Tijnje, mei 2019

Groepsnieuws groep 1
Na een gezellig drukke periode hebben wij heerlijk twee weken kunnen bijtanken in de meivakantie.
We moesten echt wel bijtanken, want we hebben het ontzettend druk gehad!
Zo zijn we o.a. naar een voorstelling, De Kleine Vuurtoren, geweest in De
Buorskip in Beetsterzwaag. Het was af en toe best zielig en spannend,
maar we hebben ook flink kunnen lachen toen de spelers elkaar achterna
zaten met een waterspuit.

We zijn bij de lammetjes geweest. We mochten de lammetjes aaien, de fles geven en de schapen
voeren. Daarna mochten de schapen met hun lammetjes naar buiten en kregen wij nog een bekertje
cola! (ranja ) Als dank voor de gastvrijheid hebben we twee liedjes van de lente gezongen voor
onze gastheren.

Met de hele school hebben wij gewerkt over kunst. De kunstenaar die bij ons centraal stond, was Piet
Mondriaan. De papa van Ella had voor ons drie echte schildersezels gemaakt en met een echt pallet
in de hand hebben wij een echt schilderij gemaakt. Ook hebben we Mondriaan paaseieren gemaakt
en een tekening voor in ons eigen digitaal museum.

Ook woonde Dottie de kip voor de vakantie bij ons in de klas. Ieder
dag konden we tellen hoeveel eieren Dottie had gelegd en hebben we
dit in een staafdiagram gezet. Getallen, tellen en de begrippen meer,
minder en even veel kwamen hierbij aan de orde.
In de bouwhoek werd een hok voor Dottie gemaakt. Er werd druk
onderling overlegd en gemeten met Dottie of het hok groot genoeg
was.

En wist u al dat wij voor de vakantie een heuse vaatwasser in de
huishoek hebben gekregen? Er waren een aantal leerlingen die de
vaatwasser misten in de huishoek en hebben er toen samen een voor
ons gemaakt.
Ze hebben (met juf) op internet gekeken naar vaatwassers en ook bij de vaatwasser in de keuken van
school. Daarna is er een werktekening gemaakt en zijn ze aan de slag gegaan.
Iedere dag werd er gekeken of er nog wat bij hoorde. Drukknoppen, draaiknoppen, een zeepbakje,
mandjes voor de vaat, een stekker en ook de naam (merk) moesten er allemaal op. Hij wordt
dankbaar gebruikt tijdens het spel in de huishoek!

De timmertafel en de zaadjestafel waren deze periode ook erg geliefd.
Misschien was het stofzuigen bij het opruimen nog wel het aller leukst! 

Afgelopen week hebben we het moederdagcadeau ingepakt. Wij hopen dat de mama’s er heel blij
mee zijn!!
O ja, onze groep is bijna compleet. Begin volgende maand komt ook Boris nog bij ons in de groep.
Met zijn komst is onze groep gegroeid van 12 naar 23 kinderen!
Groetjes van de kinderen en juffen van groep 1!!!

