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De komende 3 weken werken wij niet rondom een specifiek thema. Er komen verschillende 

onderwerpen naar voren waar wij aandacht aan zullen besteden. De projectweek staat geheel 

in het teken van techniek. Daarnaast besteden we o.a. aandacht aan Moederdag en 

Kroningsdag.   

 

Heeft u zelf leuke tips voor ons, laat het ons weten. 

 

We gaan werken rondom de letter ‘b’ van bouwen. De kinderen mogen ook nu spullen 

meebrengen waar deze letter in voor komt. 

 

 

Kanjerafspraken 

 

Onze kanjerafspraken zijn: 

 

 we vertrouwen elkaar  

 we helpen elkaar   

 niemand speelt de baas 

 niemand lacht uit 

 niemand doet zielig 

 

 

Boekentip 

 

Een kroontje voor prinsje Alexander Marianne Busscher en Ron Schroder 
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Woordenschat 

Prins Prinses Koning Koningin Kroning 

Volkslied Moederdag Bouwen Magneten  Magnetisch 

Drijven Zinken Constructie Snel Langzaam 

Licht Zwaar Project Afsluiting Tentoonstellen 

Vakantie Vast Los Aan elkaar Techniek 

 

 

 

Liedjes en versjes 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwond. 

Een kroontje voor prinsje Alexander 

 

Voor alle mensen in ons mooie landje 

wappert trots de roodwitblauwe vlag 

omdat ons kleine prinsje Alexander 

nu een echte koning worden mag! 

 
Uit: Een kroontje voor prinsje Alexander - illustratie: Marijke 

Duffhauss 

© 2013  

  

 

Wist u dat:  

 

 er regelmatig foto’s worden geplaatst op onze website en Facebook pagina? 

 er op onze website leuke en interessante links staan voor zowel kinderen als ouders? 

 er op 18 april een kijk- en doe avond is ter afsluiting van de projectweek? 

 dat deze avond iedereen welkom is? 

 de kroningsdag gevierd wordt op vrijdag 26 april op park De Hoge Veluwe? 

 

Oproep 

Voor de projectweek techniek zijn wij op zoek naar lege en schone literpakken. U kunt deze 

afgeven bij de leerkracht.
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Kleurplaat 
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