Nieuws uit groep 4/5
December

Nieuwsteam:
Daniëlle, Jitske, Esther

Projectweek seizoenen
We waren 2 weken van te voren begonnen. De eerste dag gingen we de boom maken met eierdozen en blikken en we moesten het
met tape vastmaken en we gingen met karton om de boom. De volgende dag gingen we het crêpe papier om de boom doen en de
takken maken en om de takken deden we ook crêpe papier en de juffrouw niette ze vast. In de middag gingen we de zon verven en de
zon en de wolk en een wolk met regendruppels en een wolk met sneeuw en de lente ging ook nog kikkertjes verven en elke groep
maakte 2 muurkranten,1 over het seizoen en 1 over het eten in het seizoen en we gingen ook nog de vogeltjes verven en nog een
sneeuwpop en daarna gingen we de bloesems en de bladeren maken. Voor de zomer heel veel bladeren en daarna ging de lente het
lijf van het schaap verven en de herfst de egeltjes maken en de winter ging de sneeuwvlokken op de boom plakken en de zomer ging
de wespen verven. Er kwam ook een boswachter vertellen over zijn werk en hij had een groot gewei mee van een hert. Alle groepjes
gingen ook nog koken bij een moeder of een oma thuis. Dat was leuk en lekker!
De volgende dag gingen we alles klaar zetten. Eerst de lente, daarna gingen we de herfst klaar zetten en daarna gingen we de zomer
klaar zetten en daarna de winter en daarna alle laatste dingetjes en toen kwam de avond. Bij de lente stonden snoep tomaatjes en bij
de zomer fruit en bij de winter stonden spekkies . En bij de herfst stond appelmoes en daar kon je raden hoeveel walnoten er in de bak
zaten en bij de winter kon je ook raden hoe elk vogel heette op het plaatje. Het was een mooie avond!

Techniek
Met techniek maakten we een zeilwagen. Eerst keken we naar een filmpje hoe
het moest. We gingen daarna hard aan het werk. Je had een karton nodig en vier
wielen, twee stokjes en een zeiltje. Toen de wagentjes klaar waren deden we in
de klas een blaaswedstrijdje. Je moest tegen elkaar en dan zo hard mogelijk je
zeilwagentje vooruit blazen tot over de lijn. Sommige wagentjes gingen niet zo
hard maar andere weer wel.

Fietslicht controle
Op woensdag 22 november kwam Cees IJzerman en hij ging van alle
kinderen van de school de fietslichten checken en de jongens die bij
IJzerman met de talenten week waren die mochten mee helpen de lichten
te checken. Bijna iedereen had eerste keer alles goed en een paar kinderen
de week erna. En als je alles goed had dan mocht je een sticker!!

Free runnen
We gingen tijdens de gymles free runnen met Julian en River. Ze gingen de groep in
twee groepen splitsen. We gingen de judo rol doen en op de kast en van de kast af
springen op de mat en over de kast heen. Als we dat goed geoefend hadden dan ging
de groep weer bij elkaar en we gingen een parcours doen. Je moest eerst op de
springplank springen en daarna een koprol, dan slalommen, dan moest je op het
klimrek klimmen en dan er afspringen en dan op de mat naar boven rennen zonder
touw. Het was echt gaaf!

Sinterklaas
We gingen eerst de Sinterklaas ophalen.
En er stond ook een caravan, daar sliepen de Pieten in en toen we
Sinterklaas gingen vieren kwamen er 2 Pieten uit! Sinterklaas kwam
ook met 1 Piet. Wij gingen weer naar binnen want wij gingen surprises
doen. En het was een vreselijke rommel in de klas! En toen kwam
Sinterklaas ook nog bij ons in de klas! We gingen een liedje met de
Pieten doen. En de Pieten gingen meezingen! En dansen! En we gingen
‘s middags met groep 5 een film kijken. En we gingen kruidnoten
bingo doen en je mocht je cijfers zelf van tevoren opschrijven en als je
bingo had dan mocht je de kruidnootjes opeten!

Muziekles
Peter Vogel komt op dinsdag om de twee weken. Hij is
grappig! Wat heb je nodig : een muziek boekje, een naam
kaartje en als iemand jarig is zingen we een leuk lied en
Peter Vogel vertelt een verhaal en we gaan altijd wel liedjes
zingen en we gaan altijd met muziek instrumenten dingen
doen. We deden ook leuke dingen met Sinterklaas. Toen had
Peter een Sinthoedje op.
De laatste keer dat Peter er was gingen we met geluidbuizen
muziek en geluid maken. Peter sloeg sommige kinderen op
hun hoofd, dan kreeg je een grappig geluid. Gelukkig waren
de buizen niet zwaar.

