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Alessa 

Sven 

Britt 

Groep 4 A , Thema vuurwerk & de vraag wat de kinderen in de vakantie  

      hebben gedaan!! 
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Jéno 
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Winter  

De kinderen uit groep 7c denken aan verschillende dingen bij het thema  

winter. Zij hebben hier in groepjes gedichtjes over gemaakt. 

 Zie hier het resultaat!  

Sneeuwpop  
 
Sneeuw is leuk.  
Sneeuw is fijn.  
Wat zou je doen als je niet blij zou zijn.  
Als je een sneeuwpop maakt dan doe je dat met plezier en met veel geklier.  
Niemand laat de sneeuwpop vergaan, dat doet alleen de zon, maar nu moet ik 
gaan.  
Wat moet je doen als de winter er niet zou zijn. 
 
Tim B, Emma, Ziyad en Nicole  

 

Sneeuwballengevecht  
 

Buiten was het wit en glad  
De sneeuw is vaak nat  

Buiten is het koud 
Daarom strooien mensen zout  

Sneeuwballengevechten zijn heel leuk  
Daarom liggen we allemaal in een deuk  

Waarom het nu niet sneeuwt  
Er is teveel mee gespeeld  

 
Tim, Jelle, Maartje, Joy  

Een rap over: IJsbeertjes   
 
IJsbeertjes zijn wit, ze hebben veel pit, en daarom doen 
we dit.  
Ze zijn ook heel schattig en, maar ook heel nattig .  
Ze leven op de Noordpool, en wij zitten op de basis-
school.  
Ze hebben het koud, en zijn soms stout.  
Ze eten vis en drinken wat fris, helemaal gratis  
 
Daan, Sam Tess, Juliën  
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Kerstmarkt 
  

De kerstmarkt was op school en we hadden heel veel lol.  
De kerstman was heel leuk en we lagen allemaal in een deuk.  

Kinderen stonden achter een kraampje en ze keken door een raampje.  
We hadden een goed gevoel, want we verdienden een heleboel.  

 
Alana, Daniëlle, Jesper en Siem  

 

Sneeuw 

 
sneeuw 
erg koud 
een sneeuwpop maken 
een sneeuwballengevecht op straat 
winter 
 
Aiden ,Rens ,Djinty ,Naomi 

 

Winter 

 

Winter is een mooi seizoen 

Met kerst hebben we een goed fatsoen 

Wij eten bij het kerstdiner een kalkoen 

Zei ik citroen? 

Ik bedoel natuurlijk een kalkoen! 

 

Lonneke, Rayèn, Romano  

We hopen dat u heeft 

genoten van onze stukjes 

over de winter. 

 

Groetjes van groep 7 C 


