
Groep 1-2 juf Pascal/Gerry 
  
Hallo allemaal! 
Welkom op de groepspagina van groep 1/2 B.....de Muizenklas. 

 
  
Wie zitten er allemaal in onze klas? 
Luano,Floor,Teun,Anne,Senn,Aniek,Djenna,Rubie,Levi,Milou,Meike,Ize,Jacky,Lily,Daan,Yfke, 
Marit,Dani,Sep,Hidde,Loek,Luuk,Olivier, Yenthe Loesje , Laura en Jazz. 
  
Onze juffen heten juf Pascal en juf Gerry 

Juf Pascal werkt op maandag en dinsdag en juf Gerry op donderdag en vrijdag.  
Op woensdag is een van de twee juffen er.  
(juf Gerry 23 woensdagen,juf Pascal 14 woensdagen) 
De nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan zodat u niet steeds naar beneden hoeft te scrollen. 
Veel kijk- en leesplezier! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14-07-2017  
Het schooljaar is voorbij....de vakantie is begonnen! Gisteren hebben we de kleuters die naar groep 3 
gaan uit de kleuterklas laten glijden W at vonden ze dat spannend!! Heel de dag waren ze al 
zenuwachtig ;)  En voor de andere kinderen was het een beetje raar. " Wij willen ook uit het raam!" 
Nog even wachten en dan zijn jullie aan de beurt. 
Wat zijn we verwend door de kinderen die naar groep 3 gaan! WOW!!! Een prachtig schilderij! 
" BEDANKT DAT JULLIE ONS LIETEN GROEIEN" Geweldig ! Dat krijgt een mooi plekje in onze klas.  
We zijn nog veel meer verwend door de kinderen uit onze klas. We zijn ontzettend blij met alle 
mooie cadeautjes die we gekregen hebben.....tekeningen, knutselwerkjes, bloemen, foto's, chocola 
en andere lekkere dingen, leuke boekjes waar we van alles in kunnen schrijven volgend schooljaar, 
potjes met snoep, een pot met koffiepads ;) (zouden ze ons kennen???) en niet te vergeten een 
heerlijke taart !!Maar vooral zijn we blij met de lieve persoonlijke kaartjes en woorden van papa's en 
mama's! En natuurlijk met alle knuffels van de kinderen. DANK JE WEL!!  
Het uitglijden was wederom een groot succes! Voor foto's klik hier (met dank aan Marcel) Na nog 
veel handen geschud te hebben en na een laatste knuffel  van de kinderen is de vakantie begonnen! 

https://myalbum.com/album/5AU94SJCvcWk


Iedereen heel erg bedankt voor het fijne schooljaar! Kinderen die naar groep 3 gaan heel veel plezier 
en succes bij juf Alice en juf Lidewij! Dani...veel succes en plezier op het Zilverlicht! En de rest......tot 
over 6 weken in onze klas...dan gaan we er weer zo'n gezellig TOPJAAR van maken! 
Fijne vakantie allemaal! 
  
  
02-07-2017 

 
De themahoek van de indianen is weer opgeruimd. Wat hebben de kinderen daar fijn gespeeld! Eerst 
hebben we het spel voorgespeeld en na verloop van tijd zag je dat de kinderen zelf dingen toe gingen 
voegen. Superleuk om te zien.Mama indiaan met haar baby op de rug .Samen dansen om de 
totempaal terwijl er indianenmuziek gemaakt werd op de trommel. De indianen gingen op jacht met 
pijl en boog. Vissen werden gevangen. Varen met de kano enz enz. Het was leuk om te zien hoe de 
kinderen in deze hoek speelden.In de schrijfhoek zijn weer veel woordkaarten gemaakt. In de 
rekenhoek werden indianentooien gemaakt volgens reeksenkaartjes. Ook werden daar veren geteld 
en steentjes,schelpjes enz. gewogen aan de hand van weegkaartjes.We knutselden totempalen en 
indianen in kano's.We leerden een indianenlied en een indianenversje.Ook hebben we in de kring 
spelletjes gedaan met voorbereidend lezen en rekenen en dit allemaal in de sfeer van de indianen. Al 
met al een leuk en leerzaam thema.  
KLik hiervoor foto's. 
Nog twee weken en dan begint de zomervakantie. Groep 2 gaat nog twee keer oefenen in groep 3. 
Spannend hoor.......maar ze hebben er zin in! 
We gaan er nog twee gezellige weken van maken...en dan gaan we genieten van de vakantie. 
  
