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                                      Groep 1/2b                november 2019 

 

Nog maar net begonnen en al zoveel gekoekeloerd! We begonnen het nieuwe schooljaar met heel veel olifanten in de 
klas. We gaan er met elkaar een oli-fantastisch jaar van 
maken.  
Lied: 
Ze kunnen zeggen wat ze willen 
maar de olifant 
die heeft de dikste billen 
van het hele land 
en de giraffe de aller-langste nek 
en het nijlpaard de allergrootste bek, bek, bek 

We spelen overal en ontdekken zo hoe leuk de ander is. 
Lied: 
Kijk eens om je heen (2x) 
Geef elkaar een hand 
Je bent niet alleen 
Want wij kunnen samen zingen  
samen spelen samen delen 
Ook al zijn wij nog maar “klein” 
Samen spelen is pas fijn 

 
Wij kunnen al héél veel dingen en vertellen waar wij 
goed in zijn: 

Maar wij willen ook nog veel meer leren, zoals: 

Safwan Spelen met lego Spelen en verkleden in de sinthoek 

Kyara Poppenkast spelen bij de schatkast Poppenkast spelen 

Jaylinn D Alles kan ik goed Gymmen en springen 

Nick Cadeautjes inpakken in de sinthoek Knippen 

Jaidyn Buiten klimmen in het toestel Dingen maken bij de Vertifix 

Jesé Spullen slopen bij de schatkast Nog meer leren knopen 

Sebastiaan Metselen met de blokken Nog beter lopen op de brug en eraf springen 

Myrthe Cadeautjes inpakken in de sinthoek Boekjes maken 

Naomi Klimmen Schrijven 

Khloé Slingeren in het toestel Poppenkast spelen  

Jazz Verkleden en spelen in sinthoek Slopen van oude spullen 

Fayenne Duikelen op het duikelrek Slopen van oude spullen 

Dyan Rennen Tot 1000 tellen 

Jaylinn K Slingeren in het klimrek Paarden maken 

Jahlia Verkleden als zwarte piet Spelen in sinthoek 

Femke Fietsen Nog beter leren knopen 

Marly Gymmen Ergens af springen in de gymzaal 

Bram Buitenspelen in het klimrek Spelen in de sinthoek 

Duke Poppenkast spelen Springen in de gymzaal 

Hevraz Poppenkast spelen Spelen in de sinthoek 

Mira Poppenkast spelen Spelen in de sinthoek 

Aysem Gymmen Spelen in de sinthoek 

Chelsea Taartjes maken in de zandbak Spelen in de sinthoek 

Viktor Klimmen Gymmen 

Jesse Met touwen klimmen op een bank Binnen de lijntjes kleuren 



Maar wij kunnen nog veel meer! Wij 

bouwen voertuigen en dieren met 

Knex.  

Ons nieuwe constructiemateriaal heet 
Technico.  
Met bouten en moeren schroeven wij mooie dingen in elkaar. 
 

Tovertekenen was ook erg verrassend. 

De Kinderboekenweek had als thema: “Reis mee”. Je kan de hele wereld over reizen. Wij hebben 
gezien met welke bijzondere voertuigen dit kan. Wij maakten ze echt zelf, met héééél veel 
houtlijm.  
 
 

Lied: 
Pinda liep langs spoorwegbaan 
Door kwam toen een treintje aan 
Pinda keek niet uit helaas 
Tuut tuut tuut, Pindakaas 
 
Lied: 
Wij gingen met een zucht 
Daar boven in de lucht 
We zaten zo gezellig in een schuitje 
En niemand kon ons zien 
Wij hadden pret voor 10 
Leve de zeppelin.   
 
Groep 7 ging ons voorlezen. Wij zochten een rustig plekje om goed te kunnen luisteren naar een verhaal. Ze lazen ons 
wel 7 boeken of meer voor! Het was erg jammer dat we weer moesten stoppen. Dankjewel, groep 7!!!!  
Het was ook super gezellig met jullie!!! 

