
De eerste 8 weken zitten er alweer op! We kunnen terugkijken op een 

hele gezellige en leerzame periode. We zijn begonnen om elkaar 

allemaal wat beter te leren kennen. Wie zitten er bij ons in de klas, 

kunnen we goed samenwerken a.d.h.v. leuke spelletjes, waar liggen de 

spulletjes in onze klas, wat zijn de regels, hoe ruimen we alles weer 

netjes op? De goudenweken noemen we dit! 

We hebben over 3 thema’s gewerkt.  

Het eerste thema was: Mijn huis/het huishouden/de bouw. We weten hier nu 

van alles over. Hoe wordt een huis gebouwd, welke kamers er in een huis zijn, 

hoe we ons huis netjes houden. We zijn zelfs even wezen kijken op de bouw. 

Dat was erg leuk om te zien, al die stoere mannen met helmen op die precies 

weten hoe je een huis moet bouwen. 

Het tweede thema ging over het boek: Het kleurenmonster. Tijdens dit thema 

hebben we veel gepraat over gevoelens. Wanneer ben je blij, verdrietig, boos of 

bang. We konden zelfs bij elke emotie een kleur bedenken m.b.v. het boek. 

 

Het derde thema was n.a.v. de Kinderboekenweek: Worden wat je wilt! 
Wat weten al veel kinderen uit onze groep wat ze willen worden: 
Superheld, voetballer, dokter, soldaat, bakker, politieman, boer, zuster, 
prinses. Dat is toch geweldig al die beroepen op een rij!  
 We hebben hier tijdens 3Master4talent zelfs een heel leuk lied bij 
geleerd: Wat wil ik later worden als ik groot ben.   

(748) Worden wat je wil. - YouTube 
 
Ook hebben we verschillende uitjes gehad en is een politieagent bij ons op school geweest. Zo zijn 
we in de sporthal wezen kijken naar een voorstelling van  Eric Borrias over de Bremer Stadsmuzikant. 
En hebben we in de bibliotheek leuke spelletjes gedaan die bij de Kinderboekenweek pasten. 
 
Nu gaan we genieten van de herfstvakantie,  
zodat we straks allemaal weer fris kunnen starten met het thema herfst. 
 
Groetjes, 
Juf Hillegonda en juf Madeleen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L4XQ4js3MNY&t=6s

