
Groep 3B juf Lidewij / Coleta

Volg op deze site wat we allemaal hebben gedaan!!
Veel lees- en kijkplezier.
groetjes van Suze, Jara, Djimo, Evy, Suzan, Ad,
Wes, Rens, Indy, Tijn, Bram, Max, Anoek, 
Alysia, Mathies, Tristan,
juf Laura, juf Coleta en juf Lidewij

De nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan zodat u niet telkens naar beneden hoeft te scrollen!!

schoolreisje; dippie doe!

Vrijdag 27 mei was het zover; op schoolreis!
Vol goede moed gingen de groepen 1/2 en 3 met de bus naar 
Dippie Doe!
Gelukkig was het de hele dag mooi weer en heeft iedereen 
genoten van een leuke dag.
Voor de foto's klik hier. 

sportdag; koningsspelen!

Vrijdag 22 april was een sportieve dag!
Na een lekker ontbijt en de 'hupsakee-
dans' vertrokken we naar de sportvelden.
Hier zijn we de hele dag actief bezig 
geweest. Het weer was gelukkig prima
en alle kinderen hebben genoten van deze 
koningsspelen!
Klik hier voor de foto's!

proefjes!

Woensdag 13 april hebben we allerlei proefjes gedaan. Gelukkig 
kregen we hulp van een paar kinderen uit groep 8.
Er waren proefjes met water, lucht en magneten. Alle kinderen 
hebben ook zelf een "knikkerbaan" in elkaar gezet.
De foto's van de proefjes én het maken van knikkerbaan 
staan hier.

streetwise
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Donderdag 24 maart kregen we in de sporthal uitleg over 
"oversteken in het verkeer". Dit gingen we ook oefenen met 
autootjes, stoplichten en een zebrapad.
Voor extra foto's klik hier! 

kanjertraining
Een impressie van de kanjertraining in groep 3.
De kinderen deden een oefening met als achterliggend doel "vertrouwen". Ze gingen in tweetallen op 
pad door de school; degene die voorop liep moest zijn ogen dicht doen, de ander was de begeleider.
Als extra teken van vertrouwen hadden we een tijgermuts op.

bezoek aan het huis van sinterklaas

Op maandag 23 november brachten we een bezoek aan 
het huis van sinterklaas in Waalwijk. Vol verwachting 
klopten alle harten!!
We werden hartelijk ontvangen door de rondleidpiet. Die 
bracht ons naar de postkamer, inpakkamer, slaapkamer 
van sinterklaas, bakkamer, voorleeskamer en ten slotte 
naar sinterklaas zelf. Alle kinderen genoten van dit bezoek 
al was het soms ook wel een beetje spannend!

Nog meer foto's zien?
klik dan hier maar ook nog hier !!

Kiezen bij taal

We werken elke dag aan nieuwe letters, woorden en alles wat 
daarbij hoort. Als de 'verplichte werkjes' af zijn mogen de 
kinderen nog iets kiezen op het taal-werkbord. Hier ziet u de 
foto's van de keuzewerkjes op dinsdag 19 oktober.

Kinderboekenweek; raar maar waar
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De Kinderboekenweek werd grandioos geopend door de stagiaires van basisschool De Veste. 
Als professoren lieten ze enkele proefjes zien en de ochtend werd afgesloten met de dans die hoort 
bij de Kinderboekenweek. Klik hier voor enkele foto's. 
In groep 3 hebben we de activiteiten toegespitst op de ruimte.
We gingen ook nog op stap naar Waalwijk.Klik hier voor de foto's van ons uitje; de dansworkshop in 
het kunstencentrum.

De eerste weken in groep 3

Basisschool de Veste is 
gestart en ook in groep 3 is 
al hard gewerkt.
De eerste foto's van groep 
3 kunt u vinden als u
hier klikt!
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