AGENDA
12 oktober

Opa en Oma morgen

17 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Weer naar school
Luizencontrole en Schoolschoonmaak

2 november

Dankdag

Huiswerk:
14 oktober

Overhoring Levend Water H 7
Boekbespreking door Jayden

25 oktober

Groep 5: Overhoring tafel van 6
Groep 6: Overhoring tafels 1 -5

28 oktober

Overhoring Levend Water H 8
Boekbespreking door Mathilde

4 november

Overhoring levend water H 9
Boekbespreking door Tim-Toby

Uit groep 5/6
Vorige week zijn we op 5 oktober gestart met de
Christelijke Kinderboekenweek. De kinderen die dat
wilden, mochten als opa of oma verkleed op school
komen. Wat waren er een leuke ‘oude’ mensen op het
plein te zien. De twee weken voor de Herfstvakantie
werken we schoolbreed over dit boekenweekthema.
Het doel is om het lezen te promoten. Zodat kinderen
plezier in lezen krijgen of houden.
Ik heb foto’s op de website gezet over dit thema. Ook
zijn er foto’s van Rolinda die haar verjaardag viert in
de klas. En dan nog een impressie van een ‘ouderwetse’ borduur-les. De andere kinderen
werkten met Kapla, Lego of Knexx. De opdracht was daarbij: maak een rollator of rolstoel
van Lego of Knexx. En van Kapla moest een groot gebouw gemaakt worden waar veel oudere

mensen in zouden kunnen wonen. Op de foto’s is te
zien dat de kinderen hier met veel plezier mee bezig
waren.
Een andere opdracht was een luisteroefening. Ik las de
kinderen een verhaal voor over een oud, krakend huis.
En terwijl ik dit verhaal voorlas, mochten de kinderen
tekenen over dit verhaal. Zodoende werd het een
luisteroefening. Voor sommigen eerst best lastig, want
nu moesten ze het verhaal aanhoren en het tegelijk in
beelden omzetten. Maar tijdens het voorlezen kregen ze wel ruim voldoende de tijd om
rustig te kunnen tekenen.
Vanaf deze plek wensen we ieder alvast een fijne week vakantie toe! Geniet ervan!
Hartelijke groet, ook namens Doreen,
Gerda Bakker

