Klasnieuws vlindergroep
Editie 4
Wat deden we in de klas?
Rekenen en taal
Als indianen oefenden we verder
de leerstof in. Het eerste leerjaar
deed dit in de wiskunde lessen tot 5,
het tweede leerjaar tot 20.

Het eerste leerjaar is klaar met
thema 1. Ze kunnen nu al een hele
boel woordjes lezen: ik, mol, beer,
an, de, een. Aan de hand van een
loopspel oefenen we de geziene
leesletters in.

Deel 2 van ons
‘indianenhoekenwerk’. Dezelfde
hoeken zoals vorige week kwamen
aan bod: de tuff tray gevuld met
letters, schrijfpatronen schrijven in
een tipi-tent, een techniekhoek
waarbij we tipi’s en totempalen
proberen na te bouwen en een
rekenspelletje met dobbelstenen.
Dag van de sportclub
Op deze dag maakten we extra
van de gelegenheid gebruik om
buiten aan de slag te gaan. In
spelvorm leerden we turven.

Project: Indianen
Aan de hand van een schema
vergeleken we onze levensstijl met
die van indianen. Hoe doen wij
het? Hoe denk je dat indianen
leven? Hoe leven ze?

Atelier: drama
We leerden een gedicht omtrent de
indianen:
In een tipi
In een tipi hier ver vandaan,
woont mijn vriendje Volle Maan.
Op zijn hoofd draagt hij veren
en hij jaagt op wilde beren.
Aan zijn voeten zijn sandalen
en aan zijn hals gekleurde kralen.
Als hij praat kan ik hem niet
verstaan, want mijn vriendje is
een indiaan.

Schoolreis
Op donderdag gingen we op
schoolreis. Toen we aankwamen
waren we helemaal onder de indruk
van de grote molen. We moesten
wel een groepsfoto nemen.. . .

Een indiaan stond ons op te
wachten aan een totempaal. We
leerden een echte indianendans en
groeten de dag.

Daarna mochten we in een
reuzekano varen. We vaarden tot
aan het eiland van Bruine Beer.
Helaas lag hij nog te slapen.

Als derde activiteit mochten we
klimmen op een laag parcours.
Met wat knikken de knieën
overleefden we allemaal het
parcours. Sommigen durfden het
zelf drie keer te doen.

De laatste indianenproef was het
boogschieten. Voor sommigen was
dit nog wat moeilijk, maar na enige
oefening lukte het ons om alle
dieren neer te schieten.

En uiteraard was er ook wat tijd
om te spelen en te genieten.

Op de agenda
woensdag 12 oktober: openklasdag
maandag 17 oktober: bosdag lager (meer
info volgt)
vrijdag 21 oktober: dag van de
jeugdbeweging. Draag allemaal je uniform.
maandag 24 oktober: rapport lager
dinsdag 25 oktober: oudercontact eerste
leerjaar
woensdag 26 oktober: oudercontact eerste leerjaar

