
 
 
 
 
Groep 5B is op donderdag 16 april lekker het bos in geweest. We hadden de 
excursie Zangvogels. 
Het was erg leuk. Een aantal kinderen hebben er iets over geschreven en juf 
Linda heeft leuke foto’s gemaakt. Veel lees- en kijkplezier! 

  
Geschreven door: Elvira 
Vandaag  kwamen we op school en  we 
vertrokken  meteen. We gingen  fietsend naar 
de rode schuur  toen kwamen we aan . Het 
regende gelukkig  niet. Die mevrouw ging wat 
dingen uitleggen over vogels .We gingen naar 
binnen en zagen allemaal opgezette vogels, ze 
hadden alleen de raaf nog niet opgezet. Toen 
gingen we naar buiten, we gingen het bos in. 
In het bos moesten we voedsel zoeken wat 
vogels eten. En iemand  had een kikker 
gevonden. Toen liepen we weer door. We 
gingen tikkertje spelen en nog veel meer. 
Daarna gingen we weer naar de rode schuur 
en hebben we afscheid genomen van de 
mevrouw en gingen weer naar school . 
  
  



Geschreven door: Marijn 
We gingen met de hele klas op de fiets naar 
de rode schuur. Toen we daar waren 
gingen we als eerst naar binnen. Daar liet 
de boswachter wat opgezette vogels zien. 
Daarna gingen we het bos in. We moesten 
voedsel zoeken voor de zangvogels. We 
hadden dit gevonden heel veel 
pissebedden, nootjes en een kikker. Daarna 
gingen we het zangvogelspel doen. Toen 
gingen we weer verder. We gingen nesten 
bouwen. Ze waren allemaal heel erg mooi. 
Daarna gingen we weer naar de rode 
schuur onze fietsen pakken. We gingen 
weer terug naar school, het was gezellig. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Geschreven door: Kyara 
16 april gingen we naar de rode schuur 
we gingen er fietsend heen. Het was heel 
leuk. 
Toen we bij de rode schuur kwamen, 
waren er 2 vrouwen die ons een paar 
dingen uitlegden over  zangvogels. Toen 
gingen we naar binnen en er waren 
allemaal opgezette  vogels.  Toen gingen 
we naar  het bos eerst gingen we rennen 
daarna verder lopen en voedsel zoeken. 
Juliette had een kikker gevonden  en nog 
veel meer dingen, verzin het maar. We 
gingen toen weer verder. 
 
 
 



 
 
 
 

Een aantal andere kinderen hebben ook een leuk stukje geschreven. Over iets 
wat ze meegemaakt hebben of ze hebben hun fantasie gebruikt! 
En er staan nog een paar leuke foto’s uit de klas bij! 

 
 
Geschreven door: Annali 
Sneeuwpret 
Ze was verdrietig en ook boos want ze 
mocht niet naar buiten.  
Ze wou zo graag naar buiten.  
Er lag heel veel sneeuw, ze wou gaan 
schaatsen op het ijs, maar het mocht niet 
van haar vader en moeder, en daar 
was haar broer het mee eens. 
 
 
Geschreven door: Celine 
School is super  
School is echt super! Er is van alles te doen. Je 
mag ook een spreekbeurt houden en een 
boekenbeurt houden. Ik had hem pas nog 
gehouden op 23 april. Het ging over Michael 
Jackson, het ging erg goed! De lessen zijn goed 
uitgelegd,  goede tweetallen en drietallen en ook 
erg goede groepjes. Ik en de anderen hebben nu 
ook een vulpen, ze zijn er in veel kleuren: rode, gele en blauwe. En de inkt is 
blauw. Alles is duidelijk en de vakken zijn erg leuk. 



Geschreven door: Daan 
De lente 
Ik ging naar het hotel en overal waren bloemen. 
We gingen naar de trouwerij van mijn tante. 
Maar in de kerk was het minder leuk. 
De volgende morgen gingen we zwemmen. 
We gingen daarna nog even naar me tante’s huis toe. 
Het volgende weekend naar vrienden en gingen we daar in de avond in de 
haven lopen. 
Toen we bij hun aankwamen deden we de tv aan en aten we toastjes. 
De volgende dag gingen we naar de boot. En kwamen de vrienden weer. 
Mama ging de boot schoon maken. 
En wij gingen in het klimparadijs spelen. 
Daarna gingen we daar patat eten. 
 
 

 
 
 
 


