Mierennest-nieuws!
Dinsdag 6 september

Het Mierennest
Een plekje van vanalles wat, waar elk nest en elke groep wel eens zal
vertoeven.
Een drukke gezellige bezige boel dus!
Op dinsdag voormiddag is het Mierennest de thuishaven voor alle ‘groene
klassers’ uit zowel Konijntjes, Eekhoorntjes als Vosjes.
We werken er op dinsdag net iets specifieker op deze leeftijd gericht. Die
wakker wordende goesting naar lettertjes of cijfertjes, naar ‘naarstig’
werken (of net weer niet ;-), naar onderzoeken en uitspitten van weetjes,
naar in een kringetje eens dieper ingaan op was is en kan, naar uitdaging en
werken op eigen niveau. En bovenop houden we hier de band met de ‘groene’
leeftijdsgroep ook wakker, en krijgen we een mooi beeld op hoe die groene
klasser met zijn twee voeten op weg aan het stappen is.
En spelen natuurlijk! (Al dan niet met iemands voeten, dat laten we terzijde…)

Deze eerste dinsdag was
het eerst even
kennismaken, met elkaar en
met ons, Anita en Barbara,
met het Mierennest.

In halve groepjes gaan we steeds eerst schrijfkriebelen bij
Evi. De andere groep blijft bij Barbara voor gericht werken
in kleine groep. Of andersom natuurlijk.

Barbara wou de stempels eens tonen, maar… boempatatkaboenk! Allemaal over de vloer…
Nu moest het sorteren beginnen. Maar hé, horen die wel allemaal bij elkaar?
We vonden

CIJFERS

en we vonden

LETTERS.

Cijfers om te tellen en te weten hoeveel; letters om te schrijven, woordjes te maken, te lezen.
En dan, hup naar buiten voor een spelletje: wie kan raden of het een letter of een cijfer is?

Na het oefenen buiten en in het kleine kringetje,
werkplekjes aan de slag: WillieBillie had zijn haar
niet geknipt.
Amaai! Zo lang!
Knippen
maar
dus,
zoeken: is het een letter of is het een cijfer. (O
want hier oefenen wij! :-) ) Volgende week knippen we

nog even aan de
de hele vakantie
en
ondertussen
ja, foutjes mag,
verder!

Na de speeltijd komt Anita er bij.
Samen maakten we lekkere… je raadt het al! LETTERSOEP!
wassen, roeren maar.

Snijden,

We begonnen ook aan de flap voor de map (waar we onze werkjes in zullen
bewaren): letters van onze naam zoeken, en onszelf tekenen.
En natuurlijk, ook veel ruimte om even te spelen, de klas te ontdekken.

Tot volgende week!

