Nieuws uit groep 3/4

Nieuwsteam:
Alle kinderen uit groep 3/4

juni 2017
Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

En dan is het alweer bijna zomervakantie! We zijn aan het opruimen, afronden en bedenken….wat is het jaar weer snel
gegaan en wat hebben we veel met elkaar meegemaakt! We zijn trots op alle kinderen uit onze klas: wat hebben ze hard
gewerkt! Sommige kinderen zien we volgend jaar weer terug bij ons groep 3/4; gezellig! En alle andere kinderen wensen
we veel plezier in groep 4/5!
Net voor de vorige nieuwsflits was er de jaarlijkse sportdag. Dit jaar was ook de school uit Wijngaarden van de partij,
waardoor we met 4 scholen veel sportplezier hadden. En het was ook nog eens prachtig weer 
Op maandagmiddag 12 juni bezochten we museum het Voorhuis van boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf.
De mensen daar lieten ons dingen zien en meemaken van vroeger. Zo mochten we appels schillen en rijgen, de was doen
(pfff, fijn hoor, die wasmachines!), koffiebonen malen….We vertellen u er graag over!
Woensdagmorgen 14 juni vertrokken we ook nog eens naar Gorinchem om daar op een drukke weg te oefenen met
oversteken. Dat is wel wat anders dan in Ottoland! In de warme weken net voor de vakantie hebben we ook nog een
waterfeest gehouden; héérlijk!
We wensen u en jou veel leesplezier en straks een hele fijne vakantie!
De kinderen aan het woord over…de sportdag:
Timo: Ik vond het wel leuk, vooral het samenwerken. We moesten toen eerst met
plankjes: daar moest iemand op lopen. En toen moest je met een balletje over 4
doekjes en daarna moest je de bal overgooien naar elkaar en dan moest je de
bal door de hoepel gooien. Bij ons was dat 5x gelukt; dat was een nieuw record.
Debora: Ik vond het spelletje waarbij je door de hoepels heen moest en om een
pionnetje heen ging erg leuk. Daarna moesten we nog ergens overheen
springen.
Esther: Iemand moest over de stokken heen lopen en dan zo een bal pakken en dan in
een ring leggen en met lintjes optillen en dan moest je het met doekjes
doorgeven. En dan moest de bal in de ring worden gegooid. Dat vond ik leuk.
En ook het spel dat je de bal in vakken moest schieten.
Jens: Ik vond het spel het leukste dat je over de stokken moest lopen. Die stokken
werden opgetild dus dat was wel leuk. Ik vond het ook leuk dat je met die letters
woorden moest maken. En het spel dat je moest voetballen en dan moest je
in een goal schieten en daar hingen linten en wij hadden iets met 100 punten.
En op het laatste kregen we nog chips.
Ruben: Ik vond het wel leuk. Het leukste spel vond ik dat ik op stokken moest lopen en
dat deed Jitske. Het tweede leukste spel vond ik in het doel schieten.
Wij hadden heel veel punten.
Noah: Het was super leuk!

De kinderen aan het woord over...museum het Voorhuis in boerderij Gijbeland:
Andreas: Ik vond het leuk omdat er allemaal oude dingen waren.
Caro: Het was leuk en leerzaam en de spullen waren oud.
Iris: Ik vond het leukste om de koffie te maken en de appels te drogen en wassen en
afwassen.
Siebe: Ik vond het leukste het appelschillen.
Senna: Ik vond het heel leuk om daar wat van te leren. Ik vond het in de kelder leuk
(appels schillen en rijgen)
Addy: Ik vond het leuk om koffie te malen.
Anna: Ik vond het heel gek van vroeger en ik vond het emmertjes tillen wel leuk.
Laiyun: Ik vond de appel leuk om te schillen en op te eten en de ik vond de dingen
mooi wat ik zag.
Reinoud: Het was leuk. We gingen appels rijgen en appels schillen.
Borre: Het is wel gek dat ik in een boerderij ben geweest die heel oud is. Ik vond het
koffiemalen best leuk.

Ten slotte nog iets over….oversteken in Gorinchem!
Milan: We gingen lopen en oversteken. We mochten ook een keer spelen.
We gingen oefenen met stoplichten.
Jolien: We gingen oversteken in Gorinchem en het was leuk.
Daniëlle: Het was leuk en grappig en cool en ik heb veel geleerd.
Tim: Dat we naar het park gingen. Daar mochten we even rennen.
We hebben op de stoep gelopen en links en rechts gekeken.
Roy: Leuk dat drukken op de knop van de paal.
Mees: Ik had een leuk groepje. We mochten op het knopje klikken en toen
ging het stoplicht op groen en toen moesten we snel naar de
overkant anders was het rood. Ik had ook nog een grote roos gezien.

