we daarbij de hulp van een aantal enthousiaste moeders, die ervoor 

hebben gezorgd dat het deeg prima lukte. Daarna heeft de moeder van Isabella 

alles thuis afgebakken en kwam het nog net voor kwart over 3 op school brengen 

in leuke sinttasjes. De kinderen vonden het geweldig. Bedankt allemaal. Voor 

foto´s klik hier.

Dinsdag 24 november Open Podium

Wat hebben we afgelopen dinsdag genoten van de optredens van Sophie, Sam, 

Luna, Rinske, Harm, Lisa, Eva, Lieke en Isabella. Super knap van jullie!!
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Donderdag 22 oktober de derde Bewaarde land dag.

De laatste bewaarde land dag. De bewaarders zaten op andere plaatsen om te 

ontdekken waarom iedereen zijn eigen element zo belangrijk vindt. We komen 

erachter dat alle elementen belangrijk zijn in de kringloop van het leven. In de 

middag heeft elk groepje een mooie presentatie voorbereid over het bewaarde 

land. Deze presentaties waren erg leuk. En aan het eind mogen we de t-shirts 

houden en hebben de wachters nog een stukje geschreven in de werkboekjes.

Voor foto's klik hier.

Workshop: In het theater kan alles op vrijdag 16 oktober.

Voor de kinderboekenweek hebben we met groep 5 een workshop gehad in het 

Kunstencentrum in Waalwijk. Eerst geoefend met de verschillende emoties en 

daarna toneelstukjes gespeeld. Het was erg leuk. De laatste toneelstukjes waren 
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daarna toneelstukjes gespeeld. Het was erg leuk. De laatste toneelstukjes waren 

zelfs met attributen, toneellicht, muziek en een aandachtig publiek.

Voor foto's klik hier.

Donderdag 15 oktober de tweede Bewaarde land dag.

In het Bewaarde land aangekomen, eerst ons lied gezongen met het nieuwe 

couplet. De bewaarders waren nog niet wakker. Zij werden een voor een wakker 

met een gedichtje. Het ging om de kringloop van het leven. Daarna gingen alle 

groepjes weer op pad. In de middag lekker geluncht en daarna een beetje regen 

gehad. Maar onze t-shirts zijn heel mooi geworden en de soep was weer heel 

lekker.

Voor foto's klik hier.

Donderdag 8 oktober de eerste Bewaarde land dag.

Vandaag voor de eerste keer naar het Bewaarde land. Het weer was prima en we 

hebben heel veel gezien en gedaan. Ieder groepje had een bewaarder. Er waren 

er 5, de bewaarder van lucht, water, aarde, vuur en kleur. Iedereen heeft ook 

een eigen bewaarde land naam bedacht en een t-shirt gekregen. Volgende week 

tekenen we daar onze bewaarde land naam op. We zijn de eerste dag geëindigd 

met een lekker kopje brandnetelsoep.

Voor foto's klik hier.

Kinderboekenweek "RAAR MAAR WAAR" 7-18 oktober

Het thema van dit jaar is: ‘Raar maar waar’. Het gaat dit jaar over het doen van 

proefjes, testjes en dingen ontdekken. Wij hebben dan ook een Professor 

gevonden die bereid is om ons letterlijk mee te nemen in zijn laboratorium. 

Dinsdagochtend zal professor B. van de Kaart tijdens dit bezoekje ons kennis 

laten maken met verschillende proefjes. Aan het einde van de ochtend openen 

we dan met de hele school de Kinderboekenweek door samen de dans te doen.
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Dag van de leraar - maandag 5 oktober

Vandaag werden de leerkrachten van bs De Veste blij verrast. Vele leerlingen 

hadden voor de leerkracht een zelf versierde ster gemaakt en die opgeplakt bij 
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hadden voor de leerkracht een zelf versierde ster gemaakt en die opgeplakt bij 

de deur van het lokaal. En als kers op de taart ontvingen de leerkrachten ook 

nog een heerlijke slagroomtaart. Dank jullie wel!!
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