
In groep 5C zijn we het schooljaar gestart met de eerste IPC unit: 

chocola. 

De eerste resultaten hangen aan de leerwand en in de groep. 

 

                           

 

 

 

Wij hebben de Kinderboekenweek afgesloten met de uitreiking van de griffel voor het beste verhaal. 

De  kinderen hadden fantastische verhalen geschreven. Het was  dan ook heel moeilijk om een 

winnaar te kunnen aanwijzen.  

Kiki, Jasmijn, Derek en Teddie  kregen een eervolle vermelding ( zij waren daar gelukkig blij mee) en  

Philip-Jan heeft de griffel gewonnen.  Hartelijk gefeliciteerd! 

Om een indruk van de andere verhalen te krijgen, zetten we er nog een paar op de site! 

De heksen. 

De heksen willen in de tuin spelen en de geesten ook. Ze willen allebei op het 

klimrek spelen. Het werd donker. Ze hoorden een geluid in het bos. Ze keken elkaar 

aan. Ze waren bang. Een geest ging kijken! Langzaam liep de geest naar het bos. Het 

was de kat van de heks en iedereen moest lachen. De heksen en de geesten liepen 

lachend naar huis. 

                                     Lucas. 
 

 

 



 

Op een bijzondere dag ontstond er een mummie in de woestijn. Het was zo warm, bijna een 
hittegolf. Hij liep en liep. Toen kwam hij bij een paleis dat leeg was. Daar kwam hij de koning tegen. 
De koning zei: "Wat doe jij in mijn paleis? 
De mummie zei: "Ik heb geen vrienden, ik zoek vrienden". De koning zei dat de mummie bij hem 
mocht wonen.  
Er waren vijf jaar voorbij en de mummie voelde zich eenzaam. Hij dacht: "Zal ik naar een ander land 
gaan om vrienden te zoeken". Hij ging op reis van land naar land. Hij kwam ineens in een donker 
bos. Hij stapte in het bos en viel gelijk in een val. De val was diep. Hij viel en zag een gang. Hij liep in 
de gang totdat de gang stopte. Er stond iets op de muur. Er stond: "Kijk achter je". Hij keek achter 
zich. Er zat een zombie. De mummie probeerde hem te slaan. De zombie was weg! De mummie 
dacht: "Waar is hij?" Hij ging terug naar het begin van de gang en klom omhoog.  
In het bos zaten ook andere mensen. Ze keken naar de mummie en zeiden:. "Waar kom jij 
vandaag?" Ze vroegen nog meer. De mensen en de mummie waren omsingeld door zombies en die 
probeerden ze aan te vallen. Ze kwamen dichterbij. Toen zat er een wolf achter de zombies. De wolf 
at de zombies op en in één keer... hap hap hap. De wolf rende weg. De mummie en de mensen 
waren niet meer eenzaam.  
                       Yme 

 

 

 

Ook hebben we een basketbalclinic gehad. Kinderen hebben veel geleerd en 

fijn het spel gespeeld. 

In  november krijgen we een clinic korfbal en judo! Wij kijken daar naar uit! 

    

 

 



Het eerste open podium hebben we gehad op vrijdag 13 oktober!  Er werd 

gedanst en gezongen. 

 ter voorbereiding moesten er nagels gelakt 

worden! 

 

“Gruwelijk eng” van Kinderen voor kinderen! 

Op vrijdag 3 november hebben we de afsluiting van ons project “Zing ’s mee”. 

Wij zijn hard aan het oefenen! 

Eerst gaan we genieten van de herfstvakantie! 


