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Groep 5a is
enorm blij met
de nieuwe
computers!
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Vrijdagmiddag 30-09-2020 ging groep 5B tijdens de knutsel les een stukje terug in de
tijd. De klas ging terug in de tijd naar de jaren ’50 en ’60. In die tijd was POP-ART super populair in de Verenigde Staten. In deze les gingen de kinderen aan het werk
met één van de meest bekende gezichten van die tijd Andy Warhol. Andy Warhol
was geen normale kunstenaar. Andy hield ervan om alle daagse dingen net even
anders te schilderen en te tekenen. De kinderen kregen twee blad
en één met een flesje en één met een blikje. De
opdracht was om dit na te tekenen en zo veel mogelijk kleur te gebruiken. Die kleuren waren kenmerken waarmee Andy tot de dag van vandaag nog
steeds mee bekend staat.
Reacties van de kinderen:
Saar : Je moest iets nadoen van iemand . Je moest het eerst natekenen en daarna
uitknippen. Daarna mocht je het verven . Mijn opdracht is goed gelukt.
Harlen: Van de meester moest ik gaan verven. Een colaflesje en colablik. Dit deed
Andy Warhol ook, dat was een beroemde schilderaar
Zarah: We moesten iets namaken van een kunstenaar. Je moest een colaflesje en een colablikje verven en ik vond het heel erg leuk

Jonas : De meester liet Andy Warhol zien. Dat was een
schilder . Hij schilderde rare dingen . We moesten colaflesjes ook namaken maar dan in andere kleuren . Het
was een leuke opdracht en het is gelukt en ik ben blij
dat het mooi was geworden.
Julian v D: Je moest iets maken van die meneer je
moest een blikje en een flesje tekenen en daarna verven.
Isabelle: Je moest eerst tekenen en daarna in kleuren je moest heel goed kijken hoe je
het deed en met welke kleuren.
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Groep 5c is heel blij met de nieuwe chromebooks!!
Wij gebruiken deze iedere dag en leren er heel veel van.
Hier hebben wij een kinderboekenweekquiz gedaan en mochten wij
extra informatie opzoeken.
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6a

Hier zien jullie de handige wisbordjes. Met af ‘wis ‘ bare stift schrijf je je antwoord op.
Door de bordjes allemaal in de lucht te houden kan de leerkracht het antwoord controleren.
Vervolgens maak je nieuwe sommen, waarbij veel samen gewerkt wordt.
In het kader van bewegend leren is er veel variatie mogelijk.
Lopend door de klas ga je sommen oefenen op verschillende niveaus met je medeleerlingen.
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Groep 6b is op de dependance hard aan het werk
Ik vind het de moeilijkste tijd van mijn leven. Ik wil dat de corona weg gaat. Corona is stom!
Aaron
Maar het was wel leuk om naar de dependance te gaan ,maar super was het niet door
die stomme corona. Levi de Best
Je moet wel afstand houden en ik ging een week geleden naar de Efteling voor m’n verjaardag
maar Ik vergat de hele tijd afstand te houden. De pretparken gaan nu dicht en
de winkels misschien ook.Straks kunnen we ook geen Sinterklaas en Kerstmis vieren. Dat
vind ik niet leuk. Fleur

Ik vond het jammer dat ik tijdens de Coronatijd bijna niks kon doen en ik maakte me zorgen
om mijn moeder, want zij is in de risicogroep en dat vind ik niet fijn.
Maar wat ik wel fijn vind, is dat ik naar de dependance mocht . Marijn.
Ik vond het leuk om naar de dependance te verhuizen, maar niet zo door de Corona. Floris
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In de Coronatijd moest ik thuisblijven en thuis werken. Het was best saai. Om half
8 ging ik aankleden en ging ik het werk dat we kregen maken. Ik ging tegelijkertijd ontbijten.
Floor

Ik ben Luca, de Coronatijd
was een moeilijke tijd. Mijn beste vriend zijn ouders hadden corona. Hij kon dus niet op
school komen.
Ik vond het leuk om naar de dependance te gaan.
In groep 5 moesten we thuis werken ik vond dat niet zo leuk.
Toen we weer naar school mochten was ik heel blij. Nu in groep , is het ook heel leuk .Juda
En wij mochten niet meer naar school. Wij moesten thuis werken ik vond het niet leuk.
En ik mocht men oma niet meer zien. Rozemarijn

Ik keek er naar uit om naar de dependance te gaan, maar er was een heel groot nadeeltje. Er
was nog steeds Corona. We kregen steeds meer regels we mochten minder dingen doen
zoals de 1,50 meter afstand . Jan
Hoi ik ben Lois toen ik hoorde dat er een lockdown kwam was ik erg geschrokken.
Ik kon niet meer naar school en ik kon ook niet mer buiten spelen.
Hoi ik ben Rayen en mijn verhuizing was best wel gek naar de dependance ik wist niet waar je fiets moest zetten en wat je moest doen en het is kleiner dan de
school waar we eerst zaten en er zijn minder groepen dus ook wat rustiger maar ik vind het
best wel oke.

