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Hoera op 3 september mochten we weer naar school. De vakantie zat er 

alweer op. 

Dit jaar zitten wij op de eerste verdieping en hebben we geleerd om achter 

elkaar aan de trap op en af te lopen aan de rechterkant. Dit is ook zo 

wanneer we deelnemen in het verkeer kwamen we achter. 

De eerste week hebben we gekeken en gespeeld met alle materialen in de 

groep, er waren weer een hoop andere materialen dan waar we vorig jaar 

mee hadden gespeeld en gewerkt. 

We zijn bezig geweest met de kleuren en de vormen.  

 

Ons eerste thema dit jaar was over “wilde dieren” want op donderdag 20 

september gingen we op schoolreisje naar “Avi fauna” We hebben daar heel 

veel dieren gezien en hadden ook nog tijd om in de speeltuin te spelen. We 

hebben geleerd hoe dieren eruit zien, wat ze eten en we hebben ze 

geschilderd, geknipt en geplakt. 

 

Ook Flip is dit jaar weer in de groep en mag iedere vrijdag met een iemand 

mee uit de groep waar hij dan het weekend mag logeren. Iedere maandag 

lezen we dan de avonturen van Flip in het schriftje terug.  

 

Raai de kraai komt ons helpen bij alle thema’s die we gaan doen dit 

schooljaar. 

Na het thema “wilde dieren” hadden we het thema van de 

kinderboekenweek “vriendschap”. We hebben geleerd hoe een boek eruit 



ziet, dat hij een voorkant en achterkant heeft, dat de zijkant “rug” heet en 

dat je daarop vaak kan zien hoe een boek heet en of we konden bedenken 

waar het verhaal uit het boek over zou gaan. 

We hebben een tekening gemaakt over “vriendschap” en daar heeft 

Quinten de gouden penseel mee gewonnen. Hij had een hele mooie 

tekening gemaakt. 

 

Op vrijdag 12 oktober hadden we ons eerste optreden van het open podium. 

We hadden hard geoefend op het liedje “jij en ik zijn samen wij” We waren 

best zenuwachtig maar hebben het heel goed gedaan! 

  

De komende weken gaan we werken over de herfst. Volgende keer leest u 

wat we allemaal hebben gedaan en geleerd. 


