
Tijdens de muzische lessen van het vierde 
leerjaar hebben we een lange tijd aan het schim-
menspel gewerkt. 

De kinderen kregen  de opdracht om zelf op 
zoek te gaan naar een leuk verhaal. Daarna heb-
ben ze zelfstandig de figuurtjes mogen ontwer-
pen en vervolgens meerdere keren in groep ge-
oefend tot het mooie resultaat. 

Van dinosaurussen tot prinsessen, van dis-
neyfiguren tot muizen met kaas. Kortom het 
was de moeite!

Nog eens een dikke pluim voor het harde werk 
en de goede inzet 4A+4B!!

Juf Caroline

‘ELFJES’ Uit hEt viErdE

Vierde leerjaar pakt uit met schimmenspel
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Vorige maand zijn we met het eerste leerjaar 
op bezoek geweest in de bibliotheek.

We werden vriendelijke onthaald in de zit-
hoek met een grappig verhaal over ‘feest vie-
ren’.

Wanneer we helemaal ondergedompeld wa-

ren in het leesplezier, leidde de bibliothecaris 
ons rond op de kinderafdeling. We zagen waar 
we vertelboeken kunnen uitlenen, maar ook 
waar de leesboekjes voor ons niveau staan. We 
moesten ons inhouden om al niet meteen met 
onze neuzen in de boekjes te duiken.

Bij de stripverhalen zijn we enthousiast op 
zoek gegaan naar de tekeningen van de papa 
van Casper. En met succes!

Om de namiddag af te ronden, werden we 
weer uitgenodigd in de vertelhoek. Daar werd 
ons op een heel speciale manier een verhaal 

verteld: met een kamishibai.... ra...ra...ra... 
wat is dat?

Dank je wel aan de fijne vertellers, nu zijn we 
nog meer gebeten door het Leesbeest.

 De leerlingen van het eerste leerjaar 

Het derde 
leerjaar 
bingelt  
erop los

De leerlingen van het derde 
leerjaar maken vaak oefeningen 
op Bingel.  Hierdoor wonnen ze 
een wedstrijd en konden ze genie-
ten van popcorn.   We blijven ver-
der bingelen,  en verzamelen zo 
attributen om het bingelverhaal 
steeds te laten vorderen.  

Proficiat aan alle bingelaars

leerlingen eerste leerjaar naar de bibliotHeek

gebeten door het leesbeest

Vriendschap
Veel plezier
Heel veel liefde
Dikke knuffels, leuke 

cadeaus
TOP

Tess (4B)

Surfen
Is leuk
Ik doe het
Ik ben best goed
Proberen!

WouTer (4a)

Lente
Bloemen bloeien
In de wei
Dat maakt mij blij…
MOOI!

inse (4B)

Natuur
Bomen planten
Kleurrijk en mooi
Dieren en nog meer
Bos

Jorn (4a)


