
 

 

De eerste weken zitten er al weer op. De herfstvakantie staat voor de deur. 

Wat hebben we al veel gedaan deze weken. 

We zijn het schooljaar gestart met het thema ‘Het kleurenmonster gaat naar 

school’. Hierin hebben we elkaar leren kennen, hebben we geleerd wat 

emoties zijn en hoe we ons daarbij voelen. Elke ochtend mochten we onze 

knijper bij de emotie hangen die we op dat moment voelden.  

 

 

 

 

 

We hebben samen in groepjes een echt groepswerkje gemaakt. Daarin 

moesten we leren om naar elkaar te luisteren en te overleggen. Door middel 

van verschillende technieken zijn deze mooie kunstwerken tot stand gekomen. 

Verder hebben we onze eigen kleurenmonsters van klei gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 21 september hebben we onze jaarlijkse sportdag gehad. Met z’n 

allen zijn we naar het Haarlemmermeerse bos geweest. Samen met leerlingen 

van het Haarlemmermeer Lyceum Dalton hebben wij leuk spelletjes gedaan en 

heerlijk gedanst. Ook mochten even spelen op het houten schip en in de 

klimtoren. Wat hebben we een geluk gehad met het weer! Een heerlijk 

zonnetje bezorgde ons een geweldige ochtend. 



Inmiddels zijn we met het thema ‘De blaadjesdief’ van start gegaan. Dit staat in 

het teken van het thema ‘Herfst’ in combinatie met Gi-Ga-Groen van de 

kinderboekenweek. We hebben een reeks gemaakt. We moesten de plaatjes 

van klein naar groot opplakken. Goed kijken welke het kleinste is en leren wat 

vooraan is. Waar moet je eigenlijk beginnen?  

 

 

 

 

In de gangen kunnen we spelen in de boskeuken. Hier kunnen we allerlei 

dingen uit het bos wegen. Wat weegt zwaarder….4 blaadjes of 2 kastanjes? 

Door gebruik te maken van de weegschaal kunnen we dit ontdekken. Ook 

kunnen we heerlijke recepten koken als we de recepten goed volgen. Daarna 

samen picknicken om bijvoorbeeld een heerlijk soepje met eikels en 

beukennootjes op te eten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de herfstvakantie gaan we nog even door met het thema ‘De blaadjesdief’ 

om daarna rustig over te gaan om het thema ‘Hennie de Heks’ in het kader van 

Halloween en Sint Maarten. Volgen jullie ons met onze leuke activiteiten? 


