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NAAR HET THEATER 
WAT EEN FEEST WAS HET BIJ 'MUK'

Op woensdag 28 september mochten we op
bezoek in theater de Kampanje voor de
geweldige voorstelling: 'MUK'.  Voor veel
kinderen was dit de eerste keer dat zij een
theater bezochten, dit was een hele belevenis.
Ook het rijden in een grote touringcar was een
feestje. Voor ons bezoek hebben we geleerd
wat je wel en niet mag in een bus. Wel lekker
kletsen, uit het raam kijken, je gordel goed
sluiten, liedjes zingen enz. maar niet schoppen
tegen de stoel voor je, lopen door de bus, op je
knieën zitten op de stoel meer van dat soort
dingen. Zo combineren we een cultureel bezoek
ook nog met een stukje verkeer/Vreedzame
School! 



 

Eenmaal in het theater
aangekomen vlogen de
indrukken op de
leerlingen af. Wat is de
zaal GROOT en wat is
het plafond HOOG! 
Zitten op een stoel die
probeert om je als klein
ukkie dubbel te vouwen
valt ook niet mee!
Gelukkig waren er
stoelverhogers! 
De voorstelling vonden
de kinderen geweldig en
we waren benieuwd of
MUK er nog meer
vlekken bij zou krijgen!
We vonden het erg leuk
om op het laatst nog
met de theatermakers te
zingen! 

Juf kijk! ik
heb net

zulke
vlekken
als MUK
op mijn
shirt!  



LEZEN MET GROEP 6/7

Bij de start van de Vlieberg boekenweek
werden we voorgelezen door de leerlingen
van groep 6/7. Ieder kind van onze klas
mocht een mooi boek uitzoeken en een kind
van de bovenbouw vragen om deze voor te
lezen. Het is een hele uitdaging voor onze
leerlingen om de aandacht erbij te houden
en voor groep 6/7 om onvoorbereid een
boek voor te lezen. Maar ze deden het super
en we zijn erg trots op ze!





 

Zomaar wat foto's van hoe
heerlijk de kinderen aan
het spelen en werken zijn!  



MMMMM APPELMOES!

Het is herfst en dus is het oogsttijd voor de 
 appeltjes. Juf Jessica had er een heleboel
meegenomen dus we konden heerlijk
appelmoes gaan maken. Maar o jee, juf was
het recept kwijt. Gelukkig wisten de kinderen
dat we het wel konden 'Googlen'. Zo
gezegd, zo gedaan!
Een goede motorische oefening met het
snijden van de stukjes en een leuke
rekenactiviteit met het aflezen van een
recept en afwegen van ingrediënten en
werken met kooktijden. En het resultaat?
heerlijk!
Een aanrader voor thuis! 





 

Op de Vlieberg zijn we gek op vieren en voor
jonge kinderen is hun verjaardag heel erg
speciaal! 
De week na de herfstvakantie hebben we
veel verjaardagen gevierd! Elke dag 1. Wat
een feest!
We zingen, maken muziek, versieren een
digitale taart en blazen echte kaarsjes uit.
Daarnaast bespreken we jaartallen, datums,
maanden, leeftijden, we tellen hoeveel
traktaties we nodig hebben enz. Kortom:
feestelijk maar zeker ook leerzaam! 
ps: gefeliciteerd Gimayricson, Philou, Joep en
Faylinn

Verjaardagsweek!
 



SAMEN LEKKER ZINGEN!

Als het maar even kan
zoeken we de verbinding met
de kinderen van
kinderdagverblijf ‘De Kleine
Vlieberg’ of met de peuters
van de 'Wadlopers'. Zo
hebben we Sint Maarten
liedjes gezamenlijk
gezongen. De kinderen
kwamen langs in onze klas
en wat was het gezellig!



EIGENZINNIGE
LAMPIONNEN

Het is bijna Sint Maarten
en we zijn hard aan het
werk met onze
lampionnen. De kinderen
mochten zelf bedenken
wat ze van hun plastic
fles gingen maken. De
één bedacht een eigen
plan en de ander zocht
liever steun bij een
voorbeeld om er
vervolgens een eigen
'draai' aan te geven of
deze juist zo precies
mogelijk na te maken!.
Voor ons was het leerdoel
om de techniek van het
plakken aan te bieden.
Wat ze er verder van
maakten lieten we aan
hun eigen creativiteit
over. Dat kan dus goed
betekenen dat uw kind
thuis komt met een poes
met 10 ogen en glitters, of
een eenhoorn met veren.
Wellicht niet hoe wij dat
als volwassenen voor ons
zien maar als uw kind hier
helemaal gelukkig van
wordt zijn wij dat ook!
Geniet van wat uw kind
verzonnen heeft en alvast
veel plezier op 11
november! 
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