  
Na de herfstvakantie speelden wij bij de verteltafel: “Blaadjes in de wind”. Pompom houdt niet van de   
herfst, want het is koud en erg rommelig met alle afgevallen bladeren op de grond. Wij nemen Pompom 
mee en laten hem zien dat buiten spelen echt wel leuk is.   
Op de gang vlak voor onze deur was een hol. En in het hol was het écht donker! 
Dus de egels konden beginnen aan de winterslaap. O ja, eerst nog even de 
wintervoorraad verzamelen. 
Oei, oei, oei, oei!! Soms vliegt er iets rond het hersthol. Wie was dat? Zelfs de 

spinnen hadden het er naar hun zin. Wat vingen zij in hun 
web!?               Zomaar er 
midden in? 
 
       

 



Lied: 

Een spin wiedewin(2x) 

Die weeft een web(2x) 

Een spin wiedewin(2x)  

Die vangt daar vliegjes 

en mugjes in.  

 

Ik weet niet hoeveel vliegjes of mugjes de spin 

tijdens Sint-Maarten ving. 

 

Op papier hebben wij heel veel egels 

getekend. Op de muziek van: “Wij maken een 

egeltje”.  

Dit was een les van schrijfkriebels.  

Wij zijn erg enthousiast als juf Samantha ons         

gym- of danslessen komt geven op de 

woensdagmorgen. Het is elke keer weer een 

verrassing wat we gaan doen.                          

Geweldig leuk, juf!!! Dankjewel! 

 

Nu is het bijna 5 december en natuurlijk hebben wij allemaal al in de sinthoek gespeeld. Sint 

en zijn pieten hebben het erg druk met de verlanglijstjes lezen, cadeautjes inpakken en 

rondbrengen. In de huishoek wordt er gewerkt en gezongen voor de Sint, zijn pieten en het 

paard: O zo snel.    

 

 

 

 

 

Gevraagd: 

 Spelletjeshulpouders: 1x in de week op de vrijdagmorgen van 09:00 tot 09:30 uur. 

 Sloopmateriaal: kapotte spullen om te kunnen slopen (graag met schroeven erin). 

Nieuwtjes: 

 Veterstrikdiploma: alle kinderen van groep 2 gaan leren strikken. Maar groep 1 

mag het ook al proberen voor een diploma.  

 Juf Luna helpt ons héél veel en héél goed!!! Wat is dat fijn!!!!!   

 Wij hebben super sterke spierballen gekregen van het gezonde schoolontbijt. 

 Wij hebben er een nieuw vriendje bij! Welkom Jesse!!! Wat fijn dat je er bent!!! 

 Elke vrijdagmorgen hebben we een spelletjescircuit met geweldige hulp van ouders! 

 

 



 Slopen vinden we erg leuk.  

 

 

Prietpraat: 

Jaylinn K: Ik ben naar de tandarts geweest. 
Hevraz: Laat je mond eens zien. (Kijkt in de mond van Jaylinn). Zegt: O, je hebt nog alle tanden (heel verbaasd). 
 
Juf: Waarom verkleuren alle blaadjes van de bomen?  
Khloé: Omdat ze altijd groen zijn, en dat is saai!! 
 
Jaidyn: Dit heersbeestjelief is dood. 
Juf: Hoe weet je dat? 
Jaidyn: Hij ligt op zijn ruggetje. 
 
Aysem: Dit is een beestje (houtsnipper). 
Juf: Het is een houtsnipper. 

Aysem:  Nee, dit is een spinhoutje (spin van hout). 
Juf: Jesse, wat doe je goed mee met alles!                                                                                                                                 
Jesse: Ja, mijn oren luisteren gewoon. 
 
Fayenne: Ik heb mijn slappe pak aan (joggingpak). Dan kan ik goed 
bewegen.  
 
Jesse: Juf, welke kraan moet ik gebruiken in de wc? Er zijn er zoveel!!!  

                                                                                      
 

                                       Wat hebben we al veel gekoekeloerd! 

                        En koekeloeren jullie weer, de volgende keer? 
                                     Groetjes van groep 1/2b, oké! 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GROEP 5B/6B 
 

 

 

Op dinsdag had het ‘t Wold techniekles groep vijf zes. De hele middag bij de Levant 

Daar zit mijn vriendin op school, maar daar hebben we het even niet over. We kregen 

eerst uitleg wat we gingen maken en de stappen. En toen konden we beginnen. We 

moesten solderen. Ik zat bij Joëlle haar moeder in het groepje. Ik zat ook zelf bij Joëlle. 

