Kids Nieuwsbrief januari 2018
Stapelgedichten door groep 5/6 (n.a.v. de gedichten dag op donderdag 25 jan.)
Stapelgedichten zijn gedichten die je maakt door boeken op elkaar te stapelen. De titels
op de ruggen vormen, van boven naar beneden gelezen, het gedicht.
Een oud geheim
Een speurtocht naar poezen en katten
Dit zijn bedreigde dieren
Die dieren lopen in de stad Amsterdam
Die lopen met hun hoofd boven water
In de metro onder Rotterdam
Grapje, het was een geintje.
Charelle, Veerle en Jelte
De reis begint
De eeuwige Egyptenaren
Wilde avonturen
De vloek van de woeste wolf
De jacht op de Tsarenkroon
We zijn niet alleen
De dam van de drummers
Het geheim van de verliefde hulpkok
En het geheim van de geldwelp
Vertrouw nooit een heks
Hebbes!
Jelle, Roos en Jayden
Op een dag
Wil ik op tv
Als meester Pompelmoes
Wat een feest!
Hokus pokus … plas!
Voor wie is die brief?
Meester Paardenpoep?!
Met de klas op stap
We gaan naar de Baron 1898
Met Mees Kees
Jesse, Kyra, Iris en Shania

Lang geleden …
Olaf, de rover
Rover en broertje
Dummie de mummie
Hopeloos verliefd
De hand van de meesterdief
Boze drieling
Een hut kan drijven
Heibel in de Hubbelstraat
Het geheim van de riddertweeling
Horrorland!
Waylon, Vince, Dani en Caitlin
Mysterie in spookstad
Blijf maar slapen
Gebruik je hersens niet
Wolven in de stad
Vloep!
Altijd bijten de buren
Kinderen op het menu
Het geheim van de verdwenen kinderen
Mijn zusje is een monster
Verhuizen!!!
Amanda, Kai, Margo en Tasnime
Het geheim van Lena Lijstje
Oorlogswinter
Altijd bijten de buren
De griezelbus
De valse schoolstrijd
Vampier in de school
Bloedlink
Joris en de geheimzinnige toverdrank
Altijd in de leeuwenkuil

Koen, Jutta, Lotte en Lucas
De wilde voetbalbende
Onderuit gehaald
Het geheim van het 100e doelpunt
Gaan voor goud!
Scoren
Balbezit
Het geheim van de voetbalgame
Een droom van een doelpunt
De wilde kippenclub
Tim, de nieuwe voetbalheld
Jens, Yvette, Kaixin en Johnny

Het voorleesontbijt.
Op woensdag 24 januari hadden we op onze school weer het jaarlijkse voorleesontbijt.
Alle juffen en meesters wisselden van groep met een eigen gekozen boek om voor te lezen.
Iedereen was gekleed in pyjama, met of zonder knuffel.
Omdat het een “ontbijt” was, werden we door de ouderraad verrast met een lekker eierkoekje en
wat te drinken. Onze hartelijke dank hiervoor.
Iedereen heeft genoten!

Ik vond het voorleesontbijt heel erg leuk. Veral het boek de Gorgols. het boek de gorgels was een
heel spannend boek. Het boek ging over een jongen die speciale ogen had. Die zag een gorgel die
ging heel vlug op en neer.
Groetjes Femme, groep 4a.

Ik vond het voorleesontbijt heel erg leuk. ik vond het boek de gorgels heel erg leuk . en een jongen
die zag een gorgel. en zijn vader geloof hem de heel de tijd niet. en toen ging het jongetje een keer
in de avond naar bed toe. en toen ging het jongetje stiekem aan de deur luisteren. en toen hoorde
hij zijn vader over gorgels praten. en hij hoorde een brommende stem.

Groetjes Meike
Groep 4a.

25 januari gedichtendag
In groep 5 tweeregelrijm:

Ik ben nu nog blij
Want dit gedicht gaat over mij.
Lieselot & juf Lotte
Ik ben op reis.
En ik eet ijs.
Karlijn & Sanne

Koos is boos
Maar daar ziet ze een roos.
Fleur & Jente

Ik ben aan het schrijven
Maar ik wil niet blijven.
Rick & Willem

We reizen overal naartoe met de trein
Dat is geen gein.
Milan

De juffrouw is heel erg boos.
Ik zie een heele groote doos.
Tim & Skylar

Met een vierkant
Maak je een oliefant.
Jeske & Dominique

Ik ben blij
Met mijn kei.
Justin & Venezia

Wij waren op het landschap
En toen dede we een boodschap.
Danytsia & Jibbe

Ik reis
Maar ik ben ook heel wijs.
Emma & Nienke

Wij zijn boos
We zijn kloos.
Giovanni & Dyon

Wij zijn boos
Maar geen Koos.
Zoë & Maartje

Ik ben sip.
En ik hep last van mij rib.
Terence & Delano

Ik ben sip
Maar mijn kip is hip.
Estelle & Luke

