
Thema ‘Het jaar rond’ 

‘Juf, hoe kan het dat het regent? Hoe kan het dat het sneeuwt? Hoe komt het dat het dag en 

nacht wordt? Hoe kan een boom zo dik worden?’ Een aantal voorbeelden van dingen die de 

kinderen wilden leren dit thema. Een aantal kinderen wist al iets te vertellen, een ander wist 

het aan te vullen en met elkaar zijn we tot de antwoorden op deze vragen gekomen. 

 

Ook hebben we gespeeld en gewerkt rondom de seizoenen.  

In de huishoek wilden de kinderen graag het weer voorspellen.  

 

                                Groep 2 heeft dit thema leren weven.  

                                Zij hebben een mooi herfstblad gemaakt. 

 

 

Kabouter Plop heeft dit thema ook een belangrijke rol gespeeld. Hij verzamelde 

herfstspulletjes in zijn mandje. De kinderen gingen hier zo enthousiast mee aan de slag dat 

het mandje al snel vol was. Op het schoolplein werd druk gezocht naar blaadjes, onderweg 

naar school werden kastanjes gevonden en in het bos lagen beukennootjes. Uiteindelijk 

werd een hele tafel gevuld. 

 

 

Bibliotheek  

 

Op 8 november hebben we met de hele klas een  

bezoek gebracht een de bibliotheek. Het boek ‘Het  

regent!’ werd aan ons voorgelezen. Daarna gingen  

we spelletjes doen. De egel moest regenkleding aan en  

we kregen de plaatjes van het verhaal die we in de goede volgorde  

moesten leggen. Daarna was het alweer tijd om naar school te gaan.  

 

 

                                    Lampion 

                                    Op woensdag 9 november hebben we onze lampion gemaakt. Gelukkig                                             

                                   waren er papa’s en mama’s om ons te helpen. Ze zijn erg leuk geworden     

                                   en we hebben er veel lekkers mee opgehaald! 

 

 



 

Schoolontbijt 

Dat is gek; niet ontbijten voordat je naar school gaat. Vrijdag 11 november hebben we dat 

met z’n allen gedaan in de klas. Er was een heleboel lekkers en we hebben heerlijk gegeten! 

 

Pietengym 

De afgelopen drie gymlessen werden de kinderen omgetoverd tot Pieten. Alleen Pieten 

konden mee naar de Pietengym. En wat een knappe Pieten zitten er in deze groep! Ze 

kunnen slingeren van dak naar dak, over de daken klimmen, pakjes door de schoorsteen 

gooien en nog veel meer! Ze hebben dan ook allemaal een echt Pietendiploma gekregen! 

 

Schoen zetten 

Op woensdag 23 november mochten we onze 

schoen zetten. Wat was het spannend toen  

we donderdag op school kwamen! De Pieten  

hadden de kleedjes voor de deur gezet en een 

kruis geverfd en deze op de deur gehangen.  

Toen de meeste kinderen er waren mochten  

we naar binnen. En ja hoor, de rommelpiet  

was op bezoek geweest! De schoenen stonden 

allemaal ergens anders, puzzels waren door  

elkaar gegooid, er was gekleurd, met de lego  

en de kapla gespeeld, er lagen een aantal  

kastkaarten op de grond en er lagen allemaal 

pepernoten in de klas! We hebben allemaal een mooi cadeau gekregen. Zelfs de juf had een 

cadeautje in haar schoen! De kinderen hadden al heel lief gezegd dat als ze een 

chocoladeletter zouden krijgen en de juf niet dat ze zouden delen. Wat een super lieve klas 

is het toch!  

 

Pepernoten bakken 

In 1/2F zitten echte bakpieten. In vier groepjes hebben de kinderen samen met twee 

mama’s heerlijke pepernoten gebakken. Voordat ze mee naar huis gingen hebben we er 

natuurlijk wel één geproefd. En…….ze waren heeeeeeerlijk! 

 

 

 

 



 

Sinterklaas op school 

Op vrijdag 2 december hebben we op school bezoek gehad van Sinterklaas en de Pieten.  

Sinterklaas kwam, heel stoer, op de motor! In de klas hebben we allemaal leuke spelletjes 

gedaan. Er waren ook papa’s en mama’s die gezellig met ons meededen. Toen we alle 

spelletjes hadden gedaan en we in de kring zaten kwamen Sinterklaas en de Pieten in de 

klas. De Pieten kwamen gezellig bij ons in de kring zitten. Toen ze naar de volgende klas 

gingen hebben ze zelfs nog twee zakken cadeautjes voor ons achtergelaten! We hebben een 

hele leuke, gezellige ochtend gehad!  

 

Uitspraken 

 ‘Juf, ik krijg een cheeta als huisdier. Echt waar!’ 

 ‘Ik ben niet gemaakt om te gummen.’  

(Het lukte niet om kleurpotlood uit te gummen). 

 ‘Wist je dat ik een glaasje wijn had?’  

(Het bekertje van een dopper). 

 

 


