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

Wie zitten er allemaal in onze klas?

Fleur, Tieme, Kay, Jet, Manou, Thomas, Mirte, Zoë, David, Anne, Jacky, Meike, Luano, Ize, Aniek,
Djenna, Senn, Milou,Levi,Teun, FLoor, Rubie , Dani ,Marit en Lily.
Onze juffen heten juf Pascal en juf Gerry

Juf Pascal werkt op maandag en dinsdag en juf Gerry op donderdag en vrijdag. 
Woensdag zijn we er om de beurt.
De nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan zodat u niet steeds naar beneden hoeft te 
scrollen.
Veel kijk- en leesplezier!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 juni 2016
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Wat een geweldig feest hebben we vandaag gehad! Juffendag!Alle kinderen waren prachtig verkleed 
als ridder en jonkvrouw en ook de juffen waren jonkvrouwen geworden. Om half negen kwamen de 
jarige juffen met paard en koets aan op school. Daarna kregen we als team een prachtig cadeau!!
Nieuw servies voor in de teamkamer! Daarna snel naar de klas om te zingen en te feliciteren .We 
kregen mooie knutselcadeautjes en lekkere bonbons,bloemetjes,kaartjes enz enz. Te veel om op te 
noemen. We zijn verwend!DANK JE WEL ALLEMAAL! We hebben spelletjes gedaan waarbij we steeds 
een stukje van de schatkaart kregen. Toen we die in elkaar gepuzzeld hadden bleek dat er een schat 
lag in de zandbak.Dus.....zoeken allemaal en daarna snel de schatkist open maken! Al met al een 
superleuke juffendag !!Voor wat foto's klik hier
29-05-2016
Wat was het gezellig afgelopen vrijdag in DippieDoe! Rond 9.15 uur werden we uitgezwaaid door 
alle papa's, mama's enz. De kinderen hadden er zin in! Toen we in 's Hertogenbosch waren vroegen 
ze al of we er waren ;) maar het duurde nog een poosje. Gelukkig geen files en eindelijk konden we 
gaan zingen "we zijn er bijna" !! De kinderen hebben genoten!!!Het was een park met leuke 
attracties voor de kleuters! Er is dan ook volop gespeeld.Moe en voldaan stapten we om 17.00 uur 
weer uit de bus bij school.
Mama van Manou,Mirte,Marit en papa van Rubie...SUPERBEDANKT VOOR JULLIE HULP!

Klik hier om mee te genieten! (foto's van de kinderen uit de groep van Janneke en Kitty volgen zsm)
In de klas zijn we nog volop bezig met het thema "ridders en jonkvrouwen". Er wordt volop gespeeld 
in het kasteel en in de andere hoeken. Ondertussen zijn we ook gestart met de CITO toetsen. We 
blijven voorlopig nog doorgaan met het spelen en werken over ridders en jonkvrouwen. Binnenkort 
volgen er foto's .

18-05-2016
Na de meivakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema "ridders en jonkvrouwen".De 
leesconsulente van de bibliotheek kwam weer in de klas om het nieuwe thema te openen. Wederom 
een leuke activiteit!(zie foto's) De dag ernaar gingen we naar kasteel Dussen. De kinderen hebben 
daar genoten en ook heel veel gezien en gehoord!!(zie foto's) Wat ontzettend leuk om op deze 
manier te starten met het thema. Ondertussen hebben we al een kasteel gemaakt en ook een stal. 
De kinderen stempelden de stenen op de stal, maakten echte tronen van de kleuterstoelen ,verfden 
gouden borden, maakten een vlag en een schild en natuurlijk ook de ophaalbrug! Niet 1 maar zelfs 
2!! Een ervan gaat ook nog echt omhoog en omlaag. Nu alle attributen klaar zijn wordt het tijd om 
de themahoek te openen en lekker te gaan spelen in het kasteel! Nou....ze hebben er zin in! Morgen 
wordt er voor de eerste keer gespeeld in het kasteel. Uiteraard zijn er nog een heleboel andere 
activiteiten tijdens dit thema o.a woorden naschrijven in de schrijfhoek, een kasteel bouwen in de 
bouwhoek, plakken van een kasteel in het plakboek, kleien van kanonskogels ,spelen aan de 
verteltafel met de ridders en het kasteel en ook alle kringactiviteiten staan in het teken van ridders 
en jonkvrouwen. De komende weken staan in het teken van ridders en jonkvrouwen. U zult er vast 
nog meer van zien en horen!
Voor foto's van de opening met de leesconsulente klik   hier
Voor de foto's van kasteel Dussen klik hier