31-05-2017 
Zoals beloofd...de foto's en filmpje van de optredens met de juffendag! Wat was dat een gezellig 
feest. Als eerste natuurlijk de geweldige aankomst met de huifkar. Daarna feest in de klas met 
felicitaties en natuurlijk wat lekkers. Daarna waren we aan de beurt om leuke spelletjes te doen die 
te maken hadden met indianen. En als laatste mochten de kleuters naar de gymzaal om naar 
optredens te kijken van andere kleuters.SUPERLEUKE optredens. Knap hoor! De juffen hebben 
genoten. En toen alle kinderen naar huis waren kwam er nog een hele grote verrassing voor de juffen 
en meneren. Een heerlijke lunch!! Wat hebben we gesmuld. 

https://myalbum.com/album/SfrvNeXuc3mW


Voor foto's en filmpjes van de optredens klik hier   De filmpjes hebben links onder een wit 
driehoekje.Als u daar op klikt start het filmpje. Veel kijkplezier. 
Ondertussen zijn we, zoals u vast gezien hebt, gestart met het thema indianen. De themahoek is 
klaar en vanaf morgen gaan we er spelen. In de schrijfhoek schrijven en tekenen de kinderen de 
woordkaarten na. In de rekenhoek wordt er volop geteld met telkaartjes en echte veren. Ook maken 
ze daar een indianentooi met veren in een bepaalde volgorde. Verder zijn er ook weegkaartjes 
waarbij allerlei indianenweegkaartjes gebruikt gaan worden. Deze keer hebben we het schilderbord 
omgetoverd tot een schoolbord .De kinderen tekenen met krijt een tipi en versieren die met mooie 
schrijfpatronen.Het thema is nog maar net opgestart...er volgen nog veel meer leuke activiteiten . 
  
25-04-2017  
Eindelijk was het dan zo ver! Het zusje van Dani was geboren. Natuurlijk kwamen ze op visite..mama, 
papa en Lana. Wat is Dani een trots en lief broertje!!En wat is Lana een lief meisje. We smikkelden 
van de lekkere beschuit met muisjes.Klik  hier voor foto's. 
We hebben ook een leuke koningsdag gehad. We begonnen met een heerlijk ontbijtje...de kinderen 
hebben supergoed gegeten. Daarna met heel de school de openingsdans gedanst en de 
koningsspelen werden officieel geopend door een koning en een koningin! De kleuters bleven op 
school en hadden een vossenjacht en een spelletjescircuit. Klik hier voor foto's. Meer foto's kunt u 
vinden op de startpagina van deze site. Na de vakantie starten we met het thema Indianen.We 
krijgen er dan ook weer een nieuw vriendinnetje bij; Jazz!  
En nu...lekker genieten van de vakantie! Veel plezier allemaal. 
  
