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Dinsdag 3 april zijn we gestart met het thema: mijn lichaam, gezond en fit.
We werken hier aan tot en met donderdag 19 april.
Wat eet je om gezond te blijven (groente,fruit), hoe blijf je schoon (lichaam, hygiëne, gebit), hoe blijf je fit
(bewegen, buiten spelen). Het laatste onderwerp past natuurlijk prima bij de Koningsspelen!
Een kleine greep uit de woorden die aan bod komen:
Groente:
Broccoli, andijvie, paprika, courgette, andijvie
Fruit:
Abrikoos, mango, meloen, frambozen
Lichaam:
Hoofd, oog, oor, neus, mond, tand, kin, wang, arm, hand, pols, been, voet, teen, enkel, hiel
Hygiëne:
Handen wassen, zeep, douchen, douchecreme, shampoo, afdrogen, handdoek
Gebit:
Tanden, kiezen, poetsen, tandenborstel, tandpasta, tandarts, controle, spiegeltje, afspraak
Bewegen:
wandelen, joggen, hardlopen, fietsen, huppelen, steppen, springen, dansen, touwtje springen, conditie, fit, buiten
spelen.
Thuis kunt u de woorden ook oefenen met de woordkaarten van: je lichaam, groente en fruit van juf Sanne,
de themakaarten ‘tandarts’van juf Milou en de woordkaarten van Bas ‘de badkamer’.
Deze kunt u via internet terug vinden.
We hebben veel activiteiten voorbereid om over te praten, te knutselen en te ontdekken.
Voor de Koningsspelen studeren we met alle kinderen Fitlala in van Kinderen voor Kinderen.
Leuke boeken zijn:

Belangrijke datums om te onthouden:
Maandag 9 april: schoolfotograaf
Dinsdag 10 april: Nationale Buitenlesdag
Donderdag 12 april: Film in het Scheldetheater: Casper en Emma, voor kleuters en groep 3
Dinsdag 17 april: cultuurmenu voor kleuters
Vrijdag 20 april: de Koningsspelen.
Deze vinden dit jaar plaats op het schoolplein van bs Heidepoort:
van 8.30-11.45u voor de peuters (hierna begint hun vakantie)
van 8.30-14.00u voor kleuters en groep 3.
Er wordt weer gezorgd voor een koninklijke lunch en een afsluiting op het schoolplein.
Verdere informatie kunt u in de komende nieuwsbrief van bs Heidepoort lezen.
Hierna is het meivakantie. We verwachten de leerlingen weer terug op maandag 7 mei a.s.
Groetjes juf Talitha en juf Anneriet