12 april.
Wat was het gezellig met al die papa's en mama's toen we ons nieuwe thema "kikker" introduceerde 
mbv de leesconsulente van de bibliotheek. Klik hier   voor foto's.
Alle activiteiten staan tijdens dit thema in het teken van Kikker. We knutselen over Kikker, we 
rekenen met Kikker, doen taalspelletjes met Kikker en lezen vooral veel boeken voor over 
Kikker.Ondertussen zijn we ook nog begonnen met het maken van een moederdagcadeautje voor al 
onze lieve mama's.We werken tot de meivakantie aan dit thema en sluiten het op koningsdag af met 
spelletjes in het thema van Kikker.

23-03-2016
Afgelopen week stond in het teken van de lentekriebels. We hebben gesproken over het verschil in 
jongens en meisjes maar in onze klas was het onderwerp vooral de geboorte van baby's! Dat kon 
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jongens en meisjes maar in onze klas was het onderwerp vooral de geboorte van baby's! Dat kon 
ook niet anders natuurlijk. Jacky had net een broertje (Givano ) gekregen. En Anne zou heel l snel 
een broertje of zusje krijgen! Wat boften we dat Givano met zijn mama als verrassing bij ons in de 
klas op visite kwam en ....dat we hem samen in bad gingen doen .

Wat was Jacky trots! En wat kon ze mama al goed helpen! De kinderen (en de juf) hebben genoten! 
Voor foto's hier
Zoals je op de foto's ziet mocht iedereen Givano ook nog vasthouden! Meike en Anne vonden dat 
nog een beetje eng ...Givano is ook nog heel klein.
's Middags had juf Gerry nog een verrassing! Het zusje van Anne was geboren! En dat allemaal 
tijdens de week van de lentekriebels! 
Op vrijdag zijn we ook nog naar de bibliotheek geweest. Dit was nog in het kader van de nationale 
voorleesdagen. We gingen luisteren naar het boekje " we hebben er een geitje bij". Het was een erg 
leuk boekje . Voor foto's klik hier
Ondertussen werken we nog aan de paasmandjes, verven we paaseieren, kopen we boodschappen 
en eieren in de winkel en tekenen we ook nog ons gezin. 
Al met al...er wordt hard gewerkt en heerlijk gespeeld bij ons in de klas!                           