27-03-2017 
We zijn al enkele weken bezig met het thema "lente/bloemenwinkel". De kinderen zijn erg betrokken 
en het is een leuk thema. Na het bezoek aan de bloemenwinkel in Waspik zijn we aan de slag gegaan 
met het maken van een eigen bloemenwinkel in de klas. Groot succes!! Wat fijn dat de kinderen 
zoveel spullen meebrengen. De bloemenwinkel is erg in trek en er worden dagelijks mooie boeketten 
en planten verkocht. In de bouwhoek leggen de kinderen terrasjes nav voorbeelden.In de schrijfhoek 
tekenen ze bloemen na en schrijven de naam van de bloem eronden. En in de rekenhoek leggen ze 
bloemenkaarten op volgorde van 1-20. Ook is daar een vijver met (bad)eendjes waarmee ze allerlei 
spelletjes en opdrachten doen. Voor het plakboek hebben ze een opdracht gehad .Nu zijn alle 
kinderen zelf nog een bloem aan het knutselen.Wat en hoe dat mogen ze zelf kiezen! De kinderen 
vinden dat erg leuk ...                                    Wilt u mee genieten van dit thema? Klik dan hier 
Tijdens dit thema was ook de grote rekendag. Ook in onze klas is flink gerekend die dag...en dat 
allemaal op een speelse manier! Zeker voor herhaling vatbaar. 
Voor foto's klik hier 
En als laatste nog wat foto's van de muziekkring. Meneer Sjef(man van juf Marjo) kwam met zijn 
accordeon in  de klas. Dat was genieten!! Voor foto's klik hier 
24-02-2017 

https://myalbum.com/album/LGFldSvCwYw6
https://myalbum.com/album/e5IZpyWbzTQI
https://myalbum.com/album/LhjOw2Vs9vGA
https://myalbum.com/album/j4UHbwpVOFcc
https://myalbum.com/album/dDRHI9G7plsg
https://myalbum.com/album/fzZzKZ4UERzo


 
Nadat we het thema "gezondheid/dokter" afgesloten hadden gingen we snel aan de slag met thema 
"carnaval". We moesten hard aan het werk voor de optocht! Nou...u heeft het resultaat kunnen zien! 
Prachtig toch?  De kinderen hebben enthousiast aan hun schilderij gewerkt "Ooit word 
ik..."      Mooie toekomstdromen! 
De optocht was gezellig en kleurrijk! Het publiek heeft genoten. Door op onderstaande link te klikken 
ziet u foto's van onze groep in de optocht. Juf Marjo,juf Anouk en mama van Meike bedankt voor 
jullie hulp! SUPER!! 
foto's van de optocht 
modeshow 
Voor nu ....ALAAF!! Fijne vakantie! 

https://myalbum.com/album/WzWjM9j31ynU
https://bsdeveste.nl/Ze%20deden%20het%20geweldig!%20Met%20dank%20aan%20juf%20Marjo,%20juf%20Anouk%20en%20mama%20van%20Meike!


 
Na de kerstvakantie zijn we heel rustig gestart met het thema "gezondheid/ziek zijn ".Het was ook 
tijd voor de afname van de Cito voor groep 2.Op 12 januarie kwam de leesconsulente van de 
bibliotheek het thema openen. Wat fijn dat er weer zoveel ouders aanwezig waren!Voor foto's 
klik hierOok hadden we nog een spelletjesmiddag.Het 
was supergezellig om samen met de opa's en oma's spelletjes te spelen. We hebben samen met de 
kinderen bedacht wat voor hoek we wilden maken en dat werd een doktersrekening en een 
apotheekhoek.Samen hebben we nagedacht wat we allemaal nodig hadden en zo zijn we alle spullen 
gaan verzamelen.We zijn op bezoek geweest bij de apotheek .Dat was interessant en het was leuk 
dat we ook nog lege doosjes meekregen om op school mee te spelen .En ....lekkere snoepjes...dat 
was boffen!Voor foto's van de spelletjesmiddag en het bezoek van de apotheek klik hier.                 
Toen alle spulletjes verzameld waren hebben we de hoeken ingericht. Na het voorspelen konden de 
kinderen aan de slag! Wat spelen ze ontzettend leuk in de hoeken! De dokter onderzoekt de patient, 
er zit een patient in de wachtkamer te wachten op zijn beurt, de apotheker maakt pilletjes enz. In de 
schrjifhoek worden mooi beterschapswensen gemaakt. Zo leren wij spelenderwijs! Wilt u 
meegenieten? Kijk dan maar op de foto's.Klik hier                    Ook de kringactiviteiten staan in het 
teken van gezondheid/dokter. Zo tellen we pilletjes, zoeken we woorden met de letters van PIL, 
klappen we woorden in stukjes, leren we over rangtelwoorden mbv pleisters ,lezen we boeken voor 
enz .De kinderen zijn nog heel betrokken bij het thema dus we gaan er nog lekker mee door. Vanaf 
20 feb. werken we nog een weekje over carnaval!  