Eerst moesten we een driehoek maken met staafjes volgens mij. Eerst moesten we ze op 

planken leggen en toen solderen. Zo moeilijk! Maar op de tegel is het gelukt. En toen 

moesten we het omhoog maken. Nog moeilijker zo hee! En toen moest ik naar een 

andere tafel. Toen moest ik allemaal dingen halen: 2 soorten schroeven, ik weet niet hoe 

het volgende ding heet, een lampje en zo’n ding waar je batterijen in moet doen en een 

plankje. Eerst moet ik het driehoek op het plankje zetten. En dan moest ik het driehoek 

op het plankje tekenen .En toen had ik een hamer en een schroevendraaier nodig en 

dan moest ik ergens in het vierkant de schroevendraaier er in stoppen en dan daar 

bovenop timmeren en dan moet je daar het lampje op zetten. En dan daar aan de 

zijkanten de schroeven doen. En dan rechts boven in de hoek bovenin moet je hetzelfde 

doen al onderin. En dan dat ding waar de batterijen in moeten. Aan beide kanten zitten 

rondjes; daar doe je weer schroeven in en mochten we kijken of hij werkte en hij werkte. 

En dan kon ik iets maken dat het er doorheen scheen en dan waren we helemaal klaar. 

We hebben het volgend jaar weer.  

The eind           Brian 

 

 Talentenmiddag 

Elke donderdagmiddag doen groep 3 tot 8 

talentenmiddag. En ik zit in groep 5/6. De eerste 

weken 6, daarna 5. Ik deed figuurzagen. Ik moest 

met spijkers en een hamer in een houten plank 

hameren. Het was best moeilijk. Je moet goed 

uitkijken, want je slaat per ongeluk in je vinger. 

Maar voor de rest super leuk. :] 

Lietje  

 

 

 

Groep 5/6 

We krijgen muziekles van meester Frank en dat 

vind ik super leuk! Hij ging ook een keer een 

verhaaltje van een vogeltje op de gitaar spelen. 

We hebben ook kanjer training, daar leer je dat je 

niet mag pesten en nog veel meer. En we hebben 

ook talenten middag en daar hebben we papier-

maché, figuurzagen en circus. En rekenen doen 

we ook. In groep zes over de duizend rekenen en 

in groep 5 over de honderd. 

Joëlle  

 

 



 

                     TALENTENMIDDAG 

Met de talentenmiddag ging ik 
figuurzagen. 
Je kon uit een dinosaurus of een 
olifant kiezen. 
Ik koos voor de dinosaurus. Om hem te 
maken moest je een plankje, potlood 
en een doekje pakken. Toen je het had, 
kon je hem met het doekje er tussen 
natekenen op het plankje, maar het 
was niet makkelijk. 
Het is me toch gelukt. Toen ik ging 
zagen  
was het pas echt zwaar, maar het was 
wel 
heel leuk. 
Coen 
 

 
 
 
 
 

Muziekles meester Frank 

Wij hebben elke maandag muziekles. Van een hele lieve, 
grappige, leuke meester. Zijn naam is meester Frank. Hij 
kan heel goed muziek maken.  
Hij kan zelfs met zijn gitaar een heel verhaaltje vertellen. 
Dat is echt super grappig. 
Carina  

 

In groep 5/6 doen we leuke dingen zoals: knutselen, tekenen 
rekenen, taal, spelling, talentenmiddag, muziek, Estafette en 
we gaan op de chromebooks. Knutselen doen we met juf 
Marjo.                                                                                                          
Muziek doen we met meester Frank. We leren liedjes van Frans 
Spaans. 
Bij talentenmiddag doen we leuke dingen zoals borduren, ehbo, 
brooddeeg, figuurzagen, sport, papier-maché en draadfiguur. 
Rekenen doen we lastige sommen zoals dit 92:4=23. Estafette 
doen we lezen. Taal doen we leuke dingen lezen. Spelling doen 
we lezen.                                               Quincy  
 

 
 

School ‘t Wold 

Bij talentenmiddag zijn er van allerlei 

dingen. Ik doe draadfiguren. Ik heb al een 

ster gemaakt. Nu ben ik bezig met een 

roos. Je moet eerst timmeren en daarna ga 

je met het wol bezig. 

We doen soms kanjertraining en dan doen 

we soms spelletjes. We leren bij 

kanjertraining wat je wel of niet moet 

doen. Dat is heel leuk. 

