
Thema herfst 

Toen de eerste blaadjes van de bomen vielen ging ook het thema herfst van start in  

groep 1-2b. In de huishoek was een reusachtige paddenstoel gegroeid, rood met witte 

stippen.  

We konden ons verkleden als kabouters, want die wonen natuurlijk in zo’n grote 

paddenstoel. 

Voor de weektaak heeft groep 2 ook spinnenwebben gemaakt van kapla. Daarvoor moesten 

we eerst leren hoe een spin zijn web maakt. Ook in de Engelse les hebben we het liedje 

‘Itsy, bitsy spider’ geleerd. 

Op 11 november is het Sint Maarten. In de klas hebben we lampions geknutseld. We 

mochten kiezen of we een spin of een lieveheersbeestje wilden maken.  

 
 

 

 

 

 

 

Bezoek aan de bibliotheek 

Op woensdag 7 november hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek in het 

stadshart. We hebben het verhaaltje van de boekenboef gehoord. Op een groot digibord 

konden we de plaatjes van het boek goed bekijken. Na het verhaal hebben we in groepjes 

spelletjes gedaan met echte prentenboeken uit de bibliotheek. 

 

 
 

 



Sinterklaas 

Al voordat Sinterklaas in het land kwam vonden we op mysterieuze wijze Pietenplaatjes 

in de klas. We hebben ze maar goed bewaard, en natuurlijk ook spelletjes mee gedaan 

zoals memory omdat we veel dubbelen hadden.  

De rommelpiet is ook bij ons langsgeweest, wat was het een troep in onze klas! Zelfs een 

paar schoenen stonden op een gekke plek. Gelukkig had de rommelpiet wel cadeautjes 

voor ons achtergelaten, waar we erg blij mee waren. 

Op 5 december was het dan eindelijk zo ver, Sinterklaas kwam bij ons op school. Op het 

schoolplein hebben we mooi gezongen voor de Sint, die aankwam in een lesauto (Piet 

moest nog zijn rijbewijs halen). De Sint vond onze paardenmutsen erg mooi.  

In de gymzaal hebben we de Sint en zijn pieten nog ontmoet, in de klas hebben we 

spelletjes gedaan en lekker veel pepernoten gegeten. Toen de pieten nog even bij ons 

langskwamen hebben we nog een dansje voor ze gedaan, en de pieten deden natuurlijk 

mee. We hebben genoten van deze leuke dag! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerst 

Sinterklaas was nog maar net het land uit, en in 1-2b hebben we dezelfde week nog de 

kerstboom neergezet in de klas. Groep 2 heeft voor de weektaak een boom gemaakt van 

blokken in de bouwhoek. Verder hebben we ook een hoop geknutseld zodat we de klas zo 

gezellig mogelijk konden maken. We hebben hard geoefend op de kerstliedjes, want ook 

onze klas heeft aan de deur kerstliedjes gezongen. 

De kerstperiode hebben we afgesloten met een kerstdiner in de klas. Wat was het weer 

gezellig en wat heeft iedereen lekkere hapjes gemaakt. Nu kan de vakantie gaan 

beginnen, want we zijn toch wel een beetje moe van het harde werken. 

 

 

 
 

 
 

 


