Groep van de maand.

Groep 3 L/P

Februari is begonnen en ook
de week voor carnaval.
In de klas zijn we daarom druk
bezig geweest met het maken
van maskers.
Ook hadden we voorrondes in
de klas voor ANDREASHOF
GOT TALENT.
Dat was best wel spannend.
We wisten eerst ook niet zo
goed wat nu precies voorrondes zijn. De juf had uitgelegd dat iedereen iets
mag doen en laten zien in de klas op donderdag. Iets wat je goed kan of leuk
vindt om te doen. Als alle optredens zijn geweest, gaan we stemmen. Dat
betekent dat we dan mogen zeggen wie we het beste vonden. De winnaar van
de klas mag dan op vrijdag in de aula op het podium optreden voor alle
kinderen van school.
Er waren veel kinderen die zich hadden opgegeven voor de voorrondes; trucjes
met de bal, voetendans, ballet, demonstratie kickboksen, turnen, piano spelen,
springtouwen. Helaas heeft ook hier de griep toegeslagen en daardoor konden
een paar optredens niet doorgaan.
Na alle spannende optredens gingen we stemmen. We hadden een gelijkspel.
Demi had net zoveel punten als Zoë en Lot. Na kort overleg, besloten de
meiden dat ze met zijn drieën gingen optreden.
Vrijdag, de grote dag, ANDREASHOF GOT TALENT. Ze hebben een mooi
optreden gegeven voor de hele school. De voeten van Demi gingen zo snel met
dansen en Lot en Zoë vlogen over het podium tijdens hun balletuitvoering.
Deze dag hebben we ook nog gehost met prins Carnaval in de
muziekzaal. Het was een gezellige, vermoeiende dag, maar we
hebben genoten.
Volgende week weer nieuwe avonturen uit groep 3 L/P

Hallo, hier zijn weer met de belevenissen van deze week.
Deze week zijn we begonnen met kern 8 van Veilig leren lezen.
In kern 7 hadden we al de ng en sch geleerd. Nu hebben we
weer een moeilijke klank geleerd; nk
Het zijn twee letters, maar je spreekt het uit als één klank. Best
lastig en het lijkt ook nog een beetje op de ng.

Met rekenen hebben we gerekend met
Olympische Spelen sommen. We hebben een
mooie tabel gemaakt, waarin we precies konden
zien hoeveel medailles we al hebben gewonnen.

Voor Zoë was het helemaal een spannende en bijzondere week. Zij heeft een
zusje gekregen. Daarom hebben we haar verrast met een knutselwerk voor
haar. We hebben een beschuit met muisjes voor haar gemaakt. Iedereen had
er iets op getekend en/of geschreven.

Tot de volgende week!

