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Groep 1 C  werkt over 
‘het restaurant” 
Wij hebben in de klas 
een eigen restaurant 
met een kassa, pinap-
paraat, pannen, me-
nukaarten en eten. 
Wij vinden het gewel-
dig om een kok, ober 
of klant te zijn. 
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Uit de avonturen van groep 2D 
 

Hallo allemaal, 
 

In onze gezellige klas hebben we elkaar 
de afgelopen weken leren kennen 
door veel met elkaar te spelen en spel-
letjes te doen. Deze activiteiten horen 
bij de “gouden weken” die aan het begin van het schooljaar reuze belangrijk 
zijn. In deze weken ligt de nadruk op kennismaken met elkaar.  
Ook werkten we ondertussen over het kleurenmonster. Wees maar niet bang, 
want het is geen echt monster hoor!  Het is een monster dat elke keer van kleur 
verandert als hij een andere emotie krijgt, bijv. boos, verdrietig, maar gelukkig 
ook blij en verliefd. Zo leren wij hoe wij ons voelen en kunnen wij dit ook beter 
benoemen. Deze week hebben we zelf een kleurenmonster geschilderd, dat 
was erg leuk om te doen! 
Vrijdagmiddag mochten we lekker buiten rommelen met spinnen- en modder-
soepjes. De kinderen kwamen met hun potten en pannen langs bij de juffen die 
dan vervolgens een hapje mochten nemen van de soep……brrrrrrr……dat 
smaakte niet zo lekker! De kinderen hebben genoten van het kliederen. Kijk 
maar eens naar de foto  
Dag allemaal, wij gaan weer verder met leuke avonturen beleven en nieuwe 
dingen leren! 
    Lieve groetjes van groep 2D 
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In groep 2e zijn we aan het werk 
over thema kunst. We maken be-

kende kunstwerken na, leren 
nieuwe woorden en gaan aan de 

slag met nieuwe teken– en  

                                              verftechnieken. 


