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EEN GOED GESPREK

Wat heeft de brand bij het bollenbedrijf op
donderdag 27 oktober enorm indruk gemaakt
op onze groep. Vrijwel iedereen had de dikke
rookwolken gezien. We hebben de tijd genomen
om hierbij stil te staan. Wat zag/rook/hoorde
je?  Wat kregen de grote mensen allemaal voor
melding op hun telefoon? Hoe voelde je je? Wat
wil je erover vertellen? Een mooi en waardevol
gesprek. We hebben ook het verschil tussen 
 vuur' en 'brand' behandeld. Brand is vuur op
een plek waar het niet moet zijn! Vuur is
meestal niet erg, brand wel! 
Met elkaar hebben we ook meteen gekeken
naar de blusmiddelen in school en hoe we
moeten handelen als er brand is. Zo snel
mogelijk ontruimen dus. Want hoe naar brand
ook is, alles kan vervangen worden behalve jij! 



 

Eind oktober vieren we
met elkaar 'Allerzielen'.
We praten met elkaar
over leven en dood gaan
en dat je iemand erg
kunt missen als die
overleden is. 
Voor jonge kinderen is
dit soms nogal abstract.
Veel kinderen hebben
(gelukkig) nog nooit
iemand verloren. Zij
missen gewoon papa of
mama wanneer ze op
school zijn of denken
aan het konijn wat ze
begraven hebben. Dit is
ook prima! We luisteren
naar elkaars verhalen en
leren onze klasgenoten
nog beter kennen! 

allerzielen
 



THEMA FEEST!

In november zijn we gestart met een nieuw
thema; 'Feest!'. Dit thema gaan we mee
door tot de kerstvakantie en we leren alles
over hoe en waarom je feest viert en welke
feesten er zijn. We richten met elkaar een
feestwinkel in waar alles gekocht kan
worden om in de klas en met name de
'huishoek' en mooi feest gevierd kan
worden. Ook Sinterklaas kan er natuurlijk
alles vinden om zijn feest compleet te
maken. Om te weten hoe zo'n feestwinkel
eruit ziet zijn we op bezoek gegaan bij
'Kitty's Heksenketel' in het winkelcentrum.
Jeetje zeg, wat veel feestspullen. 

 

 
JUF,

WAAROM
ZIET JE

HAAR ER
IEDERE DAG

ZO UIT?
 
 

ZEER BEDENKELIJK
KIJKEND MEISJE

;-)
 



Met behulp van een bingoblad gingen we in
tweetallen op zoek naar spullen voor allerlei
feesten zoals carnaval, een verjaardag, een
bruiloft, kerst, Sint en een geboorte!
We hebben ook echt spullen gekocht voor in de
klas zoals een grote zak ballonnen en een staf
voor de Sint. Tot slot kwamen we bij de afdeling
'feesthoeden' en daar wilden we er ook één van
hebben. Juf wilde ze wel even passen. Een
gekke clownshoed, een glitterpet, een pet met
vlechten en op verzoek van de jongens en tot
grote hilariteit ook nog een 'piemelhoed', Nou ja
zeg...Helaas voor de jongens koos juf toch maar
een hoed met verjaardagskaarsjes (beetje
jammer). We hebben netjes betaald met de
pinpas van juf Simone (niet verklappen) en zijn
weer terug gelopen naar de klas om de
ballonnen op te blazen! 



BINNENKRING / BUITENKRING

Jonge kinderen willen graag vertellen wat ze al kennen
en kunnen. Op je beurt wachten in een kring terwijl het
antwoord op je lippen brandt kan dus heel lastig zijn.
Daarentegen zijn er ook kinderen die liever geen actieve
rol aannemen in kringen en weinig inbreng geven. 
Op de Viieberg werken wij daarom graag met
coöperatieve werkvormen zoals 'binnenkring /
buitenkring'. De helft van de kinderen staat tegen de
tafel en vormt de 'binnenkring'. De andere helft staat
tegenover ze. In dit geval leerden we de een nieuwe
klank en vroegen we bijvoorbeeld aan elkaar wat er op
je kaartje staat. Na een minuutje draait de buitenkring
een plekje door en heb je weer een nieuw maatje. Zo
kunnen alle leerlingen vertellen zonder te hoeven
wachten op je beurt én moet iedereen actief meedoen! 
 Knappe kanjers! 

 

 
JUF, WIL JE

EVEN KOMEN?
IK KRIJG EEN
PUNTHOOFD

VAN DE
KINDEREN
AAN MIJN

TAFEL

RAFF
 



FEEST VOOR DÉLANA!

Op 15 november is zij de grote zus
geworden van Djeylen! Délana straalt
van oor tot oor en draagt haar 'Big
Sis' trui vol trots naar school. Ze kan
ons er veel over vertellen en vindt
het eigenlijk wel zielig voor papa
Diëgo en mama Kim dat ze nu zo
slecht slapen. Gefeliciteerd van ons
allemaal Délana en bedankt voor de
leuke traktatie! 

 

 

 
DJACE, MAG IK EVEN

AAN JE SLANG
VOELEN? 

VROEG ELIAS HEEL
BELEEFD TOEN DJACE

EEN SPEELGOED
SLANG MEE NAAR

SCHOOL HAD 
;-)  


