
Nieuws uit groep 1/2c 

Juf Mandy heeft 27 maart een dochter gekregen en ook Ryan uit onze klas heeft 

een zusje gekregen in de vakantie. Bij Maddy is een broertje geboren. Na de 

vakantie begonnen we eerst met knutselen voor de baby’s. 

      

In het moederdagcadeautje zat een mooie waxinelichthouder. En we hebben onze 

vader verwend met een parkeerschijf voor in de auto. 

    

Na de vakantie vervolgden we het thema beroepen. We gingen werken over de 

bakker. Hebben brood gebakken met een broodbakmachine, van klei hebben we 

vlechtbroodjes gemaakt, we hebben dus geleerd hoe een brood gebakken wordt 

en wat je allemaal nodig hebt. Nu weten we waarom de bakker zo vroeg opstaat 

elke dag. 

       

Op 6 juni hadden we sportdag in het Broersepark. Het was heel mooi en warm weer 

en hebben heel veel spelletjes gedaan. Vooral het glijden op de zeepbaan en het 

springkussen waren favoriet. Aan het eind kregen we nog een ijsje en een 

“armbandje”. Het was een geslaagde dag! 

 



 

In de groep werken we de laatste weken voor de zomervakantie over “water”. We 

leren onder andere waar we water allemaal voor gebruiken (wassen, douchen, 

koken, drinken), waar we water kunnen vinden (de sloot, de zee, in het zwembad, 

regen, sneeuw).Proefjes over drijven en zinken mogen de kinderen ook zelf doen, we 

lezen er boekjes over en maken  werkjes. Ook oefenen we de laatste weken verder 

met alle cijfers en letters die we tot nog toe hebben geleerd. 

       

                            

 

We gebruiken het boek van Kleuterplein over Siem de muis die gaat drijven in een 

sloot in een omgekeerde paraplu, vandaar ons mooie versierde raam. 

Op 6 juli hebben we nog een zomerfeest op het plein en daarna hebben we bijna 

vakantie. Na de vakantie gaan er 12 kinderen van onze groep naar groep 3 en 1 

leerling uit groep 1 gaat verhuizen.  

We wensen iedereen alvast een hele fijne en mooie zomervakantie!  

Tot volgend schooljaar! 


