groep 4
Koningsspelen 2 (25-04-2019)

Koningsspelen! (25-04-2019)

Vanmiddag hadden de groepen 1 t/m 4 nog de Koningsspelen. Onder begeleiding van de kinderen van groep 7
en 8 deden we allemaal spelletjes: koningsbal, verkleedestafette, kubus, touwtrekken en nog veel meer!

Lunch van geven en delen. (21-04-2019)

Wat had iedereen lekkere dingen meegenomen! Pizza, filet americain, zelfgebakken koekjes, poffertjes met
aardbeien, paasbrood, hazenbroodjes en nog veel meer.
Bedankt ouders en kinderen voor het gulle delen! Tijdens de maaltijd werden er veel complimenten uitgedeeld
aan elkaar. Leuk om te horen en wat een trotse kinderen ( en juf;)).
Fijne paasdagen!

Buiten spellingsles (18-04-2019)

Met dit mooie weer is het leuk om een buitenles te doen. Vandaag leren we woorden schrijven bij de goede
categorie.

Wat was het geweldig!!! (16-04-2019)

Wat een geweldige middag!

We oefenen nog een keer.... tot vanmiddag! (16-04-2019)

Oerhutten bouwen: een samenwerkingsopdracht (04-04-2019)

Vandaag hebben we een projectdag gehad. We hebben een plattegrond gemaakt van ons oerdorp (hier gaan we
morgen mee verder), een verhaal geschreven over ons uitstapje naar Borger (de hunebedden) en vanmiddag

hebben we grottekeningen gemaakt. Aan het eind van de dag gingen we in 2 groepen hutten maken. Leuk om te
zien wie er een goede constructie bedenkt, wie graag zijn eigen gang gaat en hoe het uiteindelijk toch 2 (en een
halve) hut worden.

Boetseren (28-01-2019)

Ons thema gaat over kunst. We leren nieuwe woorden en maken zelf kunst. Vandaag hebben de kinderen hun
eigen lange lijs familie geboetseerd. Wat een mooie families zijn het geworden!

Gelukkig 2019 (12-01-2019)

We zijn het jaar 2019 'schitterend' begonnen. Vandaag heten we ook Deni en Jasmijn welkom in groep 4.

Kerstfeest. (20-12-2018)

We hebben een prachtig kerstfeest gehad. Wat had iedereen heerlijke gerechten meegenomen. We hebben er
van genoten. Morgen nog een korte dag en dan een welverdiende vakantie. Hele fijne dagen gewenst.

Sinterklaas (05-12-2018)

We hebben een geweldig sinterklaasfeest gehad!

Zwarte pieten! (27-11-2018)

Vandaag hebben we het spel ' zwarte pieten ' geleerd. Wie heeft er als laatste de zwarte piet nog in de hand??

Muziekles: sinterklaas kapoentje op het keyboard. (22-11-2018)

Vandaag kregen we muziekles van juf cindy. We leerden op het keyboard een liedje: Sinterklaas kapoentje. Na
een half uurtje oefenen kon iedereen het lied spelen! Knap hoor. Joseph speelde ook nog een eigen bedacht
liedje. We leerden dat een keyboard toetsen heeft, er lage en hoge tonen zijn en dat als je de toets lang in drukt
er een lange noot is.

Buurman en buurman (01-10-2018)

Opening kinderboekenweek met een toneelstuk van buurman en buurman.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