14 maart
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het thema "supermarkt". In de klas is een ook een 
echte supermarkt waar de kinderen tijdens de werkles boodschappen kunnen gaan doen. Er zijn 
steeds twee kinderen in de winkel die de klanten helpen. Met portemonnee en boodschappentas 
gaan ze de klas uit op weg naar de winkel om daar een winkelwagentje of winkelmandje te pakken. 
Ze hebben het er maar druk mee want er moeten veel boodschappen gedaan worden! De mandjes 
zijn vaak overvol ;) Dan moet er ook nog afgerekend worden bij de kassa. Eerst wordt alles gescand 
en dan moet er betaald of gepind worden. De pinpas is favoriet want regelmatig zie ik kinderen in 
een hoekje de pincode intypen. Ze hebben goed begrepen dat de pincode geheim is :)In ons 
plakboek maakten we van een verpakking een puzzel. We lazen prentenboeken voor, we gingen op 
zoek naar de letter P, we leerden een lied. Groep 2 stapten met de schoentjes uit de klankkast de 
woorden in een zin. Al met al zijn er veel leuke en leerzame activiteiten aan bod gekomen. Nu komt 
Pasen dichterbij en gaan we ook hiermee aan het werk. De winkel blijft staan..we zullen nog eieren 
toevoegen zodat de kinderen eieren kunnen kopen voor Pasen.
Klik  hier    voor meer foto's van de supermarkt.
28-02-2016
Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met het thema "winkel".Daar de PLUS aan het verbouwen 
was leek het ons leuk om te gaan werken over supermarkt.We maakten eerst een woordweb zodat 
we al eens konden kijken wat we eigenlijk allemaal al weten over de supermarkt. Ook knutselden de 
kinderen portemonneetjes en geld. Maar natuurlijk wilden we ook bij de PLUS gaan kijken hoe een 
supermarkt er nu eigenlijk echt uitziet. En dan wilden we vooral een kijkje achter de schermen. Zo 
gezegd ..zo gedaan...de groep in tweeën gesplist en op dinsdagochtend naar de PLUS gewandeld 
waar we een gezellige en vooral leerzame rondleiding kregen van Nely. Klik hier voor foto's.
De kinderen hadden zelf in de vakantie al veel spulletje gespaard zodat we de supermarkt in konden 
richten. Er moest oa en diepvries en natuurlijk een flessenautomaat geknutseld worden.De kinderen 
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richten. Er moest oa en diepvries en natuurlijk een flessenautomaat geknutseld worden.De kinderen 
hadden hier veel lol in. 

De flessen gaan in de automaat
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De bon wordt gemaakt

De bon gaat door het gleufje naar de klant en daarna telt " de automaat" evenveel blokjes en die 
gaan in het bakje ook door de gleuf naar de klant.
Tellen/cijferkennis/evenveel enz.....lekker spelen!
Tijdens het werken is de flessenautomaat volop in gebruik. Er wordt geteld, gerekend, cijferkennis 
geoefend maar door de ogen van de kinderen wordt er vooral gespeeld.Eindelijk was de winkel 
helemaal klaar en kon er in gespeeld worden. Twee kinderen werken in de winkel en een aantal 
mogen tijdens de werkles boodschappen gaan doen.
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Groep 2 heeft ondertussen ook nog een pinpas gemaakt en hiermee kunnen ze nu ook betalen in de 
winkel....Pas op...de pincode is geheim hoor!! Die mag niemand weten..zelfs de juf niet!
We blijven voorlopig nog werken aan dit thema...meer informatie en meer foto's volgen nog!

05-02-1016Carnaval op school!! De kinderen hebben er zin in. We hebben goed geoefend voor ons 
optreden en ze hebben er zin in! Eindelijk is het dan vrijdagmorgen! Prins Carnaval is ook aanwezig 
en deze opent het feest! Een lange polonaise volgt op het schoolplein. Daarna gaan we snel naar 
binnen voor de modeshow Wat zagen de kinderen er allemaal mooi uit en wat waren ze trots op hun 
carnavalspak! Hierna gingen we naar Den Bolder . Na het optreden van de dansmariekes waren we 
als eerste aan de beurt!! Dikke duimen hebben de kinderen verdiend!!Superknap gedaan ! Wilt u het 
optreden ook zien? Klik dan hier (even naar beneden scrollen en niet vergeten het geluid aan te 
zetten)
Er volgden natuurlijk nog veel meer optredens. Ook kregen we nog lekkere traktaties en kon er 
gedanst en gehost worden. We vertrokken rond kwart over 11 weer naar school waar we friet met 
knakworst kregen. Na lekker buiten te hebben gespeeld gingen we nog kleuren, filmpjes kijken en de 
stoelendans doen. Dat was ook erg gezellig. Al met al een supergezellig carnavalsviering gehad!Wilt 
u mee genieten ? Klik dan hier
Mama van Meike en mama van Mirte....BEDANKT voor jullie hulp!Iedereen een hele fijne carnaval 
en een fijne vakantie gewenst! Tot volgende week! ALAAF!

