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Belangrijke data
Dag
Woe

Datum
23-03

Activiteit
Grote rekendag

Do

24-03

Paasontbijt

Do

24-03

Grp 5 – 8 Leerorkest

Vrij

25-03

Ma

28-03

Goede Vrijdag
Leerlingen zijn vrij
Tweede Paasdag
Leerlingen zijn vrij

Di

29-03

Grp 5 Geen zwemmen

Do

31-03

Grp 5 – 8 Leerorkest

Kinderboerderij
Bijlmerweide
De leerlingen uit groep 5 tot en met 8 hebben
op de kinderboerderij les gekregen hoe ze
pannenkoeken moeten bakken.

En natuurlijk de pannenkoeken bakken.

Smullen maar!
Ze moesten zelf de eieren rapen, het meel
malen, de koe melken en de boter maken.

Het concertgebouw

De 10e Nationale
Pannenkoekdag was één
groot feest!

“We gingen met de metro en de tram toen
zagen we het concertgebouw.
En toen moesten we lopen op de trap.
En toen moesten we zitten en wij moesten
helemaal vooraan zitten
En we moesten kijken en het was een
voorstelling
En het ging over de zeven sloten en het was
heel leuk”
Roelety (groep 3)

Proefjes met zintuigen
De leerlingen uit groep 5 en 6 hebben vrijdag
18 maart op Nationale Pannenkoekdag,
heerlijke pannenkoeken gebakken voor de
opa’s en oma’s
van de
Bijlmerdrie.
“Je had een doek en die moest je voor je ogen
doen en dan moest je ruiken
En je moest met een doek voor je ogen en je
mocht niet op de lijn.
En je had nog een doek die moest je voor je
ogen zetten en dan moest je proeven.
En je moest lip lezen.
En je moest ook dingen voelen”
Molitio (groep3)

De opa’s en oma’s hebben
gesmuld van de heerlijke
pannenkoeken die door hun
kleinkinderen waren gebakken.

Knutselspullen gevraagd
Voor de handvaardigheidslessen kunnen wij
heel goed allerlei spulletjes gebruiken. Wij zijn
voornamelijk opzoek naar:






Lege wc rollen, keukenrollen
Eierdozen
Kleine lege potjes (bijvoorbeeld van
babyvoeding)
Plastic bakjes van de boter
Tijdschriften

“Wij gingen proeven en ruiken
Wij gingen met onze vingers kijken
Wij gingen op de lijn lopen”
Jay-di (groep 3)

Reserve kleding gevraagd
Heeft u nog extra kleding, onderbroeken etc
over. Wij willen die graag hebben om te
gebruiken bij de kleuters voor reservekleding.
Afsluiting NaSchoolseActiviteiten

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!

In week 14, maandag 4 april tot en met vrijdag
8 april vinden de afsluitende activiteiten
plaats.
De ouders zijn het laatste halfuur van de
activiteit uitgenodigd om te komen kijken.

De Grote Rekendag heeft vandaag op
woensdag 23 maart 2016 plaatsgevonden. Het
thema van deze 14e editie is ‘Kijkje achter de
code’ en sluit aan op de nieuwe vaardigheden
die passen bij de 21e eeuw. De kinderen leren
o.a.:
– zoeken naar regelmaat en patronen;
– systematisch werken;
– maken en lezen van symbolische weergaven;
– interpreteren en zelf ontwerpen van
codetaal
Het doel is kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht
op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!

Donderdag 24 maart
gaan we weer gezellig
genieten van een
heerlijke paasbrunch.

