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Beste ouders van groep 1, 

 

Met een bezoek aan de supermarkt Jumbo is het thema Winkel vorige week afgesloten. De kinderen 

zagen veel achter de schermen, zoals de koelkast en diepvries, de laad- en losplaats van de 

vrachtwagen en de flessenband. Verder gingen zij op bezoek bij de slagerij, de kaas- en vleesafdeling 

en de kassa. Ook hebben we echte boodschappen gekocht om iets te bakken in de grote keuken op 

school. Natúúrlijk moesten we ook even wat paaseitjes meenemen naar de klas. 

 

Weet u dat de lente komt? Alles loopt weer uit! Genoeg te ontdekken dus. Daarom zijn we deze week 

begonnen met het nieuwe thema Alles groeit. Samen zullen we weer nieuwe liedjes leren. 

 

♫ Weet je dat de lente komt ♫ Lente 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

De wolken verdwijnen 

De zon gaat weer schijnen 

Wat is er aan de hand? 

Het is lente in het land 

 

De blaadjes gaan groeien 

De bloemen gaan bloeien 

Wat is er aan de hand? 

Het is lente in het land 

 

De kip legt een ei 

De koe staat in de wei 

Iedereen is blij 

Het is lente 

 

In de komende periode bieden we uiteenlopende woorden aan op een speelse manier. We starten 

met basiswoorden en zullen dit verdiepen met uitbreidingswoorden. 

Op de achterkant ziet u enkele voorbeelden. 

 

Oefentip: gebruik zelf altijd de lidwoorden en stimuleer uw kind om hetzelfde te doen. 
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Een greep uit onze basiswoorden… Enkele uitbreidingswoorden… 

de aardbei 

de baby 

de bij 

de bloem 

de boom 

het fruit 

de gieter 

het gras 

de grasmaaier 

de groente 

het kuiken 

het lam 

de plant 

de sla 

de steel 

de tak 

water geven 

klein - groot 

de bloembol 

de bloesem 

de dirigent 

de kettingzaag 

het kikkervisje 

de kitten 

het klokhuis 

het partje 

de puppy 

de schaduw 

de schoffel 

de wortel 

 

In de klas zijn de volgende vijf gedragsverwachtingen geïntroduceerd: 

- Ik gebruik mijn stille stem in de gang. 

- Mijn stoel draag ik met twee handen.  

- Mijn handen blijven thuis als ik in de kring zit. 

- Als ik loop, houd ik de schaar op de goede manier vast. 

- Mijn vinger steek ik op als ik iets zeggen wil. 

 

Vraag uw kind maar eens naar deze regels. Verder is blijvend aandacht voor de nieuwe regels rondom 

het gebouw, zoals de plekken waar zij mogen komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Helsa en meester Jost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


