
Vandaag op Basisschool De Schatkist doen we de monster challenge. Wat is de monster 

challenge? Elke leerling heeft twee blokjes gekregen, op een blokje teken je een monster die 

je al goed kan, het andere blokje is voor een monster die je nog moet leren. Bijvoorbeeld:  

Sam en Sterk, zij kunnen goed samenwerken. Ik kan dat goed! Dan teken ik die op mijn 

blokje. Gogo kan goed doorzetten. Dat vind ik nog lastig. Dan teken ik die op mijn tweede 

blokje. Finn uit groep 6 heeft als monster gekozen voor: Gogo! Hij kan al goed doorwerken 

en als iets niet lukt dan vraagt hij het aan iemand. Asse is zijn leer monster, want hij weet 

niet of hij goed of niet goed heeft geleerd. En Anne uit groep 3 heeft gekozen voor: Plavo. 

Ze kan goed een planning maken. Nettie vindt Anne nog lastig want ze ruimt niet zo veel op. 

Al deze blokjes met monsters op worden naast elkaar gezet. Wij gaan met de hele school 

een grote domino maken! Een school eindigt zijn domino en dat wordt ons begin! Onze 

bouwers gaan de hele domino in elkaar zetten en natuurlijk met een paar wow effecten. 

Emme uit groep 1: Ik vind het niet super leuk maar het is best wel leuk. Emme denkt dat er 

200 blokjes worden neergezet. En Ties en Kiran uit groep 8: Ties vindt het leuk omdat hij 

bouwen leuk vindt. Kiran denkt dat er 1000 blokjes worden geplaatst, Ties denk 10.000. Ties 

en Kiran vinden blokjes plaatsen niet leuk, maar zien hoe alle blokjes worden omgestoten. 

Maar er zijn nog meer taken! Hailey en Senne uit groep 7: Onze taak is om de kleuters te 

helpen. We vinden onze taken leuk maar er zijn soms ruzies. Maar die zijn snel opgelost. 

Rosalyn uit groep 4: Ik ben een verbinder. ik zorg ervoor dat alle blokjes elkaar aanraken. Ik 

vind het leuk want ik heb veel te doen. Aukje uit groep 6: Ik ben een probleemoplosser. Als 

er iets fout gaat dan doe ik het oplossen. Ik vind het leuk want ik kan helpen. Zoals je leest 

heeft iedereen er zin in! 

 

 

Door Lizzy van Den Heuvel uit groep 7 


