Groep 1 en 2
Beroepen.
Wat leuk al die enthousiaste reacties van iedereen.
Kleren en materialen die werden meegenomen naar school. Vele
ingevulde vragenlijsten en foto’s die ouders mailden, fantastisch.
De mailbox kon het even niet aan! En dat allemaal over de
beroepen van de ouders.
Zo komen we veel van elkaar te weten en leren we heel veel nieuwe
woorden en noem maar op…………
Thewis die komt met schilders kleding en vertelt over dat heit de
muren verft. Heit is jachtschilder. Hij draagt altijd een witte
broek. Waarom een witte? Dat vroegen wij ons allen af.
Maaike komt met een grote koffer op school. De vader van
Maaike en Elske is piloot (wat is dat?) en vliegt naar China en
Amerika en nog veel meer. Hoe weet hij de route?
En Rixt: wisten jullie dat in een paardenzadel wol van een
schaap zit? En waarvoor is een paarden bit? Rixt had een tas
mee waarop het logo staat van haar moeders bedrijf aldus één
kleuter.
En Jorn zijn vader die software maakt. Niet voor spelletjes op
school op de computer, maar voor huizen. Mensen kunnen
verschillende huizen zien op de computer.
En Sil, die vertelde over een grote spuit en het mondkapje
voor deed. Waarvoor is dat? Anders kunnen anderen ziek
worden.
Siebrig had een jas mee die je aandoet op de operatiekamer en
handschoenen. Waarvoor hebben dokters en verpleegkundigen handenschoenen
aan?
Allard zijn moeder brengt de post rond, ze is postbode. Ze vindt dit heel leuk,
maar niet als het regent. Helaas hoort dit erbij.
Bregt had een helm en mooie tekeningen mee! Niet zomaar tekeningen, nee,
bouwtekeningen van een ziekenhuis! Dat ziet er wel erg moeilijk uit. Haar vader
maakt deze op de computer. Soms gaat dit ook wel verkeerd en dan moet het
helemaal opnieuw!
Bernou had heel veel spullen mee. Allemaal bakjes, schuurpapier, kwasten, rollers
en een behangspatel. Wat is dat? Dat is om het behang aan te drukken.
Kors vertelde over zijn vader en moeder. Zijn vader is boer en rijdt op tractors,
melkt koeien en zomers is hij 'leanwurker'. Hij moet ook heel vroeg uit bed. Zijn
moeder werkt bij Steegenga in Balk. Ze helpt mensen met kleren uitzoeken. Mem
vindt dat heel leuk, omdat ze mensen dan weer mooi maakt.

Rutmer zijn moeder sport heel veel. Ze is juf op een school en geeft gymnastiek.
Rutmer had een fluit mee waarop je niet hoefde te blazen, hierin moest je
knijpen. Dan werd je er niet moe van.
Myrna haar vader werkt bij Mous pompen bouw. Hij maakt grote pompen en dat
is heel zwaar werk!
Thijs T had een hele nette blouse mee van zijn moeder. Zijn moeder werkt
achter de balie in Makkum. Ze helpt mensen die daar op vakantie zijn. Ze werkt
heel veel met de computer en heeft een speciale koptelefoon om mee te bellen.
Rutger had een groot groen shirt mee. Zijn vader werkt bij de Welkoop in
Bolsward. Hij moet daar in de winkel helpen, vrachtwagen
uitladen. Hij heeft speciale schoenen aan want als er dan wat
op zijn voet valt, doet het niet zeer! Erg handig!
Rianne vertelde dat haar moeder bij de politie werkt. Ze zit
bij de computer en kijkt dan mee waar de politie is en waar
de boeven.
Lieke haar moeder werkt in de winkel bij de Spar. Mem
draagt dan een blouse en een schort van de spar. Het leukste
vindt ze om mensen te helpen. Lieke wil later ook in de winkel
werken, net als mem. Ook Marije haar moeder
werkt bij de Spar. Marije nam mem haar
werkkleren en nog veel meer winkelspullen mee.
Wietske haar vader heeft een restaurant. Hij brengt mensen eten
en drinken met een dienblad. Wietske heeft even voorgedaan hoe
dit moest. De vrouwen dragen een zwart schort, heit hoeft dat
niet.
Mark zijn moeder werkt in het ziekenhuis. Soms moet ze een paars
blouse/jasje aan en soms een blauwe, dat is best wel ingewikkeld.
Mark had foto's mee van mem die op school leert om iemand eten
te geven in bed. Want sommige mensen kunnen niet meer zitten en
zelf eten. Ook had Mark verband en pleisters mee. Mem moet dit
ook gebruiken als ze op het werk is.
Tjitske haar vader verhuurt hottubs. Wat is dat nou? Wat een gek woord! Maar
Tjitske kan het goed uitleggen. Het is een soort bad voor buiten, dit is heel
lekker warm. Een soort bubbelbad zonder bubbels. Dit brengt hij naar mensen
toe en dan zet hij het in elkaar en later haalt hij
dit weer op.
Soms, wanneer het koud is, heeft heit een
lekkere, dikke, warme overall aan. Anders krijgt
hij het koud.
Liam zijn vader legt vloerverwarming aan en
monteert zonnepanelen op het dak.
Melina haar moeder kan heel goed thee en koffie
proeven.

De moeder van Lorenzo stuurde een ppt met
allemaal foto’s over haar werk. En Femke haar
vader werkt op een grote kraan. Douwe zijn vader
is boer, hij kan heel goed dieren verzorgen. En de
vaders van Jay, Jorn B, Thijmen en Senna hebben
een beroep dat best wel moeilijk uit te leggen is
door de kinderen.
Acht ouders zijn op school geweest om over hun
beroep te vertellen, attributen te laten zien en
dingen voor te doen. De moeder van Siebrig
vertelde over het werken met gehandicapte
mensen, de moeder van Allard over het werken als
postbode, Rixt haar moeder kwam vertellen over
zadels voor paarden, Lennard zijn vader over software op de
computer, zodat lichten gaan branden als er iemand langs loopt. Thijs Rienstra
zijn moeder kwam met de dokterstas op school.
Met een stethoscoop konden de kinderen bij
elkaar naar hun hart luisteren en er werden
verbanden om de hand of de voet gelegd. De
moeders van Sil en Luuk vertelden allebei over
hun werk als verpleegkundige. En als laatste kwam
de moeder van Rianne vertellen over haar werk bij
de politie. Hierbij had ze ook een collega
uitgenodigd die met
een echte politie auto
bij school kwam.
Iedereen mocht even
in de politieauto
zitten. Vooral de
sirene maakte veel
indruk.
De kleuters hebben
deze weken van alles
over beroepen geleerd,
gespeeld en gezongen.
Op de website staan
nog meer foto’s die u
kunt bekijken.