01-02-2016
Nadat het thema Noordpool Zuidpool afgesloten was gingen we praten en werken over carnaval. 
Natuurlijk moest de klas ook versierd worden en de juf beloofde dat de kinderen dit helemaal zelf 

   Groep 1-2 PG Pagina 6    

http://myalbum.com/album/IPavsrFaMbDd
http://myalbum.com/album/3v8ciuzzW195


Natuurlijk moest de klas ook versierd worden en de juf beloofde dat de kinderen dit helemaal zelf 
mochten doen.Nou...dat was feest!! Heel de donderdagochtend ging het er al over...hoe lang duurt 
het nog....wanneer gaan we versieren? 's Middags was het zover!! Kijk maar eens naar de foto's hoe 
prachtig de klas versierd is! Het is vooral " veel " en "overal wat" :) Maar de kinderen zijn er 
supertrots op en daar gaat het om!!

   Groep 1-2 PG Pagina 7    



Is het niet prachtig?? Kom maar eens een kijkje in de klas nemen dan kunt u de rest ook 
bewonderen! 
We zijn al volop aan het oefenen voor ons optreden voor de carnavalsochtend. We gaan de 
pinguïndans doen en maken zelf ons pinguïnpak ! Dat lukt al heel goed. Het wordt vast een leuke 
dag. Ook krijgen we er weer een nieuw vriendje bij . Dani komt maandagmiddaag oefenen en komt 
daarna meteen iedere dag bij ons in de klas! Welkom in onze klas Dani...we hopen dat je het heel fijn 
zult vinden bij ons!!

Dinsdag 26 januari was het weer spelletjesmiddag. Dat was weer erg gezellig. De kinderen en 
mama's hebben genoten van het samen spelen van gezelschapsspelletjes.
Klik hier voor foto's

02-02-2016
Afgelopen woensdag hebben we ons thema Noord- Zuidpool afgerond. Wat was het een leuk 
thema! De kinderen hebben geleerd waar de Noordpool en de Zuidpool ligt . We hebben geleerd 
over de thermometer: een aantal dagen even kijken hoe hoog de temperatuur is en dat inkleuren 
zodat we een mooie grafiek krijgen. Jammer....het ging niet vriezen....het was steeds boven 0. Ook 
hebben we met een kompas gekeken waar het Noorden ligt in onze klas en daar meteen kaartjes 
voor geschreven: Noorden, Oosten, Zuiden en Westen.We lazen voor uit prentenboeken, we 
speelden spelletjes met sneeuwpopkaartjes enz enz. U heeft vast gemerkt dat het heerlijk rook in 
onze klas. We hebben nl sneeuw gemaakt met bloem en babyolie. Daar konden we heel fijn mee 
spelen ! We knutselden pinguïns en de aarde en we hebben ook veel vrij geknutseld. In de 
bouwhoek bouwden we de noordpool met sneeuwdekens en ijsberen. In de gang maakten we de 
Zuidpool met verschillende materialen en natuurlijk met pinguïns.

In de schrijfhoek schreven we de woordkaarten na. Ook hebben we de letter W aangeboden en de 
kinderen brachten weer volop spulletjes mee die beginnen met de letter W ...zelfs een geknutselde 
waslijn! Op het digibord keken we filmpjes over de Noordpool en Zuidpool. En ondertussen hebben 
we ook nog de Cito's gemaakt .Al met al is er heel hard gewerkt , fijn gespeeld en veel geleerd.We 
leerden ook nog een liedje...hebt u het al gehoord? Klik maar op onderstaande link dan kunt u het 
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leerden ook nog een liedje...hebt u het al gehoord? Klik maar op onderstaande link dan kunt u het 
horen. De kinderen kunnen het vast nog meezingen!lied
Natuurlijk zijn er ook weer foto's van dit thema. Klik hier
en nu....op naar carnaval!

