
Mierennest-nieuws!

Dinsdag 29 november en 6 december



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…)



Joepie, dinsdag! 
Dat wil zeggen: schrijfkriebelen en Mierennest-tijd!

We oefenden bij Evi met het maken van een mooie krullenbos voor 
hulppiet. Draaien maar!



Nieuwe werkkaart
Deze keer in het teken van, hoe kan het ook anders, de sint! We 
zochten stukjes uit de zoekprenten terug, oefenden met splitsen van 
hoeveelheden met de schoorsteensplitsmachine, luisterden goed wat 
rijmt op wat, zochten woordjes met de s of p in het prentenboek en 
maakten ons eigen kasteel van de Sint. 





Een wat korter Mierennieuws deze keer (29/11 was er Sintforum, 6/11 wat 
vervangingsperikelen door afwezigheden). Maar daarom maakten we niet 
minder plezier. 

Voor de speeltijd werd het korte stukje dat over was aangegrepen voor 
Sint-babbels in kleine groep. Want ook dat is oefenen met taal, en dat 
lijfje, vol van kriebels, moet eerst eens leeg kunnen lopen. Dus, 
helemaal in het thema van de voetbal-actualiteit: een matchke spelen, met 
supporters en al!

Tot volgende keer!


