
  

De afgelopen weken 
zijn wij druk bezig 
geweest met het 
thema wilde dieren. 
Wij hebben hier over 
geknutseld,  
gespeeld, gebouwd, 
gekleid, gerekend en 
gesproken. Ook 
hebben wij veel 
liedjes over dieren 
gezongen, zoals: de 
dieren uit de 
dierentuin, ze 
kunnen zeggen wat 
ze willen, de krokodil 
en nog veel meer 
liedjes. Bij sommige 
liedjes, meerdere 
lesjes en zelfs bij een 
Engels lesje mochten  
wij de dieren 
nadoen. Ook de 
geluiden van de 
dieren! 

Ook Sam en Julia van het 

muizenhuis  kwamen weer een 

bezoekje brengen aan onze klas  

Op donderdag 20 september zijn wij op schoolreisje naar 

Avifauna geweest! Daar hebben wij gespeeld in de grote 

speeltuin, veel vogels en andere dieren gezien, heerlijk 

frietjes gegeten en vooral veel plezier gemaakt. Het was 

een erg gezellige en zonnige dag! 

Oja, de vogelshow was ook heel erg 

leuk! En ook best wel spannend met 

een paar grote vogels! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 3 tot 14 oktober was de Kinderboekenweek! Het thema dit jaar was: vriendschap.   
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij veel boeken gelezen, plaatjes gekeken, boeken geruild en in onze 

eigen bibliotheek gespeeld. Elke dag hebben wij een voorleesvader of voorleesmoeder in de klas gehad. Dat was 

erg gezellig.  

Met de klas hebben wij een 
tekenwedstrijd gehouden. Wie 
tekent de  aller mooiste en 
meest creatieve tekening?? 
Alle ouders mochten 
stemmen.  
En de winnaar van de 
tekenwedstrijd is………… 

Olivia! 

Prentenboek: Held op sokken 
Voorgelezen door: moeder van Giulietta 

Prentenboek: Toy story 
Voorgelezen door: vader van Olivia 

Prentenboek: Kikker is bang 
Voorgelezen door: moeder van Senn 

Prentenboek: O, wat mooi in Panama! 
Voorgelezen door: moeder van Roos 

Prentenboek: Tip de muis wordt groot 
Voorgelezen door: vader van Doron 

Prentenboek: Antonia 
Voorgelezen door: moeder van Beaudine 

Prentenboek: De Gruffalo 
Voorgelezen door: vader van Alexander 

Bedankt voor 
het voorlezen! 

 

Prentenboek: Aadje piraatje 
Voorgelezen door: moeder van Ward 