12-01-2016
Na de kerstvakantie zijn we weer goed van start gegaan. Ook kregen we een nieuw vriendinnetje in 
de klas . Welkom in onze klas Rubie!! Op woensdag kwam de leesconsulente van de bibliotheek in de 
klas om ons nieuwe thema te openen. We gaan werken over de Noord- en Zuidpool. We hebben 
ondertussen al geleerd dat er op de Noordpool ijsberen leven en op de Zuidpool Pinguïns. En wist u 
dat eskimo eigenlijk een scheldwoord is? Wij noemen het "Inuit". Ze woonden vroeger in iglo's maar 
nu in houten huisjes op de Noordpool.In de bouwhoek kunnen de kinderen de Noordpool namaken 
en in de gang is een tafel waar de Zuidpool gemaakt kan worden. Verder hebben we ook al 
sneeuwvlokjes geteld en naast de juiste sneeuwman met het goede cijfer gelegd. Verder zijn we ook 
bezig met het afnemen van de CITO toetsen bij de groep 2 kinderen. 
Foto's van de opening van het thema ziet u hier
Veel kijkplezier!

18-12-2015
Nadat Sint weer naar Spanje was vertrokken gingen we al heel snel werken over het volgende feest " 
kerstmis". De poppenhoek werd een huisje waarin de familie de kerstboom ging versieren en daarna 
samen een kerstdiner ging eten. De juffen hebben regelmatig een hapje mee gegeten. Met klei 
konden de kinderen kerstballen kleien die op zogenaamde kleikaarten gelegd konden 
worden...cijfers herkennen en evenveel ballen kleien.

Uiteraard hebben we het kerstverhaal verteld en nog veel meer mooie prentenboeken 
voorgelezen.Maar we hebben vooral veel geknutseld want we er zou een kerstmarkt komen! De 
kinderen hebben supergoed hun best gedaan en dat de mensen de werkjes mooi vonden is wel 
gebleken want we hebben alles verkocht!!
Vrijdagochtend was er nog het kerstontbijt...dat was erg gezellig. De tafels waren mooi versierd met 
mooie kleedjes en vooral met veel lichtjes! 
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De kinderen hadden allemaal lekkere hapjes meegebracht .Nou...dat was smikkelen!! Na het ontbijt 
gingen we even spelen. Daarna gingen we verder met het kleuren van onze placemat. Ook gingen 
we natuurlijk nog een keertje luisteren naar het kerstverhaal en hebben we ook nog kerstliedjes 
gezongen.Toen was het tijd voor de grote modeshow! Wow ...dat vonden de kleuters geweldig. Ze 
mochten zomaar over de tafels heen lopen om zo hun mooie kleren te showen! Ook de juf 
moest showen....(helaas Fleur...de foto is er nergens te vinden op het toestel ) Als afsluiting voor de 
vakantie hebben we gekeken naar de film "snowman".
Al met al twee sfeervolle weken. Nu gaan we lekker vakantie vieren...even uitrusten om daarna in 
2016 weer goed van start te gaan!
Fijne feestdagen , fijne vakantie!
voor foto's klik hier
(Onder activiteiten vindt u foto's van de kerstmarkt (en ook nog van het sinterklaasfeest)

