
Groep 1-2 juf Yvonne

Hallo allemaal!
Welkom op de groepspagina van groep 1/2C.
Wie zitten er allemaal in onze klas?
Dani, Floris, Luca, Sietse, Collin, Puck, Daniel, Matthias, Loek, Isa, Lynn, Alain, Siem, 
Yensey, Marit, Roxie, Dex en Milou.
Onze juf heet juffrouw Yvonne
De nieuwste activiteiten staan steeds bovenaan zodat u niet steeds naar beneden hoeft te 
scrollen.
Veel kijk- en leesplezier!

Sinterklaas
Hoera! De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land! Houdt de website in de gaten voor foto's 
en activiteiten van onze klas.

Thema kleuren en vormen
15-11-2015
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt met het thema kleuren en vormen.
De eerste week hebben we vooral vormen als de cirkel, de rechthoek, het vierkant en de driehoek 
geleerd en geoefend. Er waren zelfs kinderen bij die het ovaal, de zeshoek (liefkozend "hexagram" 
genoemd door een leerling), de ruit en het kruis konden benoemen! Het prentenboek "het 
kleurenwinkeltje" stond hierbij centraal.
We hebben in de klas een kleur- en vormenwinkeltje gemaakt. Hierin konden de kinderen allerlei 
vormen kopen. Speciale boodschappenlijstjes hielpen de kinderen om goed te kijken en te zoeken 
tussen alle spulletjes.
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Sommige kinderen waren wel erg enthousiast boodschappen aan het doen zoals u kunt zien op deze 
foto:

Ook hebben we veel werkjes gemaakt die ons helpen met het oefenen met vormen. Zo hebben we 
super mooie mozaïekfiguren gemaakt op tafel én op het digibord.
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Hoe leuk is het dat we ook kralenplanken in het 'echt' en op het digibord kunnen maken?!
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Hieronder ziet u welke werkjes we nog meer hebben gemaakt.
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In de tweede week van dit kleuren en vormen thema hadden we een kleuren week. Elke dag stond 
er een kleur centraal en daarbij natuurlijk leuke activiteiten. Wat was het geweldig om te zien dat 
alle kinderen zich hadden gekleed in de aangegeven 'dress-code'!

Maandag: groen
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Dinsdag: geel en blauw

... Maar wat is dat eigenlijk gek! De kinderen zijn vandaag wéér in het groen naar school gekomen! 
Met behulp van het prentenboek 'blauwtje en geeltje' hebben we vandaag geleerd dat blauw en 
geel samen groen worden door deze twee kleuren te mengen.
Groep 2 heeft vervolgens nog meer kleuren gemengd door het volgende versje in te vullen met verf:
Hocus Pocus met wat franje
Rood en geel dat wordt... oranje!
Hocus pocus met een zoen
blauw en geel dat wordt... groen!
Hocus pocus met wat raars
Rood en blauw dat wordt... paars!

Woensdag: rood
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Ook de rode dag was geslaagd. En wat is er nu roder dan een rood neusje van de schmink en rode 
lippen tijdens het lippenstift spel?! Welk groepje kreeg de meeste kusjes op een papier binnen 2 
minuten? Het was erg spannend, maar super gezellig!

Donderdag: zwart-wit

Op deze laatste kleuren dag hebben we het gehad over de regenboog. Wist u dat zwart en wit 
eigenlijk helemaal geen 'echte' kleuren zijn? Wit is namelijk alle kleuren bij elkaar en bij zwart zijn er 
juist helemaal geen kleuren. Lastige theorie voor kleuters zou u denken. Toch waren er al enkelen 
die me vertelde dat zwart en wit geen kleuren zijn, hoe dat dan precies zit is erg lastig uit te leggen. 
Gelukkig hebben we nog een filmpje gekeken van huisje, boompje en beestje waarin verteld werd 
hoe de regenboog ontstaat. En inderdaad, daar komt geen zwart of wit in voor...
Leuk feitje: Wist u dat alle groepsfoto's gemaakt zijn door onze fotograaf Roxie. Dit kan ze wel erg 
goed hè?! Zoals u vast al had gezien!

Spelletjesmiddag oktober 2015
De eerste spelletjesmiddag is inmiddels achter de rug. Het was een erg geslaagde middag. Alle 
ouders hadden leuke spelletjes meegenomen en we hebben ook nog geleerd dat het niet erg is om 
te verliezen, want wat hebben we plezier gehad!
Klik maar op de foto, dan krijgt u hier een indruk van

Kinderboekenweek 2015
De kinderenboekenweek is dit jaar geopend door de stagiaires van bs. de Veste. In de aula waren 
een aantal professors die verschillende proefjes wilden doen met de kinderen. Proefjes met water.. 
Wat gek! Soms bleef het water gewoon in het glas zitten, hoe kan dat nou!?
De kinderen hebben met open mond zitten kijken. 
Voor meer foto's van deze opening klikt u op de foto.
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Werken in de klas
In het kader van de kinderboekenweek 2015 zijn we aan het werk gegaan met het thema machines. 
We hebben in de klas gewerkt in de werkplaats en allerlei proefjes gedaan en knutselwerkjes 
gemaakt rondom dit thema. Soms was het raar, maar waar!
voor deze foto's klikt u op de foto

Tijdens het thema hebben we een dramales gehad. We hebben allemaal met een poppenkast-pop 
gespeeld dat we een uitvinder waren. Dit zorgde voor hilarische en spannende verhalen, zoals u kunt 
zien op deze foto's:

Voorlezen
Wat is een kinderboekenweek zonder kinderboeken? Dit jaar kregen we visite van kinderen uit 
groep 7. Zij hebben tijdens hun leesles een prentenboek voorbereid om voor te komen lezen aan 
onze kinderen. Klik maar op de foto om te zien hoe knap wij dan kunnen luisteren!

Bezoek aan de werkplaats
Ook hebben we een bezoek gebracht aan de werkplaats van de opa van Loek.
Hier hebben we kunnen zien hoe een echte werkplaats eruit ziet en wat je daar allemaal kunt doen.
Het was een leerzame en spannende middag. Opa Piet, nogmaals hartelijk bedankt voor de goede 
uitleg en de demonstraties! (En natuurlijk voor de lekkere ranja en koek!)
Voor de foto's van dit bezoek, klik op onderstaande afbeelding.

Workshop in Kunstencentrum Waalwijk
Tijdens de kinderboekenweek zijn we uitgenodigd om een workshop bij te wonen in het 
Kunstencentrum Waalwijk. We hebben een raket getekend met wasco en vervolgens met een 
speciale techniek behandeld zodat het een heel mooi kunstwerk werd.
Moet u toch eens kijken hoe geconcentreerd en serieus wij aan het werk waren! Klik op de foto voor 
meer foto's.
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Het begin van het schooljaar
Het begin van het schooljaar zijn we allemaal goed gestart. We zijn al echt aan elkaar (en vooral aan 
de nieuwe juf) gewend.
Wat hebben we het gezellig en wat kunnen wij hard werken! Klik maar op de foto, dan kunt u zien 
hoe het er bij ons in de klas uitziet. Gezellig hè?!
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