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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Sint op bezoek
Woensdag 2 december kwam Sint op
bezoek samen met de zwarte Pieten. Hij
was heel verdrietig, want zijn paard
'Slecht weer vandaag' was verdwenen. De
kamelen hebben hem terug blij proberen
te maken met een liedje en een versje. Ze
deden dit heel goed!!
Daarna kregen we wat lekkers en leuk
speelgoed voor onze klas (strijkparels,
playmaïs en een knikkerbaan).
Er werd al veel mee gespeeld.
Op het einde moesten we naar de turnzaal komen want
de kinderen van de uilen- en de leeuwenklas hadden een
verrassing. Ze hadden een filmpje gemaakt waarin we
konden zien hoe het paard onzichtbaar werd, gelukkig
vonden zij de oplossing om het paard weer zichtbaar te
maken => pepernoten! Eind goed al goed! Het was een
leuk en tof sinterklaasfeest!
Verslag door de kamelenklas

De lievelingssoep van het paard van Sinterklaas
We hebben de lievelingssoep gemaakt van het paard van
Sinterklaas. Welke soep zou dat zijn? Natuurlijk wortelsoep!!!
Iedereen heeft dat weer supergoed gedaan! En gesmuld dat ze
hebben!
Ze hebben ook de tafel supergoed gedekt! Alleen de juf fopten
ze weer! Die moest met een kleine lepel eten .
Ook waren er kinderen aan het huilen tijdens de kookles
omdat ze de juf zo gingen missen! Of was het toch door het
snijden van de ajuin?
Verslag door de beverklas
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Kunsttentoonstelling
Dinsdag zijn we, samen met de pauwenklas, naar de kunstacademie
in het kasteel van Meylandt geweest. We hebben supermooie
kunstwerkjes gezien. We dachten dat we in een sprookjeswereld
waren!
Zacharias (pauwenklas) zijn kunstwerkje was er ook bij en dat vonden
we heel tof!
Het was een hele leuke namiddag en iedereen was superflink. Zelfs het
ritje met de lijnbus was een heel avontuur!

Verslag door de beverklas

Bezoek aan bakkerij Beckers
We zijn samen met de pauwenklas naar de bakker geweest! Hoe leuk was
dat!
We hebben samen met de bakker het deeg gekneed voor de broodjes en
het zelfs in een tovermachine gestopt!
We hebben broodjes in verschillende vormen gemaakt, met zaadjes, zonder
zaadjes...
Daarna gingen ze even in de rijskamer! En
vervolgens in de oven. Geen gewone oven maar
wel een oven die even groot is als een echte
kamer!
Vervolgens hebben we lekkere koekjes
gemaakt met suiker en nootjes. Ook die
werden weer gebakken in de supergrote
oven.
Op het einde van de namiddag kregen we
alles mee naar huis! En gesmuld dat we
hebben!

Verslag door de beverklas
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WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…
- juffrouw Kim soms papa zegt tegen meneer de directeur?
- vrede betekent teVREDEn zijn met je cadeautjes van Kerst? Dat is toch wat Kenny (schildpadden)
dacht…
- Tiara (kamelen) dacht dat koning Obama 1 van de 3 koningen was die op bezoek ging bij Jezus?
- de rekengroep van de steenbokken de straffen van de (goeie) ouwe tijd niet aan kunnen? 

TE ONTHOUDEN DATA
maandag 4 januari 2016
woensdag 6 januari 2016
dinsdag 12 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
maandag 25 januari 2016
maandag 25 januari 2016
woensdag 27 januari 2016
donderdag 28 januari 2016
donderdag 28 januari 2016
vrijdag 29 januari 2016
zondag 31 januari 2016

start 2de trimester
biebbezoek leeuwen
project Pakistan voor uilen
techniekcoach steenbokken en haviken
infoavond schoolverlaters
20.00u oudercomité
vrije dag voor de leerlingen
toneel pauwen, schildpadden,haviken, kamelen
MST voor leerlingen geboren in 2005
MST voor leerlingen geboren in 2003
eetdag in ‘Ons Huis’ in Berkenbos
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