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Reinoud, Thies, Ivan

Anna kampioen
Anna was kampioen van Talani. Dat is tafeltennissen. Ze had heel goed haar best
gedaan .
Ze was er heel blij mee. Ze had een beker gewonnen en een medaille.
Daar was ze heel blij mee. Ze had er alles voor over dus het is gelukt. Ze moest
tegen Timo en Mees.

Leger des heils

Kleding uit Afrika

Wij: Ivan, Reinoud en Timo hadden het met topondernemers
over het Leger des heils. Timo’s tante werkt bij het Leger des
heils , dus we hadden een brief naar de tante van Timo
gestuurd . We hadden ook zelf nog een muurkrant gemaakt en
we hadden ook nog vragen getypt . En toen was het zover. De
tante van Timo was er en we gingen met de presentatie
beginnen . We hadden eerst één helft gedaan en toen ging de
tante van Timo vertellen . Toen ze had verteld gingen we de
vragen stellen en toen we de vragen hadden gesteld kregen we
een kaart die je naar iemand kan sturen. We konden er ook nog
stickers bij plakken en we kregen nog een ballon en een rolletje
snoep. Het was heel leuk!

Laiyun en Mirthe hebben een presentatie
gehouden over kleding uit Afrika. Ze hebben
een modeshow gedaan met kleren uit Afrika.
Omdat zijn vader in Afrika werkt. En hij haalde
de kleren uit Afrika. En Mirthe’s moeder had
ook nog iets zelf gemaakt. En daarom hebben
ze de presentatie over kleren uit Afrika
gedaan. En ze hadden rijke mensen uit Afrika
gedaan maar ook arme mensen. We konden
ze bijna niet herkennen. En ze hadden ook
gewone spullen bij zich en ze hadden ook
bijna alle gevaarlijke dieren. Net zoals een
leeuw een jachtluipaard.

Techniek
Met techniek gingen we een kubus maken. We moesten 6 stroken uitkiezen. En daarna
moesten we de stroken dubbel vouwen. De vouwkant moest je knippen. Zo kreeg je 12 stroken.
En daarna moest je de strookjes in elkaar zetten. En ze zijn super mooi geworden. Allemaal
verschillende kleuren!

Voorlees ontbijt
Op woensdag hadden we voorlees ontbijt .Dan mag je in je pyjama
komen en je mocht ook een knuffel meenemen. Iedereen had een
knuffel meegenomen en je mocht ook je sloffen aantrekken. En
toen gingen we eten en toen we klaar waren met eten had
iedereen zijn buikje vol gegeten. Toen we klaar waren ging
Michael voorlezen. Michael van Hoorne had bij ons voor gelezen.
Hij had uit Fien en Teun gelezen na het eten! En ook nog een stuk
uit een ander boek. Hij kon goed voorlezen en hij maakte grapjes.
Aan het eind kregen we allemaal een boek over Fien en Teun mee
naar huis!
China
Laiyun is in China geweest want hij is daar geboren. Hij was
ook naar de Chinese muur geweest. Die muur was erg lang
en groot. Hij was ook nog naar een plein geweest. Een man
uit China had Laiyun zijn naam opgeschreven in het
Chinees. Toen Laiyun weer in Nederland was had hij ook
nog stokjes mee en ook koekjes. Die hebben we in de klas
geproefd, dat was lekker!

Opa en oma gym
Molenwaard actief had opa en oma gym bedacht. Opa’s en oma’s mochten op school mee komen gymmen. Bij opa en
oma gym gingen we niet te moeilijke spelen. Zoals vier kleuren op de goede plek, blind tussen de palen lopen, hockey en
allemaal leuke spellen. En het was ook best leerzaam, een beetje de provincies, want we hadden een kaart van Nederland,
en met die kaart moest je alle provincies halen en die kon je halen door spellen te doen. Maar jammer genoeg waren
niet alle opa’s en oma’s er. De opa’s en oma’s die er waren deden super goed mee!

sportieve vakantie
allemaal!

