Nieuws uit groep 3/4

Nieuwsteam:
Alle kinderen uit groep 3/4

mei 2017
Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

We vinden het fijn om u weer op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in groep 3 en 4!
Het werk gaat allemaal gewoon door; er worden avi niveaus gehaald, we sluiten wéér een blok af met
rekenen, gaan naar een volgende hoofdstuk van taal enzovoorts… Maar naast al het gewone werk hebben
we elke periode ook weer bijzondere activiteiten! Net voor de voorjaarsvakantie vierde juf Dinella haar
verjaardag. We konden dat niet meer in de vorige nieuwsflits erbij doen, vandaar dat we dat nu nog doen!
In maart hebben we een talentenweek gehad. Alle kinderen hebben die week 2 middagen workshops
gevolgd. Op de site kunt u de foto’s zien van de talentenweek en in deze nieuwsbrief vertellen kinderen er
ook over. Op woensdag 21 maart was er de Grote Rekendag. Een hele ochtend rekenen! Maar niet uit ons
rekenboek hoor, we deden allerlei activiteiten. Ook hierover vertellen we graag! Voor de meivakantie
vierden we ook nog eens juf Germa haar verjaardag; een gezellige ochtend met leuke spelletjes! U ziet ook
een foto van Addy…..hun kuikentjes waren te gast in onze klas; gezellig!! De laatste vrijdag voor de
vakantie genoten we van het ontbijt en spelletjes op Koningsdag (zie site).
Afgelopen week vertrokken we met een grote bus naar Arnhem: we gingen namelijk op schoolreis! Voor
kinderen uit groep 3 de eerste keer; spannend!!! En gisteren hebben we onze jaarlijkse sportdag gehouden
bij VVAC….. daar willen we ook graag over vertellen, maar dat doen we in de volgende nieuwsflits….
Tot de volgende keer!
We wensen u en jou veel leesplezierDe
toe!
kinderen aan het woord over…de verjaardag van juf Dinella:
Iris: Het was leuk omdat ik een toneelstukje heb gedaan en dat ging over gym.
Reinoud: Het was heel leuk en we hadden spelletjes gedaan.
Esther: We hebben ezeltje prik gedaan, twister en nog meer spelletjes. We mochten
een kwartier langer buiten spelen en bijna iedereen was verkleed.
Tim: Ik vond ezeltje prik leuk. Je moest de staart prikken en ik had het verkeerd…hij
zat boven!
De kinderen aan het woord over…. talentenweek:
Timo: Donderdag had ik techniekproefjes en we gingen op het laatste een brug maken.
Anna: Sporten was het leukst. Want de broer was er van juf Herma en dat was heel erg leuk want we
hebben allemaal oefeningen gedaan.
Andreas: Ik heb een vogelhuis getimmerd. Het was heel leuk.
Addy: Het was leuk dat ik bij mijn vader zat! (timmeren )
Senna: Met het bakken waren de cakejes mooi vond ik en ze waren ook heel lekker.
En het gymmen vond ik heel leuk omdat het allemaal spelletjes waren en ik
heb ook nog een paar keer gewonnen.

De kinderen aan het woord over.....de Grote Rekendag:

De

Mees: Ik vond het met de pittenzakken gooien leuk. Het moest samen 20 zijn. Er was
ook een spel van je hoeveel jaar je bent. Dan moest je proberen met bijv. 9-3 = 6 en
dan moest je op 6 eindigen omdat ik 6 ben. Er was ook een plaat en dan moest je een
kaartje pakken en dan stond er blauw duim en geel wijsvinger en dan moest het samen
10 zijn.
Borre: Ik vond met pittenzak gooien het leukste en dan kon je punten halen. Ik denk
dat ik iets bij de 100 punten had. En je moest 20 gooien. Je mocht 4 keer gooien, of
minder maar niet meer.
Daniëlle: Ik vond het leuk omdat we leuke spelletjes gingen doen en omdat het gezellig
was en we kregen lekkere dingen en ik vond het leukste eigenlijk al de spelletjes.
Debora: Ik vond het leuk om met de pittenzakken te gooien. Je moest proberen om
100 te gooien. Bijvoorbeeld 50 en 50 en dan had je heel veel punten.

De kinderen aan het woord over…. de verjaardag van juf Germa:
Siebe: Het was leuk. Het leukste spel vond ik sjoelen. Ook het buitenspelen was heel leuk want we
mochten langer!
Milan: Ik vond het leuk en ik vond het leuk om buiten te spelen.
Ruben: Het was leuk. We hebben veel lol gemaakt. Het leukste spel vond ik snoephappen. We
hoefden niet te werken.
Caro: Het was leuk en het eten was lekker. Dat was cakejes versieren. En de spelletjes waren leuk.
Ten slotte nog iets over….schoolreis!

Roy: Ik vond het leuk: de dieren vond ik leuk. Ik vond het jammer dat ik niet
boven kon zitten. Ik zat naast Mees.
Laiyun: Ik vond de leeuwen leuk. De apen waren best grappig. De cheeta’s vond ik
ook leuk.
Jolien: Er waren heel veel dieren. Er was een leuke speeltuin. Er waren hele grote
giraffen en veel aapjes. Er waren veel vissen. Het was leuk bovenin de bus.
Noah: Het was heel erg leuk. De olifanten en giraffen vond ik erg leuk. Ook het
regenwoud. Er waren ook vissen. De speeltuin was ook héél leuk!
We mochten in elke speeltuin spelen.
Jens: De speeltuinen waren heel leuk, vooral de binnenspeeltuin. Maar de stokstaartjes waren er helaas niet maar het was wel leuk.

Visite in onze klas….gezellig!

