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Moederdag

Op zondag 8 mei was het Moederdag. De kinderen
knutselden een juwelenkistje met een armband. We

maakten ook nog een mooie kaart. Wat vonden jullie ervan?



JASPER!
Verjaardag

Op 6 mei vierden we de verjaardag van Jasper in de klas.
Hij bracht heerlijke appelcake mee naar de klas, die mama
helemaal zelf had gebakken. Wat was dat smullen. Proficiat

met je 9de verjaardag! 



MIJN WAARDEVOLLE SCHAT

Vertelronde

 

In het thema van taal hebben we het over schatten en
vondsten. De kinderen kregen de opdracht om een voorwerp
van thuis mee te brengen, dat voor hen heel waardevol is en

waar ze zeker niet zonder mee kunnen. In de vertelkring
vertelde iedereen over zijn voorwerp. De kinderen waren aan

het glunderen.

Noé bracht zichzelf mee!

Stacey vertelde
over haar knuffel.



Adi koos voor zijn 
voetballen.

Rayan vertelde over
zijn trampoline.

Voor Cipriana is haar
haarborstel heel

belangrijk.



Anouk ziet haar honden
heel erg graag!

Jasper houdt van zijn
knuffelbeer!

Almir vindt zijn
legoblokken heel tof!



Lucas koos voor zijn 
knuffelbeer!

Hussein en zijn
octopus!

Amen vindt zijn
voetbal belangrijk.



Project: feest
Deze week begonnen we aan een nieuw project. Deze keer
werken we rond het thema 'FEEST'. We begonnen met een
brainstorm. We schreven alles op waaraan we dachten bij

het woord feest.



Natuurlijk stonden er heel veel ideeën op ons blad. De
kinderen kregen 3 post-its. Hierop moesten ze schrijven

waar ze heel graag rond wilden werken.

Deze 5 categorieën kwamen naar voor. De
leerlingen verdeelden zichzelf in groepjes.
Hier zullen ze nu de komende weken aan

werken.



Aan de slag!
In hun groepje gingen de kinderen aan het werk. Ze zochten

naar ideeën en maakten met behulp van de chromebook
een collage met foto's, recepten, tekeningen... Het is heel

fijn om te zien hoe enthousiast ze zijn om aan dit thema te
werken.




