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Smaragdgroen
Rekenles:
Afgelopen maandag was het ontzettend warm in school.
We hadden een beetje moeite om ons te concentreren.
Daarom hebben we buiten les gekregen.
De spellingsles en rekenles hebben we deze dag heerlijk buiten gedaan.

Elfje:
Met de leesmethoden Veilig Leren Lezen zijn we bezig geweest over gedichten. Zo hadden
we het ook over een elfje. Een elfje is een gedicht dat uit 11 woorden bestaat.
We hebben dit elfje gekoppeld aan ons thema ridders, jonkvrouwen en kastelen.
Hieronder ons gezamenlijk bedachte elfje.

Rapport:
Wij missen van een heleboel kinderen nog het rapport. Wilt u deze z.s.m. inleveren?
Alvast bedankt!
Blauwe groepen
Volgende week gaan wij beginnen aan de tweede week van het thema ‘winkel’. We gaan
stroken knippen zodat de jongsten er een toffe streepjescode van kunnen maken. De oudsten knippen stroken om zo een eigen winkelwagentje (met boodschappen) van te maken.
Verder herhalen we de letter f en gaan we interactief voorlezen om te leren wat voor vragen
je bij een boek of verhaal kunt stellen.
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Gele groepen
Vanaf maandag 26 juni gaan de gele groepen aan de slag met een project over het oude
Egypte. Eerst gaan we ons oriënteren op het onderwerp door groepjes in de klas expert te
maken over een bepaald onderdeel. Ze gaan op
onderzoek uit door in boeken te lezen en op internet informatie op te zoeken. De groepjes geven over de onderdelen kleine presentaties aan
elkaar. De presentaties worden in de klas voorbereid.
Daarna gaan we ons allemaal verdiepen in de
verschillende onderdelen door filmpjes te kijken
en verschillende activiteiten te doen. We gaan
leren over de onderwerpen: farao’s, piramides,
mummies, hiërogliefen en goden.

Juni 2017

Dinsdag 27 juni

Blauwe en Groene groepen Sport
en Spel ochtend

Kinderen in sportkleding naar
school

Donderdag 29 juni

Atletiekmiddag gele groepen

13.00 u vertrek van school op de
fiets.

Vrijdag 30 juni

Rapporten mee

Maandag 3 juli

10-minutengesprekken
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Inschrijven bij de leerkracht vanaf
maandag 26 juni