https://myalbum.com/album/u65TJFKeuOBH
https://myalbum.com/album/vFGNTPw0swjG
https://myalbum.com/album/bVtnVLfawsqz


  
  
 28-12-2016 
Als voorbereiding voor de kerst hebben we gebruik gemaakt van het project "de kleine kerstboom". 
Deze had een droom ...en wilde de mooiste kerstboom worden. Iedere dag hadden we een activiteit 
en nav werd er iets in het boompje gehangen.En op het laatst hadden we zoals Sep zei "De mooiste 
kerstboom van de hele wereld". Een leuk en leerzaam project. In de huishoek werd volop kerst 
gevierd,in de schrjfhoek werden mooie kerstkaarten gemaakt, in de rekenhoek werd geteld met 
kerstballen ,in de kleihoek werden kerstballen gekleid en zo is er hard gewerkt de afgelopen 
weken.Het was erg gezellig in onze klas...de muziek stond regelmatig aan en de kinderen zongen 
gezellig met de kerstliedjes mee! 
Als u  hier klikt kunt u meegenieten . 
Wat hadden de kinderen zin om 's avonds naar school te komen! Helemaal in het pikkedonker...met 
hun mooiste kleren aan! En wat hadden de ouders hun best gedaan op al die lekkere hapjes voor ons 
diner! De kinderen hebben gesmuld ! En de sfeer was erg goed...keurig wachten op hun beurt en 
gezellig samen eten en kletsen! 
U kunt hier  nog wat foto's zien van de kleutergroepen. De overige foto's staan op de eerste pagina 
van de schoolsite.  
We wensen iedereen nog een fijne vakantie en een fijne jaarwisseling toe! 
  
7-12-2016 
Wat hebben we een fijne Sinterklaasperiode gehad.We volgende het Sinterklaasjournaal.We 
maakten cupcakes voor de Wellespiet,we bakten pepernoten, we bouwden stoomboten en kastelen 
in de bouwhoek, we pakten letters in, met de klei bakten we de heerlijkste taarten en natuurlijk 
speelden we fijn in de boot! Sinterklaas is ook op bezoek geweest en dat was erg gezellig. Onze groep 
zong het lied van de Wegwijspiet voor de Sint en dat ging supergoed. Knap hoor om in je eentje voor 
de Sint en de Pieten te zingen!We hebben natuurljk weer een aantal foto's gemaakt van deze leuke 
tijd. Klik op onderstaande links om mee te kunnen genieten. 
sint 
Pietengym 
pepernoten bakken 
  
25 -11-2016 
Sint is alweer even in het land en in onze klas is dat al goed te zien! De pakjespieten pakken 
ontzettend veel chcoladeletters in...Sint heeft zelfs de hulppieten om extra papier moeten vragen! 
Bedankt daarvoor! In de schrijfhoek worden woorden gestempeld. In de rekenhoek wordt gespeeld 
met pepernotencijfers.In de bakhoek worden de heerlijkste taarten gebakken voor de Sint .We 
hebben ook al cupcakes gebakken en die smaakten heerlijk! Favoriet is en blijft de boot! Het is een 
heerlijke,drukke tijd waar we met zijn allen van genieten. 
Afgelopen woensdag was het pyamazingen. Dat was ook weer een hele gezellige sfeervolle 
activiteite. Voor foto's klik hier Marcel..bedankt voor de foto's!! 
  
