Groep 1, 2, 3, 4
Naar de supermarkt. (28-03-2019)

We zijn begonnen met het thema Naar de supermarkt. Daarvoor gingen we naar een supermarkt in Coevorden
om een aantal dingen te onderzoeken. Hoe staan de boodschappen in de winkel? Welke afdelingen zijn er? Wat
is het magazijn? Hoe kun je zien wie er in de winkel werkt? We mochten overal kijken en zelfs in de vrachtwagen
die voorraad kwam brengen.

Drents veurlezen (12-03-2019)

Vanochtend wordt er niet voorgelezen in het Nederlands, maar in het DrÃ¨nts. De kinderen luisteren geboeid en
lijken het goed te kunnen volgen.

Kinderstoel (07-02-2019)

We hadden in de speelhoek geen kinderstoel voor onze babyâ€™s. Daarom hebben de kinderen van groep 3 en
4 er Ã©Ã©n gemaakt.

Voorleesdagen (22-01-2019)

Morgen beginnen de Nationale Voorleesdagen. Groep 1-3 heeft deze vandaag al geopend, samen met de
peuters van Madurodam. Juf Bea en juf Diana deden een klein toneelstukje bij het prentenboek van het jaar: Een
huis voor Harry. Daarna heeft juf Manuela dat boek voorgelezen.

Kerstwens (20-12-2018)

Wij wensen iedereen een heel gezellig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Sinterklaas (05-12-2018)

Wat hebben we een gezellige ochtend gehad met Sint en Piet! Samen met Piet gedanst en gevoetbald, laten zien
wat we allemaal geleerd hebben en natuurlijk gezongen. Voor Sint naar de bovenbouw ging had hij voor alle
leerlingen nog een cadeau. Kijk in het fotoalbum voor meer fotoâ€™s.

De fiets (28-11-2018)

Vandaag kwamen mensen van Veilig Verkeer Nederland op school om de fietsen van de leerlingen te keuren.
Samen met de leerlingen van groep 1-3 werd gekeken welke onderdelen er allemaal aan een fiets zitten.

Koken met Kitty (22-11-2018)

Vandaag kwam Kitty weer op school om iets lekkers te maken met de kinderen. In deze tijd kon het niets anders
zijn dan pepernoten bakken. De kinderen vonden het erg leuk en aan het eind van de middag hebben ze allemaal
lekker zitten smullen.

Doosjes gezocht (21-11-2018)
De inpakpieten zoeken kleine doosjes om in te pakken. Dus wanneer de thee, de soep, enz. op is: de doosjes
graag meenemen naar school.

Thema Vriendschap/Herfst (08-10-2018)

We zijn vorige week begonnen met het thema Vriendschap. Tijdens dit thema staat het boek Twee Vechtende
Eekhoorntjes centraal. Eduard en Reinier (twee neefjes) willen allebei dezelfde dennenappel hebben voor hun
voorraad. Dit zorgt voor onenigheid, maar gelukkig worden ze uiteindelijk toch weer vriendjes. De speelhoek is
omgetoverd tot een hol van bosdieren.
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