
 

 

 

Verslagje van de vlaggenles aan groep 5 UNIS en vakantiehuiswerk 

Hi allemaal, 

Dat was de laatste feestelijke vlaggenles online van groep 5. Wat ging dit jaar snel, het 

vloog voorbij. Wel jammer dat we mekaar niet in het echt konden ontmoeten. Toch wel 

raar zo’n virtueel jaar. We missen allemaal de gezellige interactie van spelletjes in de 

taalles en in de pauze.  

Maar deze laatste les was knots gezellig. We hadden allemaal iets lekkers van ijsjes 

tot cupcakes tot chipjes en kaas. Met drankjes als coca cola, een bittertje, ice tea en 

karnemelk. 

 

 



 

 

 

Wat deden we verder in de vlaggenles? 

We begonnen met bekijken van elkaars hapjes en 

huisdieren. We zijn helaas vergeten de vis Elvis van 

Hannah te bewonderen en de foto van de kater 

(jongen toch?) van Melina is helaas bewogen. 

We staken vervolgens voor elke leerling de vlag uit. 

Tjonge wat een hoop lieve opmerkingen en 

complimentjes gaven de meisjes elkaar! Het zijn toch 

echte schatten! 

Melina had prachtige kaartjes voor iedereen gemaakt: 

 

 

 



 

 

 

Melina gaat straks terug naar Nederland. We zullen haar heel erg missen. Misschien 

kunnen we blijven schrijven als we je adres weten? 

Ook Emily en Hannah hadden een afscheidstekening gemaakt maar ik heb die niet 

snel genoeg gefotografeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daarna bekeken we de verschillen in onze virtuele klas en een nep klas. Dat was heel 

moeilijk!  Ze vonden ze uiteindelijk allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen speelden we een Kahoot quiz gemaakt speciaal voor onze klas. 

 



 

 

 

Vervolgens speelden we een soort ‘Renjerot/drie op een rij spel en moesten we snel 

dingen uit ons huis tevoorschijn toveren. 

 

Ze wisten ook nog alle drie een leuke mop te vertellen. Daarna probeerden we een 

heel leuk spel dat Melina kende te spelen: https://skribbl.io 

Maar dat lukte niet op tijd om er allemaal in te komen. Het is heel leuk en ik ga het 
zeker volgend jaar gebruiken! Dank je wel hiervoor Melina.   

Toen wilde ik nog even wat van het huiswerk voor in de vakantie laten zien. Dat 
huiswerk kun je vinden op de server en de huiswerkwebsite. Dat huiswerk is niet 
verplicht. Ik hoop wel dat ze het theaterboek uitlezen. Ik zet nog een leuk boek erbij 
(Superjuffie). Er staan verder nog andere huiswerktips. Maar ik zou het superleuk 
vinden als de meiden ook gaan werken aan een plakboek van hun vakantie of van 1 
vakantiedag 1 pagina dagboek/plakboek van wat ze beleefd hebben. Ik heb een 
voorbeeld en een filmpje erover in een powerpoint gezet. Nog leuker is het om ook 
zo’n filmpje te maken met ‘time-lapse’ dat op heel veel telefoons zit bij de camera app. 
Als ze zo’n mooie plakboek pagina maken en een foto sturen (maar dan moet ie wel 
echt mooi zijn) stuur ik een prijsje terug uit Japan (daar gaat mijn plakboek van vorig 

jaar over). 

https://skribbl.io/


 

 

 

 

Tja en toen was de les en het schooljaar afgelopen.  

Ik hoop Emily en Hanna volgend jaar in de gangen van Upper West of Unis te zien en 

in de pauze leuke spelletjes te spelen of misschien in een online les die ik ga geven? 

Lieve schatten het gaat jullie allemaal harstikke goed in groep 6! Melina in groep 6 in 

Nederland, spannend hoor! Ik wens jullie een heerlijke welverdiende vakantie. 

 



 

 

 

Ik wil hier ook alsnog alle ouders heel erg bedanken voor hun positieve inzet en 

begeleiding bij het huiswerk en hulp bij het geven van de online lessen. 

O ja mama’s en meisjes……. Vergeet de vaderdag niet alsjeblieft!!! Op 20 juni iets 
moois of lekkers maken! Want de vaders hebben ook echt fantastisch geholpen (o.a. 
met moederdag maar ook met al dat huiswerk!) om de Nederlandse les tot een succes 
te maken! 

Allemaal een hele fijne vakantie, 

juf Tinka. 917-4024768 

tinka@klokhuis.com  

 

p.s. websites waar jullie naar vroegen: 

Het achterhuis virtueel: 

https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/ 

Dolfje Weerwolfje spel met woordenschat, spelling en heel veel leuke spelletjes en een 
boek (je moet de bladzijden verdienen d.m.v. taalspelletjes). Het is gratis. Verzin een 
nepnaam als je je naam niet wilt vertellen: 

https://dolfjeweerwolfjespel.organiq.nl/ 

Het leuke spel van Melina: 

https://skribbl.io/ 
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