
Welkom op de site van groep 1/2 A.

In deze klas zitten Sjors, Noah, Kaylee, Matts, Jurre, Tristan, Jasmijn, Tiebe, Hidde, Anouk, Ralf, 
Kenna, Bo, Sven, Sem, Redouan en Kaïs. In december komen Britt, Puk, Dewi en Kaat ook naar 
school. En in januari komt Olle er ook gezellig bij. En daarna komen Jayden, David, Anne, Kayden 
en Noor ons versterken!
Juffrouw Gonnie is er op maandag en dinsdag. Juffrouw Diana is er op donderdag en vrijdag. De 
woensdagen werken juffrouw Diana en juffrouw Gonnie om de beurt. Stagiaire juffrouw Davina is 
er iedere dinsdag tot aan de carnavalsvakantie.
Op deze webpagina zullen we alle nieuwe informatie telkens bovenaan schrijven, zodat u niet 
telkens naar beneden hoeft te scrollen.
Groetjes van alle kleuters, juffrouw Diana en juffrouw Gonnie.
Ridders en jonkvrouwen
Dit project werd weer op een leuke manier geopend door de leesconsulente vanuit de bibliotheek 
en daarna zijn we naar een echt kasteel geweest. In de klas hebben we een kasteel ( met 
ophaalbrug) na gemaakt waar de jonkvrouwen, ridders en schildknapen in kunnen spelen. 
Klik hier voor de foto's.
Vrijdag 27 mei zijn we ook nog op schoolreisje geweest. We gingen samen met de andere 
kleutergroepen en de groepen 3 naar Dippie Doe. We hebben lekker kunnen spelen in de attracties 
en in de speeltuinen. Het was een leuke gezellige dag! Klik hier voor de foto's.
Kikker
Het lente project ging over Kikker en zijn vriendjes naar aanleiding van de prentenboeken van Max 
Veldthuijs. We hebben dit kikkerproject feestelijk afgesloten met de Koningsspelen die in het thema 
van Kikker en zijn vriendjes stond. Na de openingsdans met heel de school, gingen de kleuters naar 
de speelzaal. Daar waren vriendje Beer en vriendje Haas kikker aan het zoeken. Gelukkig kregen ze 
hulp van alle kleuters. In de wijk rondom school hebben we kikker niet gevonden, maar we kwamen 
wel ouders tegen. Door middel van spelletjes konden de kleuters puzzelstukjes verdienen. En toen 
de puzzel klaar was, bleek het een ansichtkaart van Kikker te zijn. Er stond op dat kikker op vakantie 
was! Nu we wisten waar Kikker was, konden we feest gaan vieren. Dat deden we door allerlei 
spelletjes op de speelplaats zoals bijvoorbeeld hazensprongen maken, een zwemvliezenrace, rat 
zoeken, knikkeren en knuffelbeer gooien. Het spel waarbij varken snoepjes in de modder had 
verstopt vonden de meeste kinderen het allerleukste ( en het allervieste...)
Klik hier voor foto's.

Supermarkt
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Supermarkt
Op 15 februari hebben we naar een foto avontuur van Flip de Beer bij de supermarkt gekeken en 
daarmee was het nieuwe project "De supermarkt" gestart. U kunt in onze speelhoek boodschappen 
komen doen, lege flessen inleveren, fruit afwegen en brood bestellen. 
Op 22 februari zijn we zelf ons fruit ( en cake, slagroom en ranja) in de supermarkt gaan kopen! 
Klik hier voor de foto's.
Kerstmarkt.
Voor de kerstmarkt hadden de kleuters een toneelstukje ingestudeerd.
Klik hier voor de foto's en filmpjes van het toneelstukje.

Sinterklaas is weer in het land!

En hij heeft een hele 
boot vol met Pieten 
meegenomen. Maar 
een van die Pieten 
heeft er wel een 
rommeltje van 
gemaakt, hoor.

Gelukkig was het met 
de hulp van heel veel 
kleuterhanden weer 
snel opgeruimd, 
zodat we weer lekker 
konden spelen in de 
klas. Klik hier voor 
foto's van het Sint en 
Pietenspel in de klas.

