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AFSCHEID ANNEKE
Voor de afscheidsactiviteit hebben alle kinderen een “shaker“ nodig, deze wordt op school
gemaakt.
De kinderen moeten een leeg blikje meenemen, een blikje met de grootte van bv.
knakworstjes of gepelde tomaten. Voor de kleuters liggen kleine Bonduelleblikjes goed in
een kleuterhand.
Wilt u het papier van het lege blikje afweken? Lijmresten kunt u eraf halen met wasbenzine.
Belangrijk, want anders blijft de shaker eeuwig plakken!

Vergeet u niet om het inschrijfformulier voor de avondvierdaagse
in te leveren. Dit kan tot woensdag 28 maart.

De grote rekendag
Afgelopen woensdag hebben wij met de hele school de grote rekendag op het
achterplein geopend. Alle groepen gingen op volgorde staan van lang naar kort. Een van
de kinderen uit groep 3 zei: 'ik ben groter dan alle kleuters.' Maar eenmaal gemeten
bleek dat helaas niet waar. Waarop hij zei: 'bijna dan.'
Daarna zijn alle groepen aan de slag gegaan met het thema meten. Zo waren de jongste
kinderen heerlijk alles aan het meten met een meetlint. Ze ontdekten dat een groot boek
net zo hoog is als de kleinste stoel. In groep 2 hebben ze in een circuit een aantal dingen
onderzocht, zoals: jezelf meten met blokken, hoeveel knikkers kan je in je hand houden
en kralen rijgen in 1 minuut. Super knap dat ze alles zelf konden noteren.
In groep 3 hebben de kinderen zich gewogen en hun haren en voeten gemeten, maar
ook opgeschreven in welk jaar ze geboren zijn. Hoe schrijf je dat eigenlijk 2010 of
2011? Groep 4 heeft allerlei spellen gespeeld. Hoeveel punten kan je verdienen met
vingertwister, je leeftijd kleuren en 100 schieten. Groep 5 heeft zichzelf gemeten en
heeft ook geoefend met het meten van de omtrek en afstanden. In groep 6/7 hebben de
kinderen vakantiehuisjes ontworpen. Eerst meten met lichaamsmaten, dat valt niet mee,
want dan moet je ook schatten. Daarna hebben ze het op schaal getekend. In groep 7/8
hebben ze een vakantiepark ontworpen. Wow!
We hebben een leuke dag gehad en zonder het te merken waren we de hele dag aan
het rekenen.
En zoals een van de kinderen zei: het was tè leuk!
Volgend jaar doen we weer mee!
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Klik voor de actuele Brede School
activiteiten door naar de website:
www.bredeschoolgouda.nl

27 maart – Zakaria gr. 5

Douwe en Wibe hebben hard gewerkt om het opfleuren van het achterplein
mogelijk de maken.
Iedereen die mee heeft geholpen hartelijk bedankt! Het ziet er gezellig uit.
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