De eerste en tweede schoolweek
Na een lange vakantie zitten we inmiddels alweer twee weken op school. Tien kinderen minder
in de groep, maar dat is een verschil! We zijn gestart met het werken over de boerderij. We
hebben al hele mooie koeien geknutseld en weten al best veel over de koe. De koe is een
vrouwtje en het mannetje is een stier en het kindje van de koe is een kalf. Het kalfje drinkt bij
zijn moeder en kan na de geboorte gelijk staan. De koe eet heel veel gras en heeft wel 4
magen. Liedjes over koeien hebben we ook al geleerd.
Een koetje en een kalfje, Hoe gaat de boer naar de veemarkt toe, ‘k Zag twee koeien bootje
roeien.
Het onderstaande lied zingen we op de wijs van In de maneschijn
Op de boerderij, op de boerderij,
Lopen alle dieren in de wei.
En je raadt het niet, en je raadt het niet
Zo eet een koe en zo rent een paard.
Zo slaapt een varken met een krul in zijn staart.
Dat is een haan, dat is een kip.
Dat is een kuikentjedat in een eitje zit
Dat is een schaap, dat is een geit
En de boer die op een grote tractor rijdt…. BROEM, BROEM

De bijbelvertellingen gaan over de schepping en Adam en Eva. En ook daarover hebben we
liedjes geleerd.
Bloempje, bloempje, hoe kom je aan die geur?
Groen, groen grasje, hoe kom je aan die kleur?
Vlinder, vlinder, wie maakte jou zo teer?
Hoor je ‘t, hoor je ‘t , dit alles deed de Heer.
Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? ( 2 keer)
Heb je van die boom gegeten waar je niet van eten mocht?
Wou je alles weten, wat jij niet weten mocht?
Adam, waar ben je, waar heb je je verstopt?
Stijn en Madelief zijn na de vakantie nieuw bij ons in de klas gekomen want ze zijn vier jaar
geworden! We hopen dat jullie het snel naar jullie zin hebben in de groep.

Nog even over de inlooptijden: deze zijn iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. ’s Morgens
vanaf 8.20 uur en ’s middags vanaf 13.05 mag uw kind in de klas gebracht worden.
Volgende week willen we van de huishoek een zuivelwinkel gaan maken. Uw kind mag hiervoor
spullen van thuis meebrengen die te maken hebben over zuivel en winkel.

