
Mierennest-nieuws!

Dinsdag 13 en 20 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 tekenen van groooooote 
kerstbomen, met twee handen tegelijk op de grote 
krijtborden.Op tijd stoppen! Ook de kerstballen 
moesten er aan geloven, helemaal versierd zijn ze op 
hun mooist! Schrijfpatronen alom dus.



Luisteropdracht kerstbomen 
Een lege kerstboom, twee oren en een bakje kleurpotloden! Die 
maakten zich klaar voor een spannende opdracht. Barbara las hardop 
een opdracht voor, en de Miertjes moesten die op hun kerstboom 
tekenen. Goed luisteren hoor!!



Nieuwe werkkaart Kling klokje klingelingeling! Kerstthema alom op de nieuwe werkkaart. 
We konden aan het werk in het bundeltje van de k en van de 3. Hoeveel 
iets is, dat kun je zien, maar ook voelen. Niet makkelijk hoor, in de 
doosjes zitten 5, nee 3, nee 2, of hoeveel dingen ook alweer? In de 
luistermuur zitten kerstwoordjes verstopt, er werd gehakt van 
gemaakt, en wij moesten luisteren wat die letters samen ook alweer 
maken. Kerstbomen werden gebouwd met Kapla, en rendieren van papier 
verschenen. Zonder hulp, helemaal zelf proberen! En dan nog even 
zoeken naar spullen uit de klas met een k, voor in het letterhuisje. 
Pfoe! Dat is pas werken zeg. Klaar? Dan is het van: spelen maar!





Pré-Nieuwjaar vieren ! Vieren als een pro, dat kunnen wij 
miertjes wel. 
En om te vieren, moet er gekookt worden. 
We verdeelden ons over de verschillende 
hapjestafels, en gingen aan de slag. 
Niet stiekem smullen hoor!

En nadien natuurlijk gezellig samen 
smullen en genieten! 
GELUKKIG NIEUWJAAR!


