Mierennest-nieuws!
Dinsdag 13 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…)

Net als vorige week: Schrijfkriebelen met Evi!
Deze keer ging het over de dirigent en de muzieknoten. Er
werd geoefend op vloeiend schrijvend bewegen en
schrijfpatronen, en natuurlijk de pengreep!

Terwijl in de klas: afwerken van ons knip- en plakwerkje!
Best moeilijk, en heel veel haar aan
dat mannetje!
Terwijl we spelenderwijs en babbelenderwijs oefenen met
het verschil tussen letters en cijfers, is dit
eigenlijk een observatie-oefening: wie werkt hoe, wie
heeft waarmee een handje hulp nodig, hoe ver staat dat
met
die
werkhouding,
die
concentratie,
dat
doorzettingsvermogen?
Maar eh, ssst, niet verklappen
hoor!

Dit is ons
cijferhulpje :-)
—---------------->

We schrijven een brief!
Al was dat makkelijker gezegd, dan gedaan…
Als rasechte Freinetters, willen we graag ook corresponderen met andere scholen. En toeval wil, er zit een
andere Freinetschool op niet zo heel ver van hier! De Kleine Tovenaar!
We vertelden even kort over wat onze school anders maakt dan andere scholen, wie meneer Freinet was, en toen
kwam onze vraag aan de groene klassers: hoe kunnen wij nu laten weten aan die andere klas dat wij iets van
hen te weten willen komen?
Een berichtje sturen met de computer! Een filmpje maken en doorsturen! Een Meet’erding doen! Bellen met de
camera aan!
Lap… daar was de generatiekloof…
Met een mini-zetje, kwamen we dan toch op het schrijven van een brief. Want we wilden zeker zijn dat de
boodschap aankwam, ook als er geen elektriciteit was, of geen internet. Met de oprechte belofte dat we, als
we antwoord kregen, ook eens een filmpje zouden sturen…

Tekenen maar!

En natuurlijk ook elk een vraagje bedenken, of iets vertellen over onze school.

Tot volgende week!

