Week 2: groep van de maand 1-2M/T
Deze week werken we verder over Moederdag en Koningsdag.
Over Moederdag kunnen we natuurlijk niet al te veel verklappen
maar de kinderen hebben 2 weken terug al wel verteld waarom hun
moeder de allerliefste is.
En we oefenen elke dag natuurlijk ons Moederdagversje.
Ook gingen we uitbeelden en raden wat een moeder allemaal doet!

Dinsdagochtend mochten we direct onze gymkleding aan, want we
gingen gymmen. Eerst mochten we lekker zelf rennen en huppelen in
de zaal. Daarna lagen er hoepels klaar en werden er groepjes
gemaakt. Op allerlei verschillende manieren zoals (zijwaarts,
hinkelend, springend enz.) gingen we over de hoepels.

Toen mochten we allemaal een eigen hoepel pakken en kijken wat je
er allemaal mee kan doen: Hoelahoepen, rollen en er doorheen
kruipen!
Wat kan je toch veel met een hoepel doen!

Verder hebben we deze week heerlijk gespeeld en gewerkt. We
waren ook best wel moe, dus hebben we veel andere dingen gedaan
tussendoor, zoals tv kijken, stoelendans, stopdansen.
Omdat de meivakantie bijna
begint hebben we ook veel
opgeruimd. We hebben in de klas
alle kasten weer helemaal netjes
gemaakt:
We hebben de vloer geveegd, alle
lijmkwastjes gewassen en
werkjes uitgezocht.
Ook in de schooltuin hebben we nog hard gewerkt met de juf, we
hebben veel tuintjes geschoffeld, de houtsnippers aangeveegd,
onkruid geplukt en de brandnetels weggehaald!
Zo kunnen we er na de vakantie weer schoon en fris tegenaan!
Op de laatste dag hebben we ook nog afscheid genomen van ons
klasgenootje Filip. Hij is verhuisd en gaat na de meivakantie naar een
andere school. We hadden samen een mooie kaart voor hem gemaakt
en de juf had nog een
cadeautje voor Filip gekocht.
En wij kregen van Filip allemaal
nog een hele leuke traktatie!
Dag Filip, veel plezier op je
nieuwe school! We zullen je
missen!
Groetjes, groep 1/2 MT