We doen elke maandag muziekles van 

meester Frank. Nu leren we een 

liedje in het Frans. Meester Frank neemt 

altijd een instrument mee. Soms moeten 

we in een kring gaan zitten. 

 

Lieske  

 

De boerderij 

Op de boerderij staan allemaal schuren en 
stallen. Een schuur waar landbouwmachines in 
staan, een stal is waar dieren in staan 
bijvoorbeeld koeien, geiten, eenden, varkens, 
schapen, paarden en kippen. Op de boerderij 
woont een boer en de boer rijdt in een trekker 
en een verreiker. Op een boerderij staan ook 
kuilen, dat zijn grote bakken op de grond. Er 
kan alles in: bijvoorbeeld voer. 
Daan  

 



 

 

 

 

 

techniek les 

Wij hadden negentien november 

techniekles. 

Eerst hadden we een presentatie. Daarna  

Uitleg. Toen we dat klaar hadden werden 

we  

verdeeld in twee groepen: de eerste 

groep ging solderen en de andere groep 

ging het platvorm maken. Als we dat 

hadden gedaan gingen we hem testen. 

Daarna gingen we het lampenkapje 

maken.    Ilse 

                      
 

 

 

 

 

Hoi wij zijn Suus en Noa en wij krijgen elke maandag muziekles 

van meester Frank en hij is super grappig. En meestal verzint hij 

leuke spelletjes en hij verzint ook grappige liedjes en we zouden 

het wel elke dag willen en het is een leuke meester. We 

mochten ook een keer een instrument meenemen en 

we hebben ook een Franse en een Duits liedje geleerd en ze zijn 

nog best wel moeilijk hoor. En hij zegt ook wel eens: praat mij na 

en doe mij na. We wisten echt niet dat we zo'n grappige meester 

hebben. En je weet niet hoe lief hij is en hij is zo lief dat je geen 

andere meester meer wil hebben. Je wil hem echt voor altijd als 

muziek meester hebben. En hij is echt super goed in elektrische 

gitaar spelen en zonder box kun je het niet zo goed horen, maar 

het maakt wel heel veel geluid aan je oren. Je krijgt er bijna 

schade van in je oren. Hij speelt ook viool. Dat is echt super 

gaaf. En hij speelt ook hele prachtige liedjes. Dat is super leuk en 

wij denken dat hij vaker terug zal komen. Uiteindelijk neemt hij 

ook een instrument voor ons mee,  maar we weten nog niet wat 

voor instrument hij gaat meenemen. Maar we hopen dat hij een 

leuk instrument gaat meenemen en wij zijn echt benieuwd en de 

rest natuurlijk ook toppie! We hadden niet verwacht dat we 

meester Frank zouden krijgen echt te gek! En meester Frank 

vindt ons denk ik ook heel erg lief? Misschien komt hij volgend 

jaar wel weer terug? Met weer een ander instrument. Dat lijkt 

ons erg leuk natuurlijk en hij heeft een heel grappig brilletje op 

en flap schoenen en hij ziet er echt grappig uit hi hi hi en hij 

heeft een Franse snor en hij heeft krulhaar en hij maakt ook 

leuke verhaaltjes en hij is echt knap oelala!                                                  

Doei ! dit is het einde van ons verhaal groetjes                                   

  

Thema talentenmiddag 

Talentenmiddag is wat je later wil doen 

Ik doe circus. Dat wil ik later doen, want ik 

wil acrobaat doen. Want ik wil touwzwaaien. 

Want de vorige keer gingen we met de doek 

waar de bal niet in het gat mag mogen gaan. 

En we doen ook uit het verkleedhok. Ik heb 

een rare bril gepakt en toen heb ik ook iets van 

een paardje gepakt. En we gingen super hard 

lachen en we hebben wedstrijdjes gedaan, wat 

super leuk is. Oké ik ga het uitleggen over de 

doek en de bal: Je hebt een doek nodig en de 

bal mag niet in het gat gaan. En wie heeft ons 

les gegeven juf Lieke. Tot de volgende keer. 

 

Flórián 

 

muziekles van meester Frank 

Muziekles van meester is heel leuk. 
Hij komt vanaf kwart over negen tot 
tien uur. Hij kan gitaar spelen en 
viool. 
En hij heeft uit verschillende landen 
liedjes. En hij kan een auto en een 
vogel en nog andere dingen nadoen. 
Soms heb je opdracht bij de les. 
 
Lars 

  

 

 


