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Nieuwsteam:
Alle kinderen uit groep 3/4

Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:
Wat een leuke en drukke weken hebben we na de laatste nieuwsflits gehad!
Wat hebben we genoten van het project! Iedere klas een ander deel van de schepping. Wij hebben
gewerkt over de kriebelbeestjes en dat was duidelijk te zien! Het hele plafond in de klas hing er vol mee.
Thuis en op het schoolplein overal kwamen we ineens kriebelbeestjes tegen! We hebben zelfs een
bijenkast in de klas gehad en de imker heeft ons veel verteld over bijen. De kinderen vertellen in deze
nieuwsflits over het project.
Naast het leren vanuit de boeken en schriften zijn we ook weer naar buiten gegaan om te oefenen met
allerlei moeilijke parcours op de fiets voor School op Seef. Om je fiets heenlopen, naast en achter elkaar
fietsen of hand uitsteken. We oefenden het allemaal op het schoolplein. Ook dat is leren!
En dan die caravan op het schoolplein….. Wat heeft het ons bezig gehouden!
Het sinterklaaspapier voor de ramen, de was hing te wapperen, de rommel buiten. Elke dag zagen we
wel iets anders. We hielden goed in de gaten of sinterklaas uit de caravan kwam, hebben extra hard
‘hoera’ geroepen bij het vieren van een verjaardag, maar er kwam geen beweging in de caravan…tot
vrijdag 1 december! Er zaten tot onze verrassing 2 pieten in de caravan. Die vrijdag is sinterklaas in onze
klas geweest. We zijn verwend met mooie kadootjes en het was super gezellig.
Nu zijn we volop bezig met het oefenen van de kerstliederen, het opzeggen van de
versjes en luisteren we naar de kerstverhalen. Vol verwachting kijken we uit naar de
komst van de Here Jezus en wensen we iedereen een fijn kerstfeest toe!
Het project Kriebelbeestjes:
Siebe: We gingen knutselen met ballonnen, kranten en lijm. Mees en ik zaten helemaal
onder de lijm, maar het was erg leuk. We maakten daarvan een kriebelbeest voor aan
het plafond.
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Jens K.: Ik mocht bij het raadspel en de quiz staan op de projectavond. Dat was leuk.
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Ruben: Het was erg leuk omdat ik bij de bijenkorf mocht staan. Ik mocht toastjes
uitdelen met honing en ook zelf lekker snoepen. Ik heb ook een bij gemaakt, een
lieveheersbeestje en van een houten stok een insect en een muurkrant.

De kinderen vertellen over School op Seef
Djordy: We moesten onze hand uitsteken en de fiets parkeren en dat vond ik leuk.
Nathan: Ik vond het leuk, want altijd is het weer anders. Nu moesten we om de hooibaal heen fietsen
en je hand uitsteken. Dat is makkelijk.
Olivier: Ik vond het leuk dat mijn moeder voor de eerste keer ging meehelpen. Het moeilijkste was
achter elkaar gaan fietsen.
Liz: Het is leuk om buiten les te krijgen met fietsen. We moesten om de hooibaal van de zwarte pieten
heen rijden en dan achter elkaar fietsen.
Iris: We moesten achter onze fietsen lopen en een rondje om je fiets lopen. Daarna moesten we onze
fietsen tegen een muurtje parkeren.
Caro: Ik vond het leuk om te oefenen met het uitsteken van je hand. Dat vind ik niet zo erg moeilijk. Eerst
vond ik links moeilijker, maar nu niet meer.
De kinderen aan het woord over…..het sinterklaasfeest
Esmee: De pieten gingen op het schoolplein rommel maken. Het was
leuk met sinterklaas in de klas. Ik moest aan hem een radslag laten zien.
Jorrit: In mijn schoen zat een pen en de pieten hadden veel rommel
gemaakt. Toen sinterklaas in de klas kwam zat er een tafeltennisding
met balletjes bij en een spel (rummicub) En die caravan was denk ik
van ons, want daar staan ook letters op (en dat is denk ik wel waar).
Tim: We kregen mooie kadootjes. Het was wel een beetje gek dat de pieten Americo zijn vergeten. Ik
mocht van mama met de sinterklaas op de foto.
Noah: Het was erg leuk. Elke dag was er wat nieuws bij de caravan. Rommel en een waslijn met kleren.
En een tuinstoel en een tafeltje en een baal stro.
Mees: Sinterklaas kwam naar school met één piet. Maar er waren nog 2 pieten in de caravan. Dat wist
sinterklaas niet. Die 2 pieten gingen pepernoten bakken, maar dat lukte niet want die waren steeds
koud. Ik kreeg zelfs een doos van zwarte piet, omdat ik zoveel pepernoten had.
Jens de R. : We gingen onze schoen zetten op school. Het was een hele rommel. Alle tafels en stoelen
stonden scheef. Zwarte piet had ook nog een gedicht gemaakt. In mijn schoen zat een kleurenpen.
Milan: Ze gooiden echt veel pepernoten door de klas. Er was een caravan op het schoolplein. Ze waren
echt doof, want wij gingen keihard roepen met Djordy’s verjaardag! Maar van dat HOERA werden ze
ook nog niet eens wakker!
Sneeuwpret!! Op de valreep van
deze nieuwsflits willen we nog
snel onze sneeuwpop laten zien!!

