Oktober 2021

St. Jozefschool Azewijn
Vrijdag 8 oktober ging groep 5 t/m 8 onder
gymtijd op de fiets naar de pumptrack baan. De
pumptrack baan stond op het voetbalveld in
Azewijn. De kinderen mochten met de fiets over
de baan crossen, maar ze konden ook een bmx
fiets lenen. Op de bmx fiets moesten ze staan.
De gymmeester had een parcour uitgestippeld.
De kinderen moesten om pionnen slalommen en
over hobbels heen fietsen. Het was super leuk
voor de kinderen. Ze deden ook een
snel/langzaam wedstrijdje. Langzaam was voor
het evenwicht, dat was best lastig. Snel was
gewoon voor de snelheid.

Met kernconcept heeft groep 3 een
robot gemaakt. Ze kregen verschillende
onderdelen van een robot op papier.
Eerst moesten de kinderen een buik
(motor) kiezen en daarna de armen,
benen en een hoofd. Die mochten ze op
een blad plakken en daarna inkleuren,
zodat het een robot zou worden.

Maandag 4 oktober heeft groep 1 en 2 appelmoes
gemaakt. De kinderen hebben de ingrediënten appel,
suiker, kaneel en een beetje water gebruikt. Eerst
schilden de kinderen de appels, daarna sneden ze de
appels in kleine stukjes, deden ze de stukjes in de pan en
tot slot voegden ze er een beetje kaneel
en heel veel suiker bij. De appelmoes kookten ze
ongeveer 30 minuten. Toen het klaar was, heeft juf Eline
het in de potjes gedaan.
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Donderdag 7 oktober kwam Willemijn voor basis 1, 2 en 3 bij ons op
school. Willemijn is een weervrouw bij het jeugdjournaal en het NOS. Basis
2 en 3 bedachten van tevoren vragen voor Willemijn en dat mocht over van
alles gaan. Willemijn liet een PowerPoint zien met waar ze werkt, hoe
het gebouw eruit ziet en hoe lang ze in de make-up zit. Ze heeft haar eigen
kledingkast en het bedrijf regelt haar kleding. Eén keer in de maand wordt dat
verwisseld. Aan het einde mochten de kinderen de vragen stellen. Ze gingen
nog met Willemijn op de foto voor het jeugdjournaal. De kinderen hebben de
foto nog niet voorbij zien komen, maar wie weet komen ze nog in
de uitzending.

Alle kinderen van de St. Jozefschool mochten
maandag 4 oktober een knuffel mee naar school
nemen. Dat mocht omdat het dierendag was. De
ene nam een ijsbeer mee en de ander nam een
hond mee. Het was heel grappig om te zien.
Iedereen nam ze overal mee naartoe. Bijvoorbeeld
naar de instructietafel, aan hun eigen tafel, tijdens
het voorlezen in groepjes, klas en nog naar veel
meer andere plekken. Ze zaten er de hele dag mee
te knuffelen.

Basis 3 moest voor de kinderpostzegels langs de deuren. Dit jaar gingen ze langs
de deuren voor kinderen die het moeilijk hebben gehad in de corona tijd.
Mensen konden een QR code scannen of ze mochten een briefje invullen. De
mensen konden uit heel veel kiezen, namelijk kinderpostzegels, zaadjes
voor bloemen, shoptas, thee en pleisters. Hoeveel de kinderen hebben opgehaald
weten ze nog niet, dat horen ze binnenkort, maar iedereen heeft goed hun best
gedaan.

-2-

