
Kanjernieuws groep 3c. 

Soms doen we een spelletje dat iemand de zwarte pet opheeft en een ander kind een witte 

pet en dan moet degene die een zwarte pet opheeft onaardig tegen de gene die een witte 

pet op heeft en dan moet degen die een witte pet op heeft stop hou op zeggen en  dan 

maken ze het weer goed. We geven elkaar ook complimentjes. 

Joep 

 

We lezen een boekje over Tirza en haar vader en moeder en we doen soms ook spelletje en 

het boek gaat over dat tirza naar school gaat en eet bijna de juf op en het spelletje gaat over 

dat we door de klas lopen en elkaar een handje geven en elkaar in de ogen kijken en de 

kanjer trening regels zijn niet duwen en niet trekken. 

Luuz 

Iedereen kan wel iets bijzonders. 

Merels kunnen mooi zingen, zeearenden kunnen ver kijken. Ieder kind is wel ergens goed in. 

Elk kind kreeg een blaadje waarop ze zichzelf een complimentje moesten geven. Waar ben ik 

goed in en waar ben ik trots op? 

De kinderen vonden dit best lastig, maar het lukte goed om dingen op te schrijven waar ze 

trots op zijn! 
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Kanjertraining in groep 3B 

We gingen soms een toneelstukje spelen. En ik 

vind dat super leuk en we hadden ook geleerd hoe 

je dingen moet oplossen en als iemand je slaat 

dan moet je niet terug slaan en het was super leuk. 

Isabel 

 

Max en de vogel, we gingen petjes op doen en we 

gingen dingen zeggen tegen elkaar. 

We gingen een toneelstukje doen we leerden lief 

doen tegen elkaar. We hebben geleerd om iets op 

te lossen. 

Kalle 

 

We hebben het nagedaan met de gekleurde petten 

en de juf vertelde een verhaal en er stond een 

jongen en een vogel en een baby vogel en die eet 

de juf op. 

Myrthe 
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Het verhaal heet max en de vogel. Er waren vier 

petten. Wij hadden een toneelstukje gedaan / wij 

weten hoe je iets moet oplossen / wij weten hoe je 

jezelf moet gedragen. Ik vond het leuk.  

Melle 

 

De titel was max en de vogel en de petten waren 

wit geel zwart en rood. De vogel had de zwarte en 

de aap de rode en de tijger had de witte en het 

konijn de gele. We hebben ook een toneelstukje 

gedaan dan ging iemand zwart en iemand wit. Dat 

was best grappig. De toneelstukjes waren 

bijvoorbeeld ik gedraag me goed. Het konijn was 

bang de aap lachte uit. De vogel pestte en max 

hielp en de moeder hielp ook. Die maakte 

uiteindelijk alles goed.  

Luit 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigscuYydHUAhVDLFAKHWtIC5gQjRwIBw&url=https://www.schoolderank.nl/informatie/kanjertraining/&psig=AFQjCNHivhmSz1J186SMIYYG2bFsGRplNg&ust=1498224992878145


 


