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De rekendag
Op woensdag 22 maart moesten we allemaal een plattegrond maken en dat was nog best moeilijk hoor.
En we moesten een huis in een plattegrond maken. We moesten in groepjes zitten. Er waren er een
stuk of 4, 5 en de groepjes gingen in groep 4/5 en in groep 6/7. We moesten met pootlood werken en
met een liniaal werken omdat als je met pen werkt dan kan je natuurlijk uitschieten en met een liniaal
dan kun je mooie rechte lijnen maken. Buiten gingen we de huisjes in het groot tekenen met stoepkrijt.
Het was super leuk . Ik hoop dat we dit elk jaar doen.

Talenten week
Je mocht je talent laten zien. Je had bij voorbeeld koken en techniek bij
EP. Daar mocht je een tv uit elkaar halen. Vrijdag mochten de opa’s en
oma’s en papa’s en mama’s komen kijken wat we hadden gedaan. Er
kwamen ook foto’s op het bord langs en er was een film maar helaas
deed die het niet. Bij het sporten kwam de broer van de juf ons een
training geven. Na de training waren we wel moe .Bij het breien hadden
ze een mutsje gemaakt. Bij Jungheim mocht je planten kweken. Het
waren aardbei, bosbes en framboos plantjes. Ik hoop dat ze gaan groeien!

Nieuwe taalboeken
Wij hebben nieuwe taalboeken uitgeprobeerd op school. De meeste kinderen vonden die leuker
dan de taalboeken die we nu hebben. Want ze zijn kleurrijker, leuker en er zit veel meer
woordenschat in. Je doet meer samen met de juf en het lijkt makkelijker. We hebben al in een
kopie gewerkt en daardoor weten we al of het leuker is of niet. Hopelijk krijgen we deze boeken
volgend jaar op school.

Daniel’s kuikens
Woensdag 12 april kwamen de kuikens van
Daniel in de klas. We mochten allemaal een
kuikentje vast houden. Ze zijn een maand
oud. Ze zijn zwart, geel en wit. Het eerste
kuikentje was donderdag geboren. En de
juffrouw heeft er ook een beetgehouden. Ze
zijn heel lief.
Ik hoop dat ze goed gaan groeien!

Les over Nijntje
We hebben een les over Nijntje gehad. We
moesten spulletjes meenemen en we hadden dat
zeker gedaan. De volgende dag stond er een reuzen
Nijntje in de klas. En we hadden boekjes, knuffels
en nog veel meer van Nijntje mee. We begonnen
met het tekenen van Nijntje. Toen we het filmpje
keken van nieuwsbegrip over Dick Bruna, leek het
makkelijk maar toen we begonnen te tekenen was
het toch wel heel moeilijk. Als je klaar was mocht je
je Nijntje in kleuren. En je mocht zelf bedenken hoe
je Nijntje ging in kleuren en tekenen sommigen
deden de arm van Nijntje omhoog en sommigen
omlaag. Of een been omhoog en omlaag. Als je
klaar was moest je Nijntje uitknippen en aan de juf
geven. En als je dat gedaan had mag je een maatje
uit zoeken en dan ging je samen iets over Nijntje
maken.
Sommigen gingen een boekje maken of een
Pasen van Nijntje dus het was ook veel
speelgoedje
techniek. We zijn ook nog met de grote Nijn op de
Het is Pasen geweest daarom gingen we een Paasviering
foto gegaan!
doen. Meestal mogen de ouders komen maar nu mochten
de opa’s en oma’s komen. We hadden veel mooie liederen.
Elke klas ging de Paasliederen oefenen en we gingen het
een keer met heel de school oefenen maar alleen groep 0
1/2 deden niet mee. Maar toen we gingen oefenen gingen
we niet alle liederen zingen want anders hadden we geen
tijd meer om de andere werkjes te maken. Want het waren
best veel liederen. Toen het echt Pasen was, waren er best
veel opa’s en oma’s. Sommige kinderen mochten een versje
op zeggen en andere kinderen mochten een toneelstukje
doen. Toen de viering klaar was mochten de opa’s en
oma’s nog even in de klas kijken. Toen mochten we laten
zien aan de opa’s en oma’s wat we allemaal doen. Toen ze
kwamen kijken waren we met een uitleg van een
begrijpend lezen toets bezig. De viering was heel leuk en
helemaal omdat de oma’s en opa’s er waren.

Koningsspelen
We gingen eerst eten, dat was lekker. Toen gingen we met bijna
de hele school de Okido doen. Toen werden we opgehaald en
deden we de spelletjes in groepjes. Er waren spelletjes van 1 tot
e
9. De eerste was pauze 2 : tennisracket. 3e was om nepslangen
te pakken met een knijpertje en sommige kinderen lieten de juf
er mee schrikken. En het 4e spelletje was door een tunnel dus
lekker spelen. En het 5e spel was met een bal alle tonnen omver
gooien. 6: moest je met blokjes lopen. 7: ringen op een schroef
leggen. 8: een parkoers lopen met een kruiwagen. 9: met een
pittenzak gooien met kleine blikjes. Het was super leuk!

