
De ruimteklas en het begin van 2014 

Na twee weken zijn wij ook in de ruimte klas begonnen aan 2014. 

Alle kinderen hadden natuurlijk hun verhalen maar die van Yulin was natuurlijk 

wel bijzonder.  

-Ik ben in de kerstvakantie naar Nepal geweest, omdat mijn zus Rama daar is 

geboren en 10 jaar geleden is opgehaald. Het leukste was een olifant wassen. 

Van Yulin 

Natuurlijk zijn we druk bezig in de groep en hard aan het werk. 

 
Met rekenen zijn we al aan het cijferen dat is onder elkaar uitrekenen van plus 

en minsommen. 



 
-Dat vind ik noch best moeilijk maar ook heel leuk maar ik vergis me soms in de 

minsommen. Maar de plussommen vind ik heel simpel maar als noch vergis ik me 

soms meester. Fred en juf Nicole geven goede uitleg. 

Van Julia 

-Wij zijn aan het cijferen ik vind het wel leuk en het is ook makkelijker want je 

hebt het meestal wel goed. En meester Fred en juf Nicole helpen je als je iets 

niet weet en dat is erg fijn. 

Van Esmee 

Bij geschiedenis zijn we bezig geweest met “De Middeleeuwse stad” 

En dit weet ik er nu van. 

-Dat  je een jaar en een dag in de stad moest blijven om een vrij burger te zijn. 

Van Tom 

-Je kon uit de stad verbannen worden voor erge misdaden en er was het 

schandblok. Daar kon je uitgelachen worden.  

Van Cas 

-Ik heb van geschiedenis geleerd dat  je 3 straffen waren  een  boete het 

schandblok en uit het stad verbannen worden  dat was van geschiedenis.  

 Van Manuella 



Bij Aardrijkskunde en Topo zijn we bezig geweest met de verschillende vormen 

van landbouw en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 

-Het is best moeilijk om al die provincies in je hoofd te houden en geen  schrijf 

foutjes te maken maar ik heb goed geoefend dus voor mij was het best 

makkelijk. 

Van Mirte  

We hadden muziek vaneen echte muziekmeester, meester Frank. 

-We deden eerst hele rare bewegingsoefeningen voordat we begonnen. 

En we  leerden dat je in de ruimte niet muziek kan spelen omdat er geen 

zuurstof is, dan hoor je het instrument  ook niet. En we leerden dat muziek 

eigenlijk geluid is. Meester Frank liet ook een filmpje zien van een koor die 4 

minuten lang niks speelde en eigenlijk is het wel muziek omdat je iedereen hoort 

ademen en dat is geluid.  Meester Frank is super leuk! 

Van Pascalle 

 
We hebben graffiti tekeningen gemaakt. Eerst kreeg je een blaadje die moest je 

in vieren vouwen . Je kon dus 4 keer proberen je naam in graffiti te tekenen . 



 

 



Op allemaal verschillende manieren. Je moest met schaduwen en ook blokletters 

De mooiste van de 4 koos je uit en tekende je naam in het groot met schaduwen 

aan de ene kant. Het leek net echt. Je moest dan ook de achtergrond doen. Ze 

zijn SUPER mooi geworden !!!!!!  

Van Isabel  

 

 



 
 

En vanmiddag zijn we Rob van de Broek ( vader van Wessel) aan het helpen. 

Hij is gevraagd om in samenwerking met het steunpunt Zeewolde een bedankje 

te maken voor de vrijwilligers van Zeewolde, voor het vrijwilligersfeest van 14 

maart. 



 
-Wij hebben Donderdag middag houtblokjes geschilderd en het waren echt veel. 

En het is erg mooi geworden. 

Groetjes Aron 

 



 
 

Er lagen heel veel plankjes op de tafels. eerst mochten wij het schilderen mijn 

groepje heeft het blauw geschilderd daarna mocht je je handen zwart of wit 

verven en er op drukken en daarna moest je er op schrijven 1+1=3 en het is heel 

mooi geworden! 



Van Thijn

 
 

 

 

 

 


