Thema brief groep 1 en 2
Thema: Kerst: periode 7 december tot 22 december
Themawoord: boom
Woordenschat: De volgende 20 woorden komen in deze periode aan bod
kerstboom
kerstbal
piek
kerstverlichting
Jozef

Maria
Jezus
stal
herbergier
herder

schaap
os
ezel
kribbe
kerstklok

ster
kaars
hulst
kerststuk
engel

We rijmen op het woord boom. Weet jij ook een woord dat rijmt op:
> bal (dal) >kind >stal > tak > wieg > piek > kaars > rood > groen > schaap > os
We nemen spullen mee voor de letterkast die beginnen met de b
TAAL
Algemeen: (ook voor thuis)
Samen de kerstboom versieren. Tijdens het versieren is het belangrijk om alles wat u in de
boom hangt te benoemen.
Laat uw kind na afloop ook vertellen wat hij gedaan heeft.
Daarna is het leuk om de boom na te tekenen met de piek en de ballen erin.
Doel groep 1 en groep 2
Planning
Het kunnen inzien welke activiteiten verplicht zijn. Leren dat een werkje binnen een
gestelde tijd afmoet. En kunnen vertellen wat ze van hun eigen werk vinden. Zo leren ze om
hun eigen werk te beoordelen.
REKENEN
Doel groep 1:
Lengte 1
F: Het kind kan een lengte afpassen en vergelijken.
S: Het kind kan lengtebegrippen toepassen.
Doel groep 2
Lengte 2
F: Het kind kan lengtebegrippen toepassen.
S:Het kind ontdekt dat een lengte ook een omtrek kan zijn.
In alle groepen zullen ook weer verschillende prentenboeken worden behandeld.
En we gaan deze doelen verwerken in de activiteiten in de kring, werkles en spelles.
Bij www.kleuterportaal en www.digibordonderbouw.nl of www.gynzykids.nl
zijn ook allerlei leuke kerstactiviteiten te vinden.

Kersviering
Op woensdagavond 20 december willen we met alle kinderen en U als ouders in de
Maranathakerk het kerstfeest vieren.
De dienst begint om 19.00 uur.
De kleuters verzamelen met hun klas in een van de ruimtes van het kerkgebouw.
Wij gaan dan samen met de kleuters de kerkzaal in. U als ouders, mag plaatsnemen achter
de groepen.
Wilt u uw kind voor die tijd nog naar het toilet laten gaan.
De tekst van de liedjes zijn tijdens de dienst zichtbaar op het scherm in de kerk.
Het volgende liedje gaan we met de kinderen van groep 1/2 zingen in de kerk. Wij oefenen
op school, zouden jullie thuis ook willen oefenen?
https://www.youtube.com/watch?v=JhlgsZrbNeg
Mededelingen
- We willen nog potjes versieren met de kinderen, wilt u uw kind een glazen potje mee
laten nemen?
-

Wanneer het regent blijven er plassen op het plein staan. Zodra het droog is willen
we nog wel graag met de kinderen even naar buiten. Zouden jullie dan regenlaarzen
mee willen geven, zodat ze die aan kunnen trekken als we naar buiten gaan.

-

We merken dat veel kinderen al voor 9.00 uur naar de wc gaan. Wilt u uