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Nieuws uit de groep
Vrijdag hebben we afscheid genomen van Tobias. Hij gaat dit weekend verhuizen naar Ommen.
Tobias, veel plezier op je nieuwe school. Wij gaan je missen in groep 3!
Bijbelvertellingen
De verhalen gaan de komende 2 weken over het laatste stukje van de woestijnreis. Daarna zullen we
gaan vertellen over de kruisiging en opstanding van Jezus.
Mozes en Jozua (Numeri 27), Twee verspieders (Deuteronomium 1, 34), Doortocht door de Jordaan
(Jozua 3,4,5), Jericho (Jozua 5), Achan en Ai (Jozua 7,8), Chiwwieten (Jozua 9).
Thema kern 8: Wat kan jij?
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje
van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De
leerlingen van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen
bakken en de leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de boze buurman van oma. Woorden
die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen,
verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, toneelspelen en
optreden.
Meervoudige intelligentie
Deze week zijn we begonnen met het thema talentenjacht van meervoudige intelligentie. De
kinderen mochten kiezen uit 8 kaarten. Deze kaarten hebben verschillende opdrachten zoals:
* Maak de langste som die je kunt bedenken en los deze op.
* Kijk in verschillende dierenboeken en ga op zoek naar wat dieren goed kunnen (v.b een flamingo
kan goed op één been staan etc).
* Schrijf een verhaal.
* Teken poppetjes, plak deze op ijslolliestokjes en speel hier een toneelstukje mee.
Ook doen we leerkrachtlessen over talenten. We hebben een soort complimentenronde gedaan. Er
waren verschillende kaartjes met complimentjes, de kinderen moesten bij het compliment een naam
noemen bij wie dit hoorde. Elk kind ging naar huis met een kaartje wat hij/zij goed kon.

Een fijne voorjaarsvakantie gewenst!
Hartelijke groet,
Sandra en Jenet