22-10-2016 Gisteren hebben we het thema "familie" en het werken rondom de kinderboekenweek 
"Voor altijd jong" afgesloten met een spelletjesmiddag samen met opa en oma! Wat was dat gezellig 
en wat hebben de kinderen ,de opa's en oma's en de juffen genoten! Voor foto's klik hier.Na de 
spelletjes waren de opa's en oma's welkom in de klas van hun kleinkind en hebben we samen ranja 
gedronken en een koekje gegeten. Daarna gingen de kinderen "optreden" voor de opa's en oma's. 
Dat was heel gezellig want alle liedjes werden meegezongen! We hadden ook twee versjes opgezegd. 
mijn oma heeft geen knotje 
mijn opa is niet kaal 
ze lopen niet gebogen 
en hun stem klinkt heel normaal 

https://myalbum.com/album/Lubq0nJW1jaI
https://myalbum.com/album/O9qNZBJV530S
https://myalbum.com/album/NIG0W4RvcaWN
https://myalbum.com/album/lWDI1PQoNJzP
https://myalbum.com/album/8fxcM6bqIHqU
https://myalbum.com/album/t7P1w0wKMFkq
https://myalbum.com/album/WUTrk35jK55j


mijn opa kan heel hard fietsen 
mijn oma breit niet graag 
maar ze willen altijd met me 
spelen als ik het ze vraag! 

 
Als afsluiting hebben we samen met de opa's en oma's gedanst op het liedje "voor altijd jong".  
Het was een kort maar leuk thema! De kinderen hebben in de huishoek gespeeld alsof ze opa en oma 
waren (leeftijd bejaardenhuis)  

 
Ze liepen met de rollator, ze borduurden, ze haakten, ze lazen de krant of keken in een boek. Al met 
al erg gezellig.  
Voor foto's klik hier 
Ook hadden we veel bezoek van opa's en oma's die ons in de klas kwamen helpen. Oma's kwamen 
borduren met de kinderen......dat was erg leuk voor zowel de kinderen als de oma's! En er kwamen 

https://myalbum.com/album/pjrA1BN90V7a


ook twee opa's en 1 oma vertellen over voorwerpen van vroeger. Dat vonden de kinderen heel 
interessant! Voor foto's klik hier. 
De juffen willen alle opa's en oma's bedanken voor hun hulp! SUPER !! 
  
  
Dag van de leerkracht! 
Wat zijn de juffen verrast op de dag van de leerkracht! We zijn heel blij met die mooie pot vol 
geknutselde bloemen. Natuurlijk waren we ook heel blij met de lekkere taart! Maar de grootste 
verrassing was toch wel dat de juffen verwend werden in de beautysalon! Juf Pascal heeft er van 
genoten hoor! Dank je wel allemaal! Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar de foto's...klik hier 
  
01-10-2016 Gisteren hebben we ons thema "Kleine muis zoekt een huis" afgesloten.Muis vond een 
appel en wilde deze meenemen naar zijn holletje maar de appel was te groot! Muis ging op zoek naar 
een ander plekje maar dat viel nog niet mee! Hij kreeg er honger van en nam elke keer een hapje van 
zijn appel. Aan het eind van het verhaal kwam Muis weer bij zijn eigen holletje en.....de appel paste 
er nu wel in! Bij elke activiteit die we in de klas deden nam Muis achteraf een hapje van de appel...en 
elke keer gingen we weer passen en meten of de appel al in zijn holletje paste. Donderdag was het zo 
ver. De kinderen helemaal enthousiast en Muis heel blij ! " Ik zorg morgen voor een verrassing " 
beloofde hij. 
Dat was spannend! Vrijdag kwamen de kinderen binnen en stond er een schatkist. En weet je wat er 
in zat??? 