02-12-15
Vandaag hebben we pepernoten gebakken! Eindelijk was het zo ver! De kinderen hebben iedere 
ochtend geteld hoeveel nachtjes het nog duurde! Wat jammer dat Levi er niet was en dat Meike ziek 
was ....maar we hebben natuurlijk ook voor hen pepernoten gemaakt. 
Samen met de mama's is er hard gewerkt . We willen de mama van Mirte, Aniek, Anne, Manou en 
Ize bedanken voor de hulp en voor het bakken van de pepernoten!
Voor foto's klik hier
Nog 2 nachtjes slapen en dan komt Sint op school. Spannend hoor! We oefenen nu iedere dag ons 
optreden ! Best ingewikkeld hoor om op tijd te zingen, te dansen en te laten zien welke Piet je bent. 
Nog maar even goed oefenen en dan maar hopen dat iedereen ook "durft" te zingen als Sint er is :) 
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24-11-2015
De sint is weer met zijn Pieten in Nederland aangekomen en dat is ook te zien in onze klas! De klas is 
vol met leuke sinterklaashoeken waar de Kleuterpietjes kunnen spelen /ontdekken en ondertussen 
ook nog veel leren.
Wat te denken van de bakpieten?
Ze bakken pepernoten en letters van klei! De oven is gewoon de kast maar doordat Kay het 
bordje "ofun" helemaal zelf geschreven heeft weten we allemaal dat daar de pepernoten en letters 
gebakken worden. Regelmatig lopen de Pieten een rondje met het dienblad door de klas en snoepen 
we van al dat lekkers!

De strooipieten hebben het druk met het strooien van pepernoten en het is de bedoeling dat er 
precies genoeg pepernoten in de schoenen terecht komen. Tellen dus...en cijfers op volgorde 
leggen ....u begrijpt dat dat heel goed lukt als je verkleed bent als een echte Piet! En als Piet goed 
gestrooid heeft verdient hij een lekker pepernootje.

Daarnaast hebben we de inpakpieten/schrijfpieten. Ze werken in de schrijfhoek. Ze pakken 
chocoladeletters in ..maar natuurlijk niet zomaar. Ze kiezen eerst een vriendje of vriendinnetje uit 
die ze een letter willen geven. Dan zoeken ze de eerste letter van de naam .Als ze de juiste 
chocoladeletter hebben ingepakt schrijven ze de naam van het kindje op (naschrijven van 
naamkaartjes) . Als dat klaar is gaat de letter in de zak en na de werkles mogen de kinderen de 
chocoladeletters uitdelen. En???Hebben ze toch de juiste letter ontvangen?? Zo oefenen we 
spelenderwijs de letters en beginklanken.
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Ook kunnen de kinderen de reis van Sint en de Pieten naspelen. Dit doen ze in de themahoek waar 
de boot van Sint staat. Ook kunnen de Pieten daar cadeautjes inpakken . Het boek van Sinterklaas 
ligt op de tafel en er is al volop in geschreven. Hebt u ook al gehoord dat we een oude ring van 
Sinterklaas hebben??Die heeft juf Gerry ooit van de Sint gekregen. Wij mogen er mee spelen maar 
we moeten er wel héél zuinig op zijn dat begrijpt u vast! De boot heeft de afgelopen dagen al veel 
gevaren. Het is best moeilijk voor Sint en de Pieten om de weg te vinden maar gelukkig hebben we 
een kaart en kunnen we dan opzoeken hoe we naar Meppel moeten varen.

Verder zijn er nog de weegpieten die de pepernoten wegen. Ook zijn de bouwpieten iedere dag druk 
bezig om de boot of het paleis van Sinterklaas te bouwen. En wat dacht u van de verfhoek? Worden 
daar geen mooie schoorstenen geverfd? De knutselhoek is ook iedere dag bezet ; er worden 
prachtige knutselwerken gemaakt!
Al met al is het heel gezellig in onze klas.Ook de komende twee weken wordt er nog gewerkt over 
Sint en Piet. Wilt u nog meer foto's van de afgelopen week zien klik dan hier
Veel kijkplezier!
* klik hier ook nog voor foto's van de afsluiting van het thema machines.

