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Nieuwsteam:
Alle kinderen uit groep 3/4

Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:
De eerste nieuwsflits dit jaar! We hebben een leuke start gemaakt met elkaar.
Petje af voor al die kinderen die elke dag in onze klas druk bezig zijn met het leren lezen,
rekenen, schrijven en al die andere dingen!
Wat hebben we al veel gedaan en geleerd in groep 3 en groep 4!
In de afgelopen weken zijn er al een aantal kinderen die hun verjaardag gevierd hebben.
Daarover vertellen die kinderen verderop. We hadden nog meer feest: Bram Kasse die
kwam tijdens onze kinderboekenweek en natuurlijk het feest van meester van Meerkerk. De kinderen
vertellen ook daarover in deze nieuwsflits.
De kinderboekenweek hebben we afgesloten met de voorleeswedstrijd. Wat hebben alle kinderen
mooi voorgelezen die met de voorrondes meededen. En Iris heeft het zelfs in de hal mogen doen voor
alle kinderen en ouders! Super!
Ook de komende tijd staan er weer leuke dingen op het programma, zoals het project!! We hebben er
zin in en gaan daarover in de volgende nieuwsflits vertellen!
De kinderen aan het woord over het feestvieren in de klas van je
verjaardag
Siebe: Ik heb Milan en Mees uitgekozen om de klassen mee rond
te gaan. Eerst heb ik in de klas getrakteerd en heeft iedereen voor
mij gezongen.
Sienna: Je mag uit 5 kaartjes kiezen op je verjaardag! Ik had
uitgekozen dat ik naast iemand mocht zitten. Ik koos voor Liz en
ook dat ik met de gelpennen mocht schrijven. Dat vond ik leuk!
Dinand: Ik ging een raket trakteren met een appel en een
lollystokje en een spekkie. Dat was erg lekker!
Stan: Ik had een grote kaart uitgekozen met een coole auto. Die
was zwart met rood en oranje. Daar schrijven alle meesters en
juffen hun naam op.
Jens K.: Ik mocht op de stoel staan en kaartjes uitkiezen. Ik heb
gekozen voor gelpennen en een spel met de gym. Met gym
gingen we daarom kat en muistikkertje doen. Dat wilde ik graag.

De kinderen aan het woord over de kinderboekenweek met onder andere het
bezoek van Bram Kasse, het bezoek aan het Wellant, de voorleeswedstrijd en de
spelletjesmiddag:
Djordy: Ik heb een boek gekocht van Donald Duck en van de leeuwenwacht.
Nathan: Bram Kasse kwam en dat was leuk! Toen wist je opeens heel veel over de
boeken die hij maakt. Hij was grappig.
Olivier: Bram Kasse gooide met knuffeleenden. Dat was grappig! Hij maakte het
geluid van een krokodil. Bram Kasse was niet bang. Maar hij vond hem toch wel een
beetje eng, want hij legde hem weg.
Liz: We gingen ook naar het Wellant. Met een papier moest je allemaal vragen
maken. Als je klaar had, mocht je het zelf nakijken en een krul zetten. Je moest
bijvoorbeeld zeggen wat de muis eet. We hebben hondjes, kippen, vogels, een uil,
paarden en een eng beest gezien. Dat enge beest was groot, maar hoe die heet
weet ik niet meer.
Iris: Ik deed mee met de voorleeswedstrijd. Ik las voor over pony’s in nood. Van onze
klas was ik de kampioen. Ik mocht toen in de hal lezen. Dat ging goed. Ik vond het
ook wel een beetje spannend. Ik kreeg complimenten en een chocoladereep!
Caro: Het was allemaal leuk! Je kon ook allemaal boeken kopen. Ik had een hele
berg. Ook voor mijn broertjes. Ook een boek van Krummel. Iris mocht ook nog in de
hal voorlezen. Dat deed ze heel goed. Esther heeft het gewonnen.
De kinderen aan het woord over…..het feest van Meester Van Meerkerk
Esmee: Ik werd erg natgespoten bij de sjoelbak. Daar moest je op een band gaan liggen. Op mijn buik.
Ik was helemaal nat….. zelfs mijn onderbroek!
Jorrit: De voorstelling was leuk. Een glas water kwam er over een jongen heen, maar het waren
papiersnippers!
Tim: Het was heel leuk allemaal. De voorstelling was echt grappig en soms spannend!
Noah: Het was erg leuk. Vooral de spelletjes. Mijn lievelingsspel was het spel dat je ging glijden van een
glijbaan op een band. Mijn sokken waren helemaal nat.
Mees: We gaven de meester heel veel kadootjes. Hij kreeg een bon voor een autorit, een paraplu en
de rest weet ik niet meer. We gingen het lied stiekum oefenen in de klas als de meester er niet was. Het
was een leuk lied.
Jens de R. : Er waren superveel springkussens. De leukste was de springkussen met de band. Daar
moest je mee naar beneden glijden. Het sjoelen was ook leuk. Ik was super nat. Er de pannenkoeken
waren super lekker.
Milan: Het buikschuiven was leuk. Ik was erg nat. We konden één spel niet doen. De voorstelling was
grappig. Ze deden water over hem heen en toen kwam er papier uit. De show was knap.
Ruben: Ik vond het heel leuk. Het allerleukste was het in de speeltuin met de springkussens. De leukste
was de stormbaan. Ik heb wel 10 pannenkoeken op! De voorstelling was ook leuk!

