groep van de maand week 5
Deze week schrijven we over wat we allemaal tijdens de gymlessen doen.

Naam:Ahmed
Gym is heel leuk. Het leukste vind
ik bunkertrefbal,voetbal en winkel van sinkel.
alleen wat ik niet zo leuk vind is turnen.
Naam: boris
ik vind gym leuk
we doen vaak leuke spelletjes zoals:
hockey, monobasketbal, mattenpeuten.
soms doen we ook:
bunkertrefbal of gewoon trefbal.
we krijgen les van meester mark.

Brenda
Ik vind gym super leuk, vooral bunker trefbal, Jamesbond en
hockey spelletjes. En over een kast springen vind ik moeilijk en
niet zo leuk. Spelletjes met de al vind ik ook leuk. En de meester
vind ik ook lief.
Naam: Cenan

Gym is super leuk. en het leukste onderdeel vind ik bunker trefbal
en James bond en apenkooien.
en we hebben een hele leuke meester meester Mark hij is super
leuk omdat hij het leuk uitlegt.
Naam:Daniël
leuk:bunker trefbal, winkel van sinkel, voetbal ,iemand is hem niemand is hem,trefbal,
stom: turnen, dansen

faye
Ik vind veel dingen bij de gym leuk
vooral bunker trefbal, turnen en Jamesbond.
Alleen voetbal vind ik niet zo leuk.
Over een kast springen vind ik wel moeilijk.
Ik vind een handstand maken tegen een
muur makkelijk.
Naam:jack

ik vind bunker trefbal het leukst maar dat doen bijna nooit.
in groep 5 deden we heel vaak bunkertrefbal maar nu niet
meer en dat vind ik wel jammer maar bij meester mark
doen we andere leuke dingen zoals hockeyen.

Naam: jayden
Met gym doen we veel dingen met kasten en matten, springen en
rennen, maar het allerleukst is James Bond.

Dat is een spel dat je stiekem geld (wij gebruiken lintjes) moet
stelen, en dan zonder dood te gaan, het geld in je bunker terug
leggen. Als je dood bent moet je het geld terug leggen en dan naar
het ziekenhuis (dit geval de bankjes.) Het team dat het meeste
lintjes heeft, heeft gewonnen.
Wat ik moeilijker vind is de koprol op het rek (soort zweefrol.) De
gym is mijn 2de lievelingsvak, omdat het altijd leuk is. De gymzaal
is op Quintus

naam: lenthe

gym

turnen vind ik het leukst met gym. b
 unkertrefbal vind
ik het leukste spel met ballen, en je kan een bunker
maken.

Naam:Lokeyin
de gym doen we bijna altijd
3 spelletjes.
ik vind mono basketbal niet zo leuk
omdat we altijd ruzie krijgen
Luca

Naam:

GYM
we doen veel in de gym soms trefbal dingen en james bond of bunker trefbal
wat ik het leukst vind is bunkertrefbal het is leuk om dat je zelf met je team een
bunker moet op zetten en als het begint mag je er ook in schuilen als er een
onderdeel valt dan mag je het niet meer op zetten.james bond het gaat als volgt
james bond moet met zijn team de gouden staven stelen als je bent geraakt dan ben
je af dan moet je zogenaamd naar het ziekenhuis.als james bond alle goudstaven
heeft dan heeft james bond gewonnen.door schuif trefbal het gaat als volgt als je
iemand hebt geraakt dan ben door naar het volgende vak al ben je bij het laatste

vak en je gooit dan iemand af dan moet je aan de zijkant zitten en wachten tot er 3
kinderen aan de zijkant zitten.
NAAM:mats

Gym is heel leuk slagbal vind ik het leukst .
Gym is soms ook moeilijk zoals bij over het touw springen.

Het is mijn tweede lievelingsvak.

Melanie Eijgermans
ik vind gym heel leuk.
zeker winkel van sinkel , apenkooien en
bunkertrefbal .
we zijn heel veel bezig met hoog springen.
mijn record is 1 meter
bij winkel van sinkel moet je andere af
gooien en daarmee kan je punten verdienen.
met de punten kan je spullen kopen om jezelf
te verdedigen
pieten gym is heel leuk.
ik vind de touwbrug heel leuk.
Naam:

en als het donker is is het ook heel leuk
we hebben een hele leuke stage meester.
mex
In de gym hebben we hele leuke spelletjes zoals:
james bond, turnen en bunkertrefbal, maar
bunkertrefbal doen we niet vaak. We doen ook
hockey, voetballen en slagbal.
Naam:

michaela
ik vind bunker trefbal het leukst.
ik ben er ook goed in. en het james bond spel vind ik
ook leuk.
Naam: yilla krouwer
Naam:

Ik vind badminton heel leuk.
Helaas doen we dat niet zo vaak.
De Winkel van Sinkel is ook heel leuk.
Dan kan je geld verdienen en dingen kopen.
Pietengym is ook heel leuk.
Vooral met de trapeze
Nu er een stage meester is,
is het extra leuk.

