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Reggio Opening en groep 4

Het schooljaar is weer begonnen! In de arena hebben
we met alle groepen het nieuwe thema bekend
gemaakt: Een nieuwe noot! Meneer Thomas is ook
dirigent en kreeg een baton aangereikt, een
dirigeerstok, daarmee deed hij met alle aanwezigen
een muziekoefening, de regenbui. Door eerst in de
handen te wrijven, daarna te knippen met de vingers,
dan op de benen te klappen met open handen en
vervolgens er nog bij te springen leek het wel op een
fikse regenbui met onweer. De kinderen genoten
zichtbaar.
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In groep 4 zijn de
kinderen doorgegaan op
het stukje muzieknoten.
Ze vonden de
toonladder erg
interessant en zo
kwamen we op Do Re Mi
uit de beroemde film
Sound of Music. Aniek zit
op zangles bij Starz. We
hebben de songtekst in
het Nederlands gekregen en daar komt ook nog de
begeleidende muziek bij. Aniek oefent hier het liedje
met de klas in. We gaan er nog een eigen versie van
ontwerpen en een dansje bij maken.

Rots en water groep 1/2a:
Een opdracht uit het Rots en water programma is het
winkelwagentje. De kinderen leren hierbij begrippen
als hoog, laag, bovenaan, onderaan en op ooghoogte. Tijdens deze oefening leren de kinderen te
vertrouwen op elkaar. De oefening gaat ook over
leiding geven en volgen. De kinderen gaan in
tweetallen boodschappen doen. De een is de
bestuurder van het winkelwagentje en de ander is het
winkelwagentje. De juf geeft opdrachten om
bijvoorbeeld de pindakaas van de bovenste plank te
pakken. De kinderen mogen hierbij niet botsen. Ze
lopen rustig door de supermarkt. Daarna wisselen de
rollen om.
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Voorleeswedstrijd

Caio en Jamey Bouwens 11-09-2020
Vrijdag 11 september is juf Jamey getrouwd.
Het was een hele mooie dag en het weer was
perfect. Ondanks Corona hebben we toch een fijne
dag gehad met de mensen die
het dichtst bij ons staan. En toen ik maandag op
school kwam, werd ik verrast door een mooi
versierde klas, een mooi schilderij van
de kinderen en een cadeautje van de ouders.
Wat werd ik nog verwend, zeg!

En toen…. Was het dan eindelijk zover! Op woensdag
30 september was de finale van de voorleeswedstrijd
op basisschool Marco Polo. In de weken voorafgaand
aan de finale vonden de voorrondes plaats in de
groepen 7 en 8. Uit iedere groep werden 2 of 3
leerlingen gekozen voor de finale. Vijf kanjers uit
groep 7 en groep 8 hebben erg goed en duidelijk
voorgelezen. Ravi-Thomas, Kjelsie, Emma, Juno en
Rosa hebben, ondanks de zenuwen, het publiek
meegenomen in mooie en spannende verhalen.
Uiteindelijk is Juno gekozen tot winnaar. Gefeliciteerd
Juno! Zij gaat door naar de volgende ronde, deze zal
plaatsvinden in de bibliotheek.

