Het

MP-jaaroverzicht!
Schooljaar 2017-2018

Groep 1/2b

Wat was het een geweldig jaar!
Van guppies tot vissen
in het water
Wat is het toch weer hard gegaan,
het schooljaar vloog voorbij! Een
aantal van jullie kwam na de
zomervakantie binnen in de klas,
zoals guppies rondzwemmen in de
grote oceaan. Met grote ogen keken
jullie de klas rond, er was zoveel te
beleven. En toch was het ook zeker
wel spannend. Want in deze grote
oceaan, zwommen sommige vissen al
langer rond. Dat waren de kinderen
van groep 2, die ineens de oudsten
van de klas waren geworden en zich
hier en daar ook zeker zo gedroegen.
Maar al snel ontstond er een
samensmelting van groep 1 en groep
2 kinderen. Vriendjes werden
gemaakt, bondjes werden gelegd,
speelafspraken ontstonden en zo
werden wij 1 grote vriendjesklas!
Een groep die goed met elkaar
overweg kon, elkaar hielp waar nodig
en de grootste lol met elkaar
beleefde. Wat hebben we leuke
momenten met elkaar beleefd!

Wij waren deze leuke groep, 1/2B:
Collin—Noud—Roos—Djevon—Indy—Mylan—Mads—Raf—
Safouan--Thijmen—Robin—Lola—Sven—Keet—Nikki—
Senna Kroon—Joep— Mauro—Hugo—Fer—Vivian—Yara—Thijs—
Senna de Vos--Megan

Ouders bedankt voor alle helpende
handjes dit schooljaar!

Veel leesplezier!
Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.

Jaaroverzicht IKC Merweplein 2017-2018

We hebben ook een
meester in onze
groep, meester Mark.
Hij haalt vaak
leuke grapjes met ons uit
en helpt ons heel goed bij
het werken.
Volgend jaar gaat hij met groep1-2 D mee
om zijn stage verder af te maken.



Raf zich ontpopt heeft als een ware kunstenaar en
de mooiste kunstwerken (zonder betekenis)
maakt?



Collin en Thijmen de uitdaging van de lastigste
puzzels heel graag aan gaan? En ze het nog voor
elkaar krijgen ook.



Megan, Keet, Indy, Senna, Nikki en Vivian het
liefst de hele dag kleuren met de stiften, maar dat
niet altijd mag van de juffen?



Safouan de mooiste creaties met zijn haar maakt
en hier enorm trots op is?



Noud, Mads, Senna en Hugo altijd staan te
springen om een kar of fiets te bemachtigen
tijdens het buiten spelen?

Bezoekboerderij Het Achterhuis
Ons klassenuitje ging naar bezoekboerderij Het Achterhuis in Leerdam was ontzettend
leuk en leerzaam. Boer Jan heft ons rondgeleid op de boerderij. In groepjes zijn we
langs de cavia’s, de konijnen, de koeien, de geitjes geweest. Ook waren er pony’s. We
hebben verschillende vragen moeten beantwoorden en zijn op onderzoek uitgeweest.
Het was een gezellige ochtend. Een aantal vaders en moeders en ook de oma van Keet,
hebben ons deze ochtend geholpen. De moeder van Roos wist te vertellen dat bruine
koeien chocomelk geven, maar gelukkig waren de kinderen een stuk slimmer =)
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Op vrijdag 1 juni hadden wij ons magische sprookjesfeest!
We begonnen de dag met de drakendans voor alle papa’s en mama’s die kwamen kijken.
We deden leuke spelletjes in sprookjesthema en gingen op de foto in ons mooie
verkleedpak. Ook was er een leuke poppenkastvoorstelling over een draak en een
prinses....een beetje spannend, maar vooral erg grappig! We sloten de dag af met een
lekker ijsje en hebben genoten van ons leuke feest!



Roos het heel gezellig vindt om even te kletsen
met de juffen en dit dan ook vaak komt doen?
En dit vinden de juffen ook gezellig hoor.......



Fer, Mauro en Djevon iedere dag met hun
vrienden voetballen in de pannakooi en hier heel
goed in zijn? Al vindt Djevon het ook wel fijn om
op zoek te gaan naar rupsen en insecten.



Thijs, Sven en Joep echt bouwmannen zijn en hun
kennis en kunde graag laten zien bij de constructiematerialen?



Lola, Yara en Robin onze actrices zijn en iedere keer
weer een andere rol aannemen in de huishoek.



Mylan zo heerlijk met zand speelt, dat je het zelfs op
de muren kunt terug vinden?
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Juf Pauline
Begin dit jaar verhuisde ik van groep 1-2 A naar 1-2 B, dat is
natuurlijk best even wennen, voor jullie een nieuwe juf en voor mij
een hele groep nieuwe kinderen. Jullie zorgden ervoor dat het ijs
snel gebroken was, dat kan ook niet anders met zo’n gezellige, lieve
club kindjes. We hebben een heel fijn schooljaar gehad, het is weer
voorbij gevlogen. Tijd om lekker vakantie te gaan vieren en uit te
gaan rusten. Bedankt allemaal voor dit fijne schooljaar!
Liefs, juf Pauline

Juf Mariska
Lieve jongens en meisjes van 1/2B,
Wat heb ik een ontzettend leuk jaar met jullie gehad.
Iedere dag dat ik jullie juf mocht zijn, voelde als een klein feestje.
Jullie zijn een stelletje grappenmakers en kletstantes bij elkaar.
Wat ontzettend fijn dat jullie nu vakantie hebben. Geniet van de
vakantie! Jullie zijn stuk voor stuk schatten en goud waard!
Dikke kus Juf Mariska

Op naar groep 3!
Lieve Collin, Roos,
Djevon, Thijmen,
Lola, Nikki, Senna,
Joep, Mauro, Fer en
Vivian, wij willen
jullie heel veel
plezier wensen in
groep 3 bij jullie
nieuwe juffen!
Komen jullie af en
toe nog even
buurten?
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IK GA NAAR GROEP 3
Ik ken het ABC en tel al
goed tot 10.
Ik kan alle getallen met
mijn vingers laten zien.
Daarom ben ik nu klaar in
groep 2.
Ik ga nu naar een andere
klas en neem al mijn
vriendjes mee.
Kom naar me kijken
volgend jaar en als ik je
dan zie...
dan ben ik aan het lezen
want dan zit ik in groep 3.

