Groep 5a. De Supersterrenklas.
Beste lezer,
Wij zijn groep 5a, de Supersterrenklas!
Omdat het bijna vakantie is, waren wij wel benieuwd wat de kinderen graag in de vakantie
willen of misschien zelfs gaan doen.
Daarom hebben een aantal leerlingen een stukje getypt op de computer. De andere leerlingen
zijn een andere keer aan de beurt.
Ook hebben we een paar leuke foto’s gemaakt!

Veel lees- en kijkplezier.

Groetjes,
Juf Mirjam, Juf Linda en de Supersterrenklas

Geschreven door: Chris Pals
In mijn vakantie….
Na de vakantie ga ik naar een andere school.
En ik ga naar een combinatiegroep.
En ik ga de kinderen hier erg misen.
Maar ik kom nog wel een keertje langs.
Geschreven door: Bjorn
In mijn vakantie….
Ik ga naar mijn oma en ik ga spelen met mijn zusje en mijn zus, en ik ga op mijn iPad spelen.
Geschreven door: Sean
In mijn vakantie….
Mijn broertje gaat afzwemmen en dat vind ik heel goed!!!!!!!!!!
En dan ga ik vragen om te logeren.
Geschreven door: Brend
In mijn vakantie….
In mijn vakantie ga ik zwemmen en ook gamen en natuurlijk ook een hut bouwen en spelen
op mijn iPod en de Xbox en ik hoop dat ik ook dat ik mag logeren bij me opa en oma want die
hebben een boerderij waar ik op de tractor en de kraan en de golfkar en de grasmaaier en de
shovel ga en een vuurtje maken op hun camping want hun hebben een eigen camping. Dan is
de vakantie weer voorbij.

Geschreven door: Milou
In mijn vakantie….
Ik ga misschien met papa naar een pretpark misschien ga ik natuurlijk ook met Romy naar een
pretpark naar de Efteling gaan we misschien en ik ga naar Herma(kennis) daar hebben ze een
hamster en die hamster ga ik verzorgen zodat ik aan papa kan laten zien dat ik voor een eigen
huisdier kan zorgen dan krijg ik misschien een eigen hamster en die noem ik dan knabbel 
En ik ga met Nala(hondje van me moeder)en ik ga naar mama’s graf om een tekening
neerteleggen die ik gemaakt heb! En ik ga mee naar mijn oppas werk, hij werkt op de MMM
boerderij ik ga altijd achter de kassa echt waar! Dit was het klaar
Geschreven door: Sem
In mijn vakantie….
Ga ik een beetje luieren leuke dingen doen ik hoop dat ik naar corpus ga want daar wil echt
heel graag heen en hopelijk blijft het lekker zonnig want dan kan ik lekker buiten spelen ik
heb ook een buurt met veel vrienden en er zijn ook heel veel speeltuinen wat ik zeker weet is
dat het een leuke week wordt hopelijk voor jullie ook doeg.
Geschreven door: Emma
In mijn vakantie….
Ga ik naar mijn neefje Colin en daar ga ik logeren in een tent in het bos.
En daarna gaan we naar een film maar ik weet niet welke film. En ik ga ook met mijn neefjes
Bram en Diesel logeren bij mij op zolder met disco lampen en een radio en mijn computer.
Dit was het doei.
Geschreven door: Tygo
In mijn vakantie….
Ik ga naar Stevens feestje
En daarna lekker luieren tenminste als het mag en als het niet mag bel ik Steven.
Dan vragen of die kan spelen doei!
Geschreven door: Coen
In mijn vakantie….
Op de bank luieren en logeren bij Sven en bij opa en oma logeren en vissen op de boot en
laser gamen, oja op maandag ga ik mijn vliegveld in elkaar zetten en dan luieren als het mag
doei
Geschreven door: Iris
In mijn vakantie….
Ga ik lekker met mijn broertje spelen en tekenen met mijn moeder en lekker in de hut spelen
en lekker tv kijken en misschien nog met iemand spelen en lekker zitten niksen en voor de
rest weet ik nog niet. Nou doei hoor.
Geschreven door: Chris
In mijn vakantie….
Ik ga naar me opa en oma in Ootmarsum en daar ga ik met mijn oma en mijn broer naar de
paarden en de pony’s en daarna ga ik weer terug naar het huis van mijn oma en opa en het is
een 1 uur en 30 minuten rijden. En ik ga lekker spelen met mijn broer en dan ga ik weer naar
huis en met mijn vrienden spelen. En dan moet ik weer naar SCHOOL en dan vind ik het
heel erg leuk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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