 
  
Alle spulletjes om appelflappen te bakken! Gelukkig had Muis ook mama's (en een oma) geregeld dus 
konden we aan de slag. Wat was het gezellig. 's Middags hebben we de appelflapjes geproefd en 
meneer Eric, juf Josee en juf Ineke en juf Diana getrakteerd op een appelflapje .En de rest??Die 
namen de kinderen mee voor papa en mama. Waren ze lekker??Wilt u foto's zien ? Klik hier 
  
18-09-2016 
De eerste twee weken zitten er al weer op! Wat hebben we fijn gewerkt en gespeeld. Zoals u weet 
zijn we gestart met het thema "Kleine Muis zoekt een huis". 
We doen hier allerlei activiteiten met Kleine Muis en iedere keer neemt Kleine Muis dan een hapje 
uit de appel. Zou de appel straks dan toch in het holletje passen? 

https://myalbum.com/album/AUajEoPYsi3J
https://myalbum.com/album/qFUQLXyJMmwW
https://myalbum.com/album/I3Q2lHZzvip7


We hebben spelletjes gedaan over groot/kein;iedereen mocht iets zoeken wat groter of kleiner was 
dan de appel. We deden spelletjes over lang/kort en hebben daarmee de staarten van fam. 
Muizenpluis gemeten en van kort naar lang gelegd.We hebben geleerd hoe we een plattegrond na 
moeten bouwen enz enz.Met de kinderen van groep 2 oefenden we de letter M van Muis. De 
kinderen van groep 1 hebben Muis al geplakt in hun plakboek. Ook hebben we de wenskist en de 
klankkast geintroduceerd bij de kinderen.In de klankkast wonen allerlei poppetjes waar we 
taalspelletjes mee kunnen doen. De kinderen vonden dat heel interessant :) We hebben de eerste 
keer een spelletje met de papegaai gedaan. En natuurlijk hebben we weer heel veel regels herhaald 
en geoefend. De sfeer in de klas is prima! In de eerste week hebben we samen de klas nog mooi 
versierd! De kinderen mochten zichzelf op de ramen schilderen! U begrijpt dat ze dat geweldig 
vonden! De klas ziet er nu heel gezellig uit. 

 
  
Ook leerden we een lied over Kleine Muis...we deden er ook nog een spelletje bij in de speelzaal. 
Misschien hebben de kinderen het thuis al gezongen? Hieronder volgt de tekst...dan kunt u gezellig 
meezingen . 
 Liedje Kleine muis zoekt een huis (Melodie In Holland staat een huis) 

Kleine muis die zoekt een huis 

Kleine muis die zoekt een huis 

Kleine muis die zoekt een huis ja ja 

Van je singela singela hopsasa 

Kleine muis die zoekt een huis 

Voor een appel en een muis 

  
En ze vindt een mollenhol  

En ze vindt een mollenhol  



En ze vindt een mollenhol ja ja  

Van je singela singela hopsasa  

En ze vindt een mollenhol  

Maar daar is het veel te vol 

  
En ze komt nu bij konijn  

En ze komt nu bij konijn  

En ze komt nu bij konijn ja ja  

Van je singela singela hopsasa  

En ze komt nu bij konijn  

Maar dat kan haar huis niet zijn 

  
Kleine muis komt nu bij das  

Kleine muis komt nu bij das  

Kleine muis komt nu bij das ja ja  

Van je singela singela hopsasa  

Kleine muis komt nu bij das  

Maar dat huisje is niet pas  

  
Op het laatst ziet ze een beer  

Op het laatst ziet ze een beer  

Op het laatst ziet ze een beer ja ja  

Van je singela singela hopsasa  

Op het laatst ziet ze een beer  

Maar dat hol wil ze niet meer 

  
De komende twee weken werken we nog over "Kleine Muis zoekt een huis". 
  

  
  
  
Vanmorgen was het dan zo ver! De juffen waren er klaar voor....we hadden de klas weer gezellig 
ingericht, de voorbereidingen voor het eerste thema zijn klaar dus...starten maar! 
Ons klassenthema is MUIS en we gaan de komende weken werken aan de hand van het prentenboek 
"Kleine muis zoekt een huis"  
Vanmorgen zijn de kinderen gestart met het kleuren van een kleurplaat ...zo konden ze gezellig even 
bijkletsen en weer even wennen. We hebben samen de klas bekeken en ook alvast een klassenfoto 
van onze groep gemaakt!  
We hebben drie nieuwe vriendjes in onze groep; Hidde,Loek en Luuk! Welkom in onze klas! 
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!  
  



 
 


