
Beijing, 25 maart 2015                                        
                                                                                             
Met de kinderen van groep 2, gaan we de “v” van vis, leren.
We leren over piraten. Hoe gaan zij om met anderen ? Hoe gaan wij om met anderen ?

We leren nieuwe woorden:

We lezen een verhaal:
Tommie vindt een schat.  

We werken:
In ons Veilig Leren Lezen werkboek en we maken een piratenhoed.
Waar is de schat? Kunnen we een schatkaart maken?

We kijken naar: Pippi Langkous:
Pippi gaat aan boord.

We zingen met elkaar:

k Zag twee beren broodje smeren
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k Zag twee beren broodje smeren
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die beren smeren konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee slangen de was ophangen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die slangen hangen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee koeien bootje roeien
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die koeien roeien konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee apen wortels schrapen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die apen schrapen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee vlooien piepers rooien
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die vlooien rooien konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee bijen auto rijen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die bijen rijen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

k Zag twee beren broodje smeren
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die beren smeren konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee slangen de was ophangen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die slangen hangen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee koeien bootje roeien
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die koeien roeien konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee apen wortels schrapen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die apen schrapen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee vlooien piepers rooien
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die vlooien rooien konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

'k Zag twee bijen auto rijen
O dat was een wonder

't Was een wonder boven wonder
Dat die bijen rijen konden

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
'k Stond er bij en ik keek er naar

De volgende les is op 8 april.
Een hele fijne vakantie.

Met vriendelijke groeten, 
juf Joke en juf Betsie 


