
Terugblik ‘En toen..’



Er was eens een groep 1A…..

En daar hadden wij gewerkt over 

2 verschillende sprookjes. Het 

eerste sprookje was: Roodkapje. 

We hebben een mooi 

knutselwerkje gemaakt waarbij 

we moesten, vouwen, scheuren 

en prikken.

Groep 1

Sprookjes! 

Daarna hebben we het in de klas gehad 

over het sprookje: De prinses op de 

erwt. We konden het sprookje naspelen 

bij onze verteltafel. 

Ook hebben we het kasteel 

van de prins nagemaakt met 

plakfiguren. 

Tot slot hebben we tijdens de Gi-Ga-

voorleesshow het verhaal nog eens 

naverteld met behulp van prenten. Amira, 

Sam en Jop hebben het verhaal uitgebeeld. 

Dit deden zij super goed!

En tot slot leven we nog lang en gelukkig!!!



Groep 1

Sprookjes! 

Het kasteel van Doornroosje Roodkapje 



Groep 3
Terug naar de dino’s! 

De grootste dino is.. De kleinste dino is..



Wij hebben een lapboek gemaakt met blink. En daar gaan we over 

vertellen. Wij hebben het met blink over klimaatkenners. Over het 

weer en wij hebben nog vragen beantwoord. En ook zelf gesteld 

groet Isa en Bente

Groep 5

Klimaatkenners! 

waarom sneeuwt het 

als de temperatuur plots onder het vriespunt is gedaald 

veranderen de waterdruppels van wolken in ijskristallen komen 

ze in aanraking met stof deeltjes als zand ,rook en as deeltjes 

die in de lucht zweven zo groeien de ijskristallen geleidelijk 

aan tot sneeuw

dit vond ik erg leuk onderwerp 

nova



Groep 5

Klimaatkenners! 

ik heb een labboek gemaakt over waar sneeuw uit valt en dat is uit 

de wolken als het 0 graden is dan komt er sneeuw uit de wolken 

omdat het dan 0 graden is. einden.

Otis

Bij crea (knutselen) gingen we wereldbollen maken van 

piepschuim.Dat paste goed bij het thema van blink: klimaat kenners. 

Het was erg leuk om te doen. We moesten papier op een halve 

piepschuimbol plakken. Twee kinderen deden de dag en twee de 

nacht. We deden het dus ook in groepjes van vier. Het werd dan ook 

een enorme rotzooi met de plak. Aan je handen op de tafel en op de 

wereldbol. Maar het bleef alsnog leuk om te doen. We konden 

bijvoorbeeld stokjes maken om in de dag te steken en sterren om op 

de nacht te plakken.

Tessa van den broek en olivia chainska popera



Groep 7
Oorlog en vrede 

Deze week hebben we in groep 7 geleerd wat een recensie is, waar 

je deze aan herkent en hebben we er zelf een geschreven voor ons 

bezoek aan een museum. 

Wij zijn groep 7A en zijn op dinsdag 18 oktober naar het museum de 

Bevrijdende Vleugels geweest. Dit is een oorlogsmuseum over de 

eerste en tweede wereldoorlog. In het museum was ook een rode 

knop. Als je daarop drukte dan ging er een luchtalarm af. In het 

museum stonden allerlei oude vliegtuigen uit de oorlog. Deze zijn 

vroeger ook echt gebruikt. In sommige vliegtuigen hebben we een 

kijkje genomen. Dit was mooi gemaakt, spannend, netjes en 

indrukwekkend. We hebben ook echte bommen gezien, ook waren 

er concentratiekampen nagemaakt.

Na een tijdje was een beetje onze concentratie op en we moesten 

soms een beetje lang staan. Maar het was een leuke en 

informatieve middag. De gidsen vertelden in kinderlijke taal, 

waardoor het een interessant verhaal was. Sommige verhalen 

waren een beetje zielig en soms saai. We hebben veel geleerd en 

het was heel gezellig.



Groep 7
Oorlog en vrede 

Het bezoekje aan het oorlogsmuseum was heel leerzaam en 

interessant.

De voertuigen van de wereldoorlog en het verschil tussen nu, 

echt bizar!

Je zat in een groepje met een volwassen medewerker, die legde 

alles uit. Het enige nadeel was dat je best lang stil moest staan, 

maar ja wat je zag en hoorde daar had ik wel iets voor over. 

Bijvoorbeeld een Duits vliegtuig van het leger, en hoe de 

mensen met hun parachute uit het vliegtuig sprongen.

Dit was ons bezoekje in het oorlogsmuseum

Tess uit groep 7B 


