Nieuws uit groep 3/4

Nieuwsteam:
Alle kinderen uit groep 3/4

december 2016
Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

Alweer de laatste nieuwsflits van 2016! De periode na de herfstvakantie is altijd een drukke,
maar gezellige periode!
*Net na de herfstvakantie was er de fietscontrole. We fietsen namelijk deze periode steeds
meer in het donker. Belangrijk dus dat we goed verlicht zijn!
*Begin november vierden we met de hele school dankdag. Naast het feit dat er zorgen zijn,
hebben we ook veel om voor te danken. Kinderen mochten krantenartikelen meenemen met
goed nieuws. Dat hebben ze massaal gedaan . Van het goede nieuws zijn muurkranten
gemaakt die ophingen bij de viering.
*In deze periode worden veel cadeautjes uitgedeeld. Mooi dus dat we ook mogen en kunnen
geven aan kinderen in andere landen die eigenlijk misschien wel nooit een cadeautje krijgen.
De kinderen namen leuke spulletjes mee en op school hebben we de dozen versierd.
Wat zullen de kinderen daar blij mee zijn!
*Net voor sinterklaas is het zusje van Senna geboren! Wat een trotse zus zagen (en zien) wij
in de klas! Ze trakteerde flesjes met snoepjes er in,mmmm!. -----------
*Mmmmm! Wat rook het lekker bij ons in de klas…..1 december bakten we kruidnootjes  en
op 5 december kregen we bezoek van sint en zijn pieten; gezellig! Meer foto’s vindt u op de
site…
En volgende week vieren we op school het Kerstfeest. Feest van het Licht! Over het
Kerstfeest schrijven we in de volgende nieuwsflits…..de eerste van 2017!
We wensen u /jullie mooie Kerstdagen, een fijne vakantie en een hoopvol 2017 toe!
De kinderen aan het woord over: de schoenendoosactie:

Anna: Het was gezellig. En het was leuk dat mijn zus er ook was.
Mees: Ik heb het samen met Emily gedaan en we hebben een

leuk zonnetje erop gedaan en die was blij en een wolkje
keek boos. Er zat shampoo en speelgoed in.
Senna: Ik heb het alleen gedaan en dat was best lastig zonder
Esra. Er zat een boekje in waar je in kon schrijven en een
tandenborstel en een pen.
Milan: Ik vond het best makkelijk met mijn broer. Ik had hem
blauw gemaakt.
Borre: Zij doen het goed voor arme kinderen. Dat is fijn voor die
kinderen want die hebben niks. Ik vond het leuk om met mijn
broer te doen.

De kinderen aan het woord over kruidnootjes bakken:

Noah: Het was leuk. Ik had heel veel. Ik vond het leuk.
Esther: Ieder kreeg een bal van het beslag. Daarna gingen we pepernoten
bakken groot en klein. Soms wat verbrand maar lekker. Ieder
kreeg wat.

Debora: Ik vond de kruidnoot lekker ruiken en lekker smaken mmmmm
lekker mmmmm.

Laiyun: We moesten het deeg degen en toen gingen ze in de oven.
Ze waren lekker.

Andreas: Het was heel erg leuk en makkelijk. Ze waren lekker.
Ten slotte nog iets over.....5 december!

Jens: Het sinterklaasfeest was leuk want we hadden kruidnootjes en nog
cadeautjes en ze waren leuk.

Iris: Ik vond het te gek omdat de pieten zo gek deden. Weet je
waarom? Omdat één van de pieten Roy in de kliko deed!

Reinoud: Het was heel leuk. We hadden een cadeautje gekregen en ik
mocht bij sinterklaas op schoot.

Daniëlle: Sinterklaas was op school en piet had Roy in het vuilnis
gegooid. Piet kwam terug met Roy.

Jolien: Het was leuk omdat de pieten grappig waren en de kruidnoten
waren lekker.

Addy: Het was leuk. Ze gingen pepernoten strooien. Ze hadden de fiets
van tante Ria, de zijspan.

Roy: Ik had gezien dat het nep was en toen werd ik in de container gegooid

maar ik zag ook cadeaupapier en toen mocht ik er weer uit. Ik vond het
leuk.

Tim: Ik vond het leuk dat sinterklaas met de raceauto was en dat papa de
racepiet was.

Mohamad: Zwarte piet ging Roy naar buiten tillen in de prullenbak .
Timo: Ik vond het leuk hoe

ze aankwamen met die
snelle bak!

Caro: Het was leuk en

zwarte piet was ook
leuk!

Toen ging Roy terug en toen gaf hij cadeautjes. Dat vond ik
leuk en ze gingen pepernoten strooien.

Siebe: Ze kwamen met de auto en de tweelingfiets. Ze kwamen op het

schoolplein en toen gingen we naar binnen. Ze gooiden kruidnoten en
daarna kwamen ze naar binnen. De meiden kregen andere spullen dan
de jongens.

Ruben: Sinterklaas kwam binnen in onze klas en ze strooiden pepernoten.
Ik vond alles leuk.