Naam: Roos
gym
gym is heel leuk en dan vooral
bunkertrefbal  en turnen en handbal
tim

Naam:

gym
we hebben vaak veel plezier.
ik wil wel wat meer voetbal doen.
maar het is leuk en daar ben ik blij
mee.

Naam:STAN

ik vind gym heel leuk vooral bunkertrefbal en james bond vind ik ook leuk bunkertrefbal is
een spel waar je onder een mat goudstaven moet pakken en dan moet je ze naar je
schuilplaats brengen en bunkertrefbal is je krijgt een paar matten en je krijg een kast waar je
in 1 minuut een bunker mee moet maken en daarna begint het spel en dan moet je elkaar
afgooien maar als een van je matten valt mag je hem niet meer neer zetten dan moet je hem
op de grond leggen

zinzi

Naam:

we

hebben met gym heel veel dingen gedaan zoals lenigheid en trefbal
gespeeld hoog springen james bond gespeelden voetbal zelf
kiezen. maar ik vind gym heel erg leuk.en de gymmeester vind ik
heeeeeeeeeel leuk en grappig.
Naam:Ties
ik vind bunker trefbal leuk omdat je een bunker kan maken en je kan het super lang
duren maar dat doen we niet vaak ik vind dat stom. maar ik vind alle trefbal spelen
leuk dus dat vind ik er van.
Naam: jasmijn

het was maandag middag er was gym
het was hele leuke gym we ginnen hoog springen
ik kwam best wel hoog maar we deden nog geen wedstrijd
dat doen we de volgende keer. En we moesten ook gaan hockey

dat was ook leuk. En we moesten ook springen over kasten dat was de leukste gymles
ooit.
Naam:Leon

Gym is mijn lievelings vak natuurlijk met buitenspelen tegelijk bunker trefbal
speeltuin en apenkooien.
De gym is al leuk genoeg maar nog leuker als wij speeltuin of bunker trefbal
vaker doen =D
Naam: Pepijn!!!

Ik vind gym heel leuk. We doen meestal hockey of trefbal. Mono
basketbal doen we ook vaak. Meestal verdelen we het veld in 3 stukken.
Dan schuiven we steeds door. Maar we doen ook wel eens spellen
waarvoor je het hele veld nodig hebt, zoals bij slagbal, James Bond of
bunkertrefbal. Bij sinterklaas deden we pietengym (in het donker!).
Iedereen vind die spellen het leukst. Die spellen doen we ook helaas het
minst. We gymmen altijd op maandag en dinsdag. We krijgen gymles
van meester Mark. Op dinsdag zijn er ook stagiair(s). We hebben vorige
keer getraind voor het hoog springen. Dat was ook leuk. We doen altijd
wat leuks. Vandaag deden we dat ook.
Dat was het.

Naam:Sophie

hallo allemaal vandaag gaan we het hebben over gym.Gym is egt
supper leuk, want we doen vaak teamsporten zoals
handbal,hockey,voetbal,basketbal,korfbal.Mijn lievelingsspel is
bunkertrefbal.Maar helaas doen we dat niet meer.Maar de meester is
soms egt heel erg streng,maar dat hoort er bij.Maar we hebben ook een
stagaire hij is super grappig en aardig.We doen altijd spellen in groepen
dan zegt de meester jij bent nummer 1 jij 2 jij 3, maar ik vind het ook wel
eens leuk dat 2 mensen de tyms kiezen,want dan zit je wat meer bij
vriendinnen.Maar gym is wel heel leuk hoor!!!

Naam: Vin

Gym
Pas gingen we hoogspringen en ik vond het super leuk. We gingen
steeds een stukje hoger en iedereen van mijn groepje hield het goed vol.
Wat ik ook leuk vind is boksbal en James Bond. Met boksbal zit je in een
kring en iedereen heeft een eigen goal. Je moet proberen de bal in
andermans doel te krijgen met je vuisten. James Bond is een spel dat de
boeven alle goudstukken hebben gerooft en dat de James Bonds die
weer terug moeten halen. Maar de boeven gooien ballen en als die je
raken ben je af.

