
 Nieuws uit groep 1-2 A 

 We zitten alweer in de laatste week van het jaar 2021. We hebben dit jaar toch weer 
 anders moeten afsluiten dan we eigenlijk gewild zouden hebben. Hier nog een overzicht 
 over wat we de laatste periode gedaan hebben met de kinderen. 
 Het thema wat we de laatste periode gedaan hebben ging over de winkel. In de gang 
 stond een winkel waar de kinderen het boodschappen doen hebben kunnen naspelen. 

 We zijn doorgegaan met Sinterklaas. We hebben er voor de kinderen weer een leuke 
 periode van gemaakt. Ze mochten hun schoen zetten. De pieten die de schoenen 
 moesten vullen hebben gelukkig de klas netjes achter gelaten maar nu hebben ze een 
 troep gemaakt in de speelzaal. Maar ze zijn niet vergeten de schoenen te vullen. 

 Rommel in de speelzaal, gemaakt door de Pieten. 



 We hebben Pietengym gedaan en de kleuters hebben wederom hun diploma ontvangen. 
 En het feest in school was voor de kinderen weer een fijne afsluiting van deze periode. 

 We hebben Sinterklaas ontvangen in het Dorpshuis 



 Sinterklaas kwam ook nog even in de klas. 

 Daarna, zoals elk jaar, meteen door met Kerst. De school is weer omgebouwd van Sint 
 naar Kerst. Nog meer lichtjes en versierde bomen door de school. 
 In de klas hebben we de Kerst algemeen gehouden. De kinderen hebben lekker gespeeld 
 en hebben zich vooral bezig gehouden met het maken van cadeaulijstjes.  Ze hebben uit 
 folders plaatjes geknipt en wat ze mooi vonden opgeplakt. Dit is een hele goede 
 knipoefening dus laat ze dit rustig thuis ook doen. 
 Maar zoals jullie allemaal weten werd deze periode abrupt afgebroken door de vele 
 besmettingen. We hebben het nog wel met ze afgesloten met een filmavond en een 
 Kerstontbijt. De kinderen vonden het heel leuk en hebben zichtbaar genoten. 

 Filmavond in de klas. We hebben gekeken naar 
 Angela’s kerstfeest en the Snowman. 



 Kerstontbijt in de klas. 

 Nu zo goed als vakantie. Omdat wij ervan uitgaan dat we misschien toch langer dicht 
 gaan zijn we druk bezig met thuisonderwijs. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u 
 hierover nog een mail met alle informatie hoe we verder gaan. 
 Het thema waar we het nieuwe jaar mee starten is wetenschap en techniek. 

 Wij wensen iedereen een goede vakantie en laten we hopen dat de kinderen in het 
 nieuwe jaar gewoon kunnen komen. 

 Juf Zoë en Juf José 


