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LEERLINGEN 6DE LEERJAAR

Eerste kleuterklas
Vandaag gaan we een kijkje nemen in de klas van juf Anja. Er zijn
superveel foto’s dus die ga ik even laten zien:

Ze mochten op de ramen tekenen, hadden een gezellig momentje, ze
mochten met de lichtbak spelen,...

Natuurlijk hadden ze veel gedaan over Sinterklaas want dat was natuurlijk
een spannend moment toen hij kwam.
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Ze hebben zelfs samen gebakken! Mmmmm…Zo lekker!

Samen spelen is ook super leuk!

De kinderen van de 2de kleuterklas zijn dus super blij met een top juf zoals
Juf Anja

- Mina Vandezande
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Tweede kleuterklas:
dokter
De 2de kleuterklas deed van alles rond dokter de klas. Ze transformeerde zich als
echte dokters en verplegers.

Ze verzorgde elkaar en ook
poppen.
Ze verzorgenden zowel grote
als kleine wonden.

Ze deden nog heel veel rond dokter
in de klas. Wat ze nog allemaal
hebben gedaan zien jullie nog op
de foto’s.

- Noor Deroover
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Derde leerjaar:
koningshuis
Het 3de leerjaar was een paar weken bezig over het koningshuis. De kinderen
vonden het heel leuk om te leren over wie er eerst koning was, wie tweede enz.
Ze hebben een stamboom gemaakt over al de koningen en hun kinderen van ons
land.
Hier zie je enkele foto’s:

Zo te zien vonden ze het super leuk! Ze hebben ook een heel boekje gekregen
over het koningshuis en hebben er zelfs een toets over gedaan. Zo, nu hebben
jullie ook eens een kijkje genomen in het 3de leerjaar!

- Lotte de Bakker & Amelia Olcauz & Mina Vandezande
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Vierde leerjaar:
Kerststukjes
Whoehoe bijna Kerst, daarom maakte het vierde leerjaar een kerststukje
voor Kerstmis. Ik zal jullie even laten zien hoe het allemaal van start ging.
Let's go! Ik zal jullie een paar foto’s laten zien.

Samen knutselde ze iets heel mooi. Ze gebruikte mos, oasis en decoratie.
Ik zal jullie nu even het resultaat laten zien. Ik vind het alvast super!

- Amelia Olcauz
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trefbal
Trefbal is een super leuke sport. Elk jaar weer opnieuw. We
organiseren het samen met meester Raf onder de middag
en het blijkt elk jaar super leuk te zijn.
Elke dag mogen er een paar klassen tegen elkaar spelen. De
andere klassen van de lagere school kijken dan vol
spanning toe. Iedereen moedigt elkaar aan. Super om te
zien!

- Amelia Olcauz
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SINTERKLAAS
Het is weer zo ver, de leukste tijd van het jaar is er weer!
Iedereen is super blij. Lekker snoep en nieuw speelgoed. Zoals jullie misschien al
weten van jullie kinderen of kleinkinderen zijn Sinterklaas en Zwarte Piet ook
naar onze school gekomen. Het was wel anders dan normaal door Corona. Maar
we zijn super blij dat ze toch konden langskomen vanop een afstand.
Ik zal jullie even een paar foto's laten zien .

- Amelia Olcauz
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Bedankt!
Bedankt aan alle vrijwilligers die ons de afgelopen twee maanden weer zo hard
hebben geholpen!
Bedankt aan iedereen die zorg draagt voor ons in deze moeilijke tijden!
#zorgvoorelkaar #samenstaanwesterk
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