
Groep 1-2 B
Welkom bij groep 1-2 B
 
Juf  Coby, juf  Ellen en juf  Claudia-Michelle

BERICHTEN

29 nov 2014 - rommelpiet
rommelpiet .
Wat een troep donderdagmorgen! De gangen vol
capes, tassen, speelgoed.
En we durfden eerst  echt  de klas niet  in....wat  zou
daar te zien zijn?
Nou, iemand had blijkbaar veel haast  gehad en was
over de stoelen en tafels gestruikeld.
De schoenen bij de schoorsteenmantel waren
weg...die moesten we overal gaan zoeken.
De opruimpiet jes uit  onze groep gingen meteen aan het  werk!
Toen ontdekten we in de zak in het  Pietenhuis boven een grote zak met kruidnootjes!
En in onze schoenen zat  een kadootje: stuiterklei!
Gelukkig waren onze verlanglijst jes meegenomen.
 
Maar wat een schrik: die vonden we even later in de tent , buiten...wie heef t  daar geslapen
en wie heef t  ze gelezen?? We vonden dat  ze verzameld moesten en opnieuw bij de
schoorsteenmantel met een brief  of  Piet  ze snel naar de pakjeskamer wil brengen! En al
dat  pakpapier in de tent  moest  ook opgeruimd, zo hebben we dat  toch geleerd?
Kijk maar in het  foto-album Sinterklaas.

29 nov 2014 - bakpieten
bakpieten.
Wat een drukte in 1-2b vrijdag! Er werden door de bakpieten kruidnootjes gemaakt , met
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de hand!
Onder leiding van Hoofdbakpiet  Janine. N.a.v. picto's lazen we hoe het  moest .
En het  rook (en smaakte) zo lekker! 1 bakpiet  had de leiding over de bakplaat , de anderen
maakten bollet jes, maar ook een "dobbel" dat  is een vierkant kruidnootje. Dat  weten we
uit  het  boek: "de pieten maken het  bont".
En dan gaan ze de oven in (bij bakpiet  Janine thuis). Want we willen ze zo graag proeven
vóór we naar huis gaan! En dat  is gelukt : na een hele morgen hard werken!
 

21 nov 2014 - thema Sinterklaas
thema Sinterklaas.
Er wordt  hard gewerkt  door de Pieten uit  1-2b!
Bij de huizen verschijnen ineens piet jes en pakjes,
er zijn "stapelpieten", boten van mozaïek en kapla,
zelf s een grote op het  raam, een inpakzolder met
beneden een pietenhuis, we bouwen een
schoorsteen van 1 meter hoog.
En toen was daar ineens een tent op het  plein!
Elke dag kijken we even wat daarin gebeurt : spannend!
 

11 nov 2014 - Bezoek Museum Mensert
Bij het  thema Bouwen hoort  natuurlijk een bezoek
aan het  Gereedschapsmuseum Mensert .
Deze is naast  de school!
Schaven, gaten boren, gewicht hef fen met een
katrol, zink zetten en elektrabuizen buigen met een
veer: alles met de hand!

Foto album "thema Sinterklaas":

Foto album "Bezoek Museum Mensert":

http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1846
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1845
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1844
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1843
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1842
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1841
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1840
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1839
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1724
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/21-11-2014/thema-Sinterklaas/?fotoid=1723
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1703
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1702
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1701
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1700
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1699
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1698
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1697
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1696
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1695
http://www.maxhavelaarschool.nl/Groepen/Groep-1-2-B/fotoalbum/11-11-2014/Bezoek-Museum-Mensert/?fotoid=1694

