NIEUWSBRIEF

VOORWOORD
De bomen zijn alweer kaal en het heeft ook al gevroren… Het is wel duidelijk: de winter komt
stilletjes dichterbij. Net als de welverdiende kerstvakantie. Maar eerst nog drie weken alles geven!
We deden deze maand weer allerlei toffe en leerrijke activiteiten. De leeuwen deden een
dakgotenspel, de pauwen hebben iets met bloembollen gedaan, de kamelen kookten weer
lekkere dingen…
Nieuwsgierig naar meer? Lees dan zeker verder!
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Het dakgotenspel
9 november 2015 daagde de juf ons uit met het dakgotenspel. Wij hebben dat spel gedaan om te
leren samenwerken.

Wij hebben eerst 1 keer met een tennisbal geoefend. En dan een keer met een ei. Het was
spannend, maar …
WE DID IT!!!!
Verslag door Ayoub (leeuwen)

Raadseltje uit de pauwenklas
In de herfst plantten we bloembollen. Rarara… wanneer
zullen de tulpen uitkomen? Wie het juiste antwoord weet,
krijgt een kus van de pauwenklas!

Steenbokken in de cijferwinkel
Juf Josi heeft ons laten kennismaken met het cijferwinkeltje.
Hier kunnen we dingen wegen, inhouden meten en leren
betalen met een ‘echte’ kassa.
Ieder groepje kreeg een portefeuille met 15
euro. Daarmee moesten we de ingrediënten voor een ontbijt, een
tussendoortje of pannenkoeken kopen. Met de kassa konden we controleren
of we binnen ons budget gebleven waren. Dit was niet voor iedereen even
gemakkelijk. Maar het was heel leerrijk en leuk!
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Biebbezoek
12/11/’15 zijn we naar de bib geweest samen met de havikenklas.
We moesten opdrachten maken, zo leerden we boeken zoeken en we moesten ook in de
catalogus zoeken.
Het was echt leuk.
Op het einde maakten we een puzzel. Dan vonden we de titel van een boek dat we moesten
zoeken.

En we mochten ook na de opdrachten een boek kiezen om mee te nemen naar de klas.
Het was een leuke activiteit!
Verslag door Emre (leeuwen)

Alles met de bal

Dinsdag 24 november hebben we samen met de
pauwen- en kamelenklas ‘alles met de bal’
gedaan. We hebben verschillende oefeningen
gedaan met allerlei soorten ballen. De spelletjes
met de supergrote bal, rugbybal en de basketbal
vonden we het leukst.

Trucagefoto
Hallo, vinden jullie dit geen leuke foto’s? Willen jullie weten hoe we dit
doen? Kom het dan maar vragen aan de schildpaddenklas.

Bruisballen maken
Samen met meester Tom hebben we bruisballen leren maken. Je kan
bruisballen maken in heel veel kleuren en geuren. Het was heel leuk!
Wie wilt weten hoe je dit moet maken, kan hiervoor terecht in de
schildpaddenklas.
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Pizzaaaaaaaaaa voor de haviken
De haviken mochten als beloning pizza maken. Alle
kinderen konden meedoen! Goed gedaan allemaal!

WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…
- Asya van de kamelenklas probeerde haar schoen aan te doen aan de voet waar ze al een
schoen aan had? Dit lukte toch niet zo goed… 
- de juffen op de speelplaats, net zoals scheidsrechters bij voetbal, gele en rode kaarten kunnen
uitdelen? Geel is voor een klein foutje, rood is een grote fout (bv. iemand pijn doen) en betekent
10 min aan de kant.
- de jongens van de uilen- en de leeuwenklas het eerste waren bij het netbaltornooi? Een hele
dikke proficiat allemaal!!!
- Emin (kamelenklas) verrast was toen we hem vertelden dat we 2 duimen hebben? Hij bleef
maar kijken naar zijn ene hand, de andere hand was hij duidelijk vergeten. 

TE ONTHOUDEN DATA
donderdag 10 december 2015
vrijdag 18 december 2015
19 december 2015 – 3 januari 2016

oudercontact (alle klassen)
kerstviering (alle klassen)
kerstvakantie (alle klassen)
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