Bijdrage groep 3
We hebben veel gedaan de laatste periode.
We zijn naar de voorstelling van de orgeljongen geweest in de kerk. Voor de
kinderen was dit wel een bijzondere belevenis. Ze zagen en hoorden een echt
kerkorgel en zaten in de kerkbanken.

Helaas hebben we de opbouw van de kar niet kunnen zien.

Juf Jeanine heeft een opdracht voor haar opleiding gedaan met de kinderen waarbij
ze voor elk kind iets leuks/positiefs op gingen schrijven. Zo ontstonden er prachtige
zonnen.

Tijdens de buitenlesdag zijn we op verschillende momenten buiten geweest. Samen
met groep 4 hebben we buiten een gymles gedaan.
Ook zijn we buiten bezig geweest met tekenen en rekenen.

meten
We zijn met rekenen bezig geweest met meten. De kinderen bedachten dat dit goed
kon met het potlood, blokjes of een strook papier. En dat klopte inderdaad. Iedereen
kwam heel goed uit de opdracht. Na de les hebben we besproken dat het ook met
een liniaal kan. Niet iedereen wist wat het was. Nadat we een liniaal hebb

en gezien en besproken kwam er een vraag van een leerling of het inderdaad klopt
dat de kinderen vroeger ook wel met een liniaal gelsagen werden. Helaas wel.

Het leuke van jonge kinderen is ook dat ze soms tijdens een les heel spontaan iets
komen vertellen. Deze keer ging het over wat hij later wilde worden!
Daar hebben we even over gepraat en mocht iedereen vertellen wat hen nu leuk lijkt.
Er kwam uit dat:
8 dames en heren meester of juf willen worden.
2 dames willen voetballer worden (net als Vivianne Miedema)
3 heren willen later politie worden.
1 heer wil bij de gemeente in de groenvoorziening werken.
1 heer wil op een containerauto rijden.
1 dame wil bij de gemeente op kantoor werken.
1 heer wil bij de marine.
1 heer wil in het leger.
1 heer wil vrachtwagenchauffeur worden.
1 dame wil kapper en moeder worden.
1 dame wil dierenarts worden.

Het enthousiasme is prachtig en het komt vast goed!!

