Groep 4/5/6 aan het woord.
Schoolkorfbal
Woensdagmiddag 11 mei was er schoolkorfbal in Noordwolde. We hebben meegedaan met
3 groepen. O1: Sterre V., Davyna, Ella en Rosalijn hebben alle wedstrijden gewonnen en de
eerste prijs behaald. M2: Sterre K., Myrthe, Lana en Collin hadden 1 wedstrijd gewonnen
met 2-0 en de andere wedstrijden verloren.
M1: Boaz, Lars, Levy en Esmee hebben alle wedstrijden gewonnen en de eerste prijs
behaald.

Lessen van juf Alisha
2 weken terug liep juf Alisha drie dagen stage bij ons in de groep. Ze gaf meerdere
creatieve, interactieve lessen in verschillende vakgebieden.
Op maandag hebben de kinderen een natuur les gehad over zintuigen. Wat zijn dat
eigenlijk? Om dat te ontdekken mochten de leerlingen in groepjes langs verschillende
‘stationnetjes’ lopen en hun zintuigen testen. De bittere koffiesmaak viel bij de leerlingen niet
zo in de smaak…

Zien

Voelen

Horen

Ruiken

Proeven

Op dinsdag kregen alle leerlingen, ook groep 4, een geschiedenisles over communicatiemiddelen. Tegenwoordig hebben we de nieuwste telefoons waarop we spelletjes kunnen
spelen, het nieuws kunnen bekijken en kunnen chatten met elkaar. Maar hoe ging dat
vroeger? In groepjes bekeken de leerlingen hoe de communicatiemiddelen in de loop van de
tijd zijn veranderd. En wat was de telefoon met de draaischijf interessant zeg! Kunnen we
die niet weer terugkrijgen?

Tot slot kregen de leerlingen op de woensdag een les aardrijkskunde. In tweetallen
stippelden de leerlingen hun eigen reis door Europa uit, waarbij ze kennis maakten met
verschillende klimaten en landschappen. Ze oefenden met het zoeken van kaarten in de
atlas. Wat ging dat goed!

Bibliotheek

We hebben dinsdag 7 juni afscheid genomen van juf Alisha.
Juf Alisha bedankt!

Bibliotheek 24 mei
We zijn met z’n allen naar de bibliotheek geweest en zijn aan het speuren geweest tussen
de boeken. Leerlingen kregen een speurblad en moesten de opdrachten zoeken tussen de
boeken.
Zo konden ze de code vinden in de bibliotheek. Na het speuren kregen ze nog een
woordzoeker van het boek ‘Spekkie en sproet’. Deze mocht mee naar huis, maar ze waren
zo fanatiek dat de woordzoeker al klaar was voor dat we weer in de Blesse waren.

