Iets dat er een keer met een kledingstuk gebeurde
Bij lesidee: Week-2-kledingkast-groep-4-8

‘Ik zat bij mama achter op de fiets, ik zat met twee benen aan dezelfde kant.
Dat ging altijd goed maar die keer niet.
We reden over een hobbel en daarna ook nog over een blikje dat op het fietspad lag.
Daardoor kwam ik met mijn voet tussen de spaken.
Mijn schoen was nog heel, maar mijn sok niet.
Daar zat een gat in.
In het ziekenhuis gingen ze een rontgenfoto maken.
Ze zagen dat mijn voet zwaar gekneusd was.
Toen we thuiskwamen gooiden we de sok met het gat erin in de prullenbak.
De andere sok was nog heel maar die hebben we ook weggegooid omdat ik anders steeds
herinnerd zou worden aan dat nare ongeluk.’
‘Ik was op het strand in Bulgarije.
Het was mooi weer.
Ik had alleen een onderbroek en een topje aan.
Opeens moest ik heel nodig naar de WC.
Ik rende over het strand maar ik liep te dicht langs een grote tak.
Ik bleef haken en er zat een gat in mijn onderbroek, aan de achterkant, precies bij mijn bil.
Gelukkig zag niemand het want alle mensen waren aan het lunchen.
Ik moest er zelf wel om lachen.’
‘Het was Koningsdag.
Ik was met Noa en Finn aan het verven op de stoep.
We verfden ook met onze handen en zelfs met onze voeten.
Ik had mijn mooie oranje Koningsdagjurk aan.
Toen ik opstond zag ik dat er twee handafdrukken op mijn jurk zaten. Handafdrukken van
bruine verf.
Ik wist echt niet hoe dat kwam.
De verf ging er niet uit in de was.
Nu gebruik ik de Koningsdagjurk voor als ik een proefje of een klusje moet doen.
Of als ik lekker klieder om een soepje te maken van bladeren en takjes.’

Fit blijven
Bij les idee: Fit blijven groep 4-8

Dingen die anders zijn in Corona tijd
Bij: dagboekopdracht ‘Dingen die anders zijn’

Een dagboek om te delen
Bij: dagboekopdracht ‘Ervaringen thuis’ groep 1-8