Woensdagavond 25 november mochten de kleuters in hun pyjama naar 
school komen om bij hun schoen te zingen. Een paar kinderen uit groep 8 en 
meneer Wim speelden op een instrument, zodat er een echt orkestje bij 
was. Tijdens dit pyjamazingen kwamen Kleine Piet en Grote Piet langs. 
Kleine Piet was haar knuffellapje kwijt geraakt. Maar dankzij de hulp van de 
kleuters, vonden we het knuffellapje in de sok van Grote Piet. Gelukkig was 
alles toch weer goed gekomen en konden we samen met de Pieten 
Sinterklaasliedjes zingen. De sfeer was gezellig en het was ook een beetje 
donker in de speelzaal. De foto's zijn helaas ook een beetje donker 
uitgevallen...
Klik hier voor de foto's.

Op woensdag 2 
december hebben we 
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december hebben we 
heerlijke pepernoten 
gebakken.
Klik hier voor de 
foto's.

Op vrijdagmiddag 4 december kwam Sinterklaas met 7 Zwarte Pieten op 
onze school. Alle kleutergroepen hebben een liedje of een versje 
uitgebeeld. Onze klas had het liedje van langzame en vlugge Piet uitgebeeld 
en Pietje Jurre was zelfs zo snel dat hij over het dak een soort van salto 
maakte! De zwarte Pieten hadden de stenen bij zich, die ze op 
donderdagnacht bij onze school gevonden hadden. Er zat zelfs de speciale 
steen van de Huispiet bij! Kleine Piet was alweer haar knuffellapje 
kwijtgeraakt. Deze keer zat die niet in de sok of schoenen van de andere 
Pieten. Dat hebben de kleuters zelf even bij de Pieten gecheckt. Maar...wat 
zagen we toen Sinterklaas moest niezen en zijn "zakdoek" pakte... Het 
knuffellapje van Kleine Piet. Gelukkig hadden de kleuters een andere 
zakdoek voor Sinterklaas. Sinterklaas had ook iets voor ons...voor alle 
kinderen een snoepzak en 3 playmobilldozen voor in de klas!

Aan het einde van de 
middag was er zelfs 
nog tijd om gezellig 
samen met de Zwarte 
Pieten buiten te 
kunnen spelen. Ik 
denk dat de Zwarte 
Piet Sem niet kon 
vinden, Sem was zo 
goed verstopt...
Het was een hele 
gezellige middag!
Klik hier voor de 
foto's, maar er komen 
in de loop van 
volgende week nog 
meer foto's bij.
Klik hier voor alle 
foto's van het 
Sinterklaasbezoek.
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Wat zijn we groot geworden!

Klik hier voor nog meer foto's.

Matts is heel sterk. Hij kon 15 tassen vasthouden!

Oktober: Kinderboekenweek en machines.

Het project van de Kinderboekenweek Raar maar 
waar en vooral de werkplaats waren een erg groot 
succes. De kinderen hebben enthousiast de 
machines uit elkaar gehaald en van binnen 
bestudeerd. Het was heel fijn dat heel veel ouders 
gereedschap, werkkleding en apparaten mee hadden 
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Het project van de Kinderboekenweek Raar maar 
waar en vooral de werkplaats waren een erg groot 
succes. De kinderen hebben enthousiast de 
machines uit elkaar gehaald en van binnen 
bestudeerd. Het was heel fijn dat heel veel ouders 
gereedschap, werkkleding en apparaten mee hadden 
gegeven. 

De kinderen hebben zelf een 
knikkerbaanmachine uitgevonden. Van 
knutselmateriaal en van de Lego.

                              

Na de herfstvakantie starten we met een nieuw project rondom het prentenboek De Gruffalo. Dit 
gaat over dieren en een fantasiedier in het (herfst)bos.
De eerste spelletjesmiddag:

De eerste spelletjesmiddag is gezellig verlopen.
Er waren zelfs kinderen en 2 ouders die zo enthousiast waren 
dat ze de hele middag gezelschapspelletjes hebben gespeeld! 
Klik hier voor de foto's.
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