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     Nieuwtjes uit de groep 

voorjaar 

 

 

Lettermuur: 

We hebben inmiddels 11 letters 

geleerd; 

g, j, ij, b, h, s, p, k,n,v,t, l 

Er wordt thuis goed gezocht 

naar spullen die passen bij de 

nieuwe letters. Fijn! 

 Na de voorjaarsvakantie gaan 

we nog een week werken aan 

de letter l en dan is de m aan 

de beurt. 

 

 
 

Beweegfeest 

Voor meer foto’s zie website 

 

Het was weer een geslaagd 

beweegfeest in samenwerking met 

Pinokkio!  

Fijn dat er zoveel ouders en oma 

beschikbaar waren om ons naar Assen 

te brengen. Bedankt! 

Kieskast; 

Als je alle taken af hebt  

mag je uit de kieskast 

werken. 

Daarin staan uitdagende  

en leuke materialen. 

Bv; strijkkralen, junior 

engineer (zie foto met 

Maarten en Lindsey),… 

De kieskast werkt  

motiverend om je taken 

op tijd af te hebben. 
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Brandweer in de klas! 

We hebben kennis gemaakt met 

Smokey de brandmelder. Hij mag nu 

bij iedereen een nachtje logeren. 

Muzikale voorstelling 

van de bibliotheek. 

 

Het boek; “we hebben er 

een geitje bij” stond 

centraal. 

 

We hebben naar het 

verhaal geluisterd, 

gezongen en gedanst. 

 

 

 

 

Werken aan de extra taak; wanneer een extra 

taak? Als je behoefte hebt aan extra uitdaging naast 

de basistaken, je op tijd je werk plant, je netjes en 

zorgvuldig werkt,… Deze keer was de opdracht om 

een gedicht te schrijven, een elfje. 
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Doel van de Tijdwijzer is kinderen bewust te 

maken van het ritme van de tijd. Alle dagen 

hebben een kleur, we benoemen ook de naam 

van de dag. 

 

 

The Bobo band 

Groove Me 

Ook in groep 1 en 2 zijn we gestart met het leren 
van de Engelse taal. 
Bobo the rockstar leert ons doormiddel van 
swingende liedjes en spelletjes de Engelse taal. 
 
Het is eerste thema is school. 
Dit zijn een aantal woorden/zinnen die in de 
eerste periode centraal staan: 
Guitar, chair, table, classroom, window, drums, 
clap your hands, teacher, hello, I am… 
 

 

De lego tafel 

Het schiet al mooi op met de lego 
tafel. Binnenkort kunnen we de 
prachtigste bouwwerken maken aan 
onze nieuwe tafel. 

 