8-11-2015
En hier de foto's van het wind vangen met de plastic zakken. Klik hier
4-11-2015
Gisteren hebben we,  net als in het prentenboek wat bij het thema hoort, wind gevangen met plastic 
zakken.Dat was superleuk!! (de foto's volgen nog) .Vandaag was er weer een verrassing! De man van 
juf Gerry kwam met de tractor met voorlader naar school. Dit in het kader van ons thema 
"machines" De kinderen konden niet wachten tot het zover was! Wow...dat was spannend! De 
wielen waren supergroot...groter nog dan Luano en Mirte maar net wat kleiner dan juf Gerry.De 
voorlader kon ook heel hoog..hoger zelfs dan de sporthal!!Nog leuker werd het natuurlijk toen we 
allemaal in de tractor mochten zitten!
Meegenieten? Klik hier
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Meegenieten? Klik hier
2-11-2015
De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad! Vanaf vandaag komt 
Floor iedere dag naar school!
Floor..we vinden het heel gezellig dat je bij ons in de klas komt...we hopen dat je het heel fijn zult 
hebben in onze groep!
Voor de vakantie hebben we gewerkt over het thema "machines". Vooral de werkplaats is een groot 
succes! Er worden allerlei apparaten gesloopt en de kinderen komen trots vertellen als het weer 
gelukt is om een onderdeel eruit te krijgen.Ook hebben we bouten en moeren geteld, woorden in 
stukken verdeeld ,verhalen voorgelezen, de fiets van de juf nagetekend, rijmspelletjes , hakken en 
plakken met meneertje Hak en mevrouwtje Plak, bouten en moeren uit elkaar geschroefd 
(motoriek), een knikkerbaan gemaakt met heel de groep, knikkerbanen gemaakt in de 
bouwhoek enz.Te veel om op te noemen! De kinderen hebben allemaal een windmolen of een 
graafmachine geplakt!Dat was superknap! We hebben ervoor gekozen om nog even door te gaan 
met dit thema...de kinderen zijn nog niet uitgespeeld in de hoeken en we hebben nog wat leuke 
activiteiten gepland.
Natuurlijk ook nu weer een aantal foto's. U ziet ze hier.

20-10-2015
Hier nog wat foto's van de opening van de Kinderboekenweek .De stagiaires van bs de Veste hebben 
deze opening verzorgd! Klik hier voor de foto's.
11-10-2015
Afgelopen week zijn we gestart met het thema "raar maar waar" (Kinderboekenweek) in combinatie 
met het thema " machines" (kleuterplein) Op vrijdagochtend zijn we naar een tekenworkshop 
geweest bij het Kunstencentrum in Waalwijk. De kinderen gingen een raket tekenen en deze werd 
volgens bepaalde tekentechnieken opgebouwd. De kinderen hebben hier van genoten!! Dank aan 
alle ouders en de oma die meegereden hebben!
Wilt u meegenieten van de geconcentreerde gezichtjes tijdens de workshop?
Klik dan hier.
(foto's gemaakt door Marcel Donks)

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-...go. Raketje spelen doen we regelmatig inde klas als teloefening. Leuk om te 
zien was dat de kinderen dit nu uit zichzelf met hun getekende raket gingen doen. En lol dat ze 
hadden...

6-10-2015
We werkten een weekje over de herfst. De kinderen van groep 1 maakten mooie paddenstoelen en 
plakten deze op van klein naar groot! Superknap gedaan hoor! Ook werden er veel mooie 
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plakten deze op van klein naar groot! Superknap gedaan hoor! Ook werden er veel mooie 
herfstbomen geschilderd in de verfhoek. De kinderen van groep 2 tekenden met wasco een kale 
boom en stempelden mooie herfstblaadjes. Ook stempelden zij herfstwoordjes na.We maakten met 
heel de klas een spinnenweb met een bol wol...daarbij benoemen we dingen die hetzelfde zijn bv :Ik 
heb een spijkerbroek en ik gooi de bol wol naar ......want die heeft ook een spijkerbroek aan. We 
gingen door totdat iedereen een stukje van het web vast had. En hoe groter het web werd hoe 
leuker de kinderen het vonden.Verder leerden we het volgende versje:
5 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
een ging er weg ..op visite bij de vos
4 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
1 ging er weg om te slapen op het mos
3 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
1 ging er weg want zijn vetertje was los
2 kleine kaboutertjes die dansten in het bos
1 ging er weg want hij werd moe van dat gehos
1 klein kaboutertje danst nu helemaal alleen
hij kroop vlug in zijn paddenstoel ..nu zien we er geen 1!!
Zo telden we terug van 5 naar 0, we speelden het versje na met onze vingers, en we beelden het 
versje uit met 5 kleutertjes...dat deden we zo vaak dat iedereen een keer kabouter was geweest.
Wilt u foto's zien van ons spinnenweb? Klik hier
26-09-2015
Wat gaat het toch snel. Er zitten alweer 4 weken op van het nieuwe schooljaar. We hebben deze 
week het thema "een nieuw schooljaar " afgesloten en gaan nu kort over de herfst werken. Daarna 
komt weer een groot thema waarover u al via de mail bericht hebt gekregen.
Deze week hebben we de rugzakken afgemaakt en hebben de kinderen met mozaïek gewerkt tijdens 
de kleine kring. Er is heerlijk gespeeld en gewerkt. Je merkt goed dat de kinderen de regeltjes al 
beter leren kennen. Leuk is ook om te zien dat de kinderen van De Hooght en Jacinta elkaar meer op 
gaan zoeken en ook al afspraakjes maken om te spelen of zelfs al om te gaan trouwen :) In de 
bouwhoek zijn de meest mooie bouwwerken gebouwd, in de poppenhoek hebben de juffen al veel 
koffie met taart op. In de schrijfhoek werden zelfs al zelfbedachte boekjes gemaakt met woordjes 
van de lettermuur ! Superknap!!We deden nog veel meer ;we luisterden bv ook nog naar een 
verhaal over een reus en een kabouter ,we hebben gegymd in de speelzaal,we keken een filmpje 
over Kikker en we leerden ook nog een liedje over de rijmelaar. Al met al is er weer hard gewerkt.Als 
u op de link klikt kunt u een paar foto's zien.
foto's

Hier zijn we dan!! Groep 1-2 van juf Pascal en juf Gerry.
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Een nieuw lokaal...nieuwe vriendjes en vriendinnetjes...nieuwe juffen...dat is wennen maar het is 
ook erg leuk! We zijn begonnen met het thema" een nieuw schooljaar" uit Kleuterplein.We hebben 
kennisgemaakt met Raai de Kraai en we kunnen wel zeggen dat Raai het vriendje is geworden van 
alle kleuters! Gezellig! Wat hebben we deze weken allemaal gedaan? We zijn vooral bezig geweest 
met de regeltjes in de klas.Samen hebben we die bedacht en we hebben daar onze "handtekening " 
onder gezet.(nou ja...misschien kunnen we het beter "duimtekening " noemen) Onze duimen 
werden een beetje zwart van de inkt maar dat is niet zo erg! De regeltjes hangen op het prikbord dus 
kunnen we ze altijd goed zien. We hebben op de eerste blz. van ons plakboek onszelf getekend . 
Natuurlijk hebben we ook Raai de Kraai geknutseld. Voor onze verjaardagen hebben we Kikker 
gekleurd zodat we die strakjes op onze verjaardagsmuts kunnen plakken. Al met al is er dus al hard 
gewerkt.
Verder spelen we in de hoeken, ontdekken we nieuwe werkjes en spelen we lekker buiten. In de 
kring hebben we gerekend met ranja, ontdekt hoeveel jongens en meisjes er in onze klas zitten, 
rijmspelletjes gedaan met de rijmbal, prentenboeken gelezen en nog veel meer andere 
leuke,leerzame dingen.
We leerden ook nog een liedje over vriendjes en mochten daarbij trommelen op onze stoelen..nou 
dat konden we erg goed!! Volgende week sluiten we het thema af.
Wilt u foto's zien van alles wat we al gedaan hebben? Klik dan op onderstaande link dan kunt u de 
foto's bekijken. Veel kijkplezier!
foto's
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