
Nieuwsbericht groep 5A – oktober 2010 

Tessa 

Ik heb meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd. Ik ging voorlezen 
uit Vila Fien van de schrijver Jan 
Schotveld. Mijn stukje ging over een 
inspecteur die naar de wc moest. 
Toen kwam Deesje (dat is een heel 
klein meisje) en zij wilde weten 
welke letter de inspecteur had 
gepoept. Ik vond het heel leuk om 
mee te doen, maar ook wel weer 
spannend omdat je voor zo’n hele 
grote groep kinderen moet 
voorlezen. Ik was opgelucht nadat ik 
had voorgelezen.  

Benjamin 

Met IPC hebben we zelf chocola 
gemaakt. Eerst hebben we chocola 
gesmolten en toen deed je hem in 
een cupcake bakje en dan doe je 
versiering erop. Ik had spekjes, ook 
stroopwafelstukjes en chocola. 
Daarna moest het in de vriezer. Als 
het uit de vriezer kwam, mocht je 
het opeten of je bewaarde het. Mijn 
chocola was heel lekker. Ik vond de 
opdracht heel leuk omdat het met 
chocola te maken heeft en dan kan 
je ermee werken.  
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Liora 

De juf ging een geschiedenisverhaal 
voorlezen over de eerste mensen 
die chocola hadden uitgevonden. 
Wij moesten een foto maken van 
wat er in het verhaal verteld wordt. 
Dit heet een tableauvivant. Ik vond 
de opdracht leuk om te doen omdat 
ik niet hoefde te schrijven.  

Sebastiaan 

We hebben meegedaan aan het open podium met het liedje 
‘dans met jou’. Ik heb gedanst en gezongen. Ik vond het best 
leuk om te doen. Ik probeerde het gewoon in een keer. Ik vond 
dat het goed ging want we kregen een groot applaus.  

Lotta 

Met IPC moesten we iets eten en 
dat moesten we over onze tanden 
smeren. Toen kregen we een 
plakverklikker. Toen moesten we 
kijken welke tanden roze waren en 
dat moesten we op een papiertje 
inkleuren. Ik vond het super leuk 
omdat ik in een heel leuk groepje 
zat. 

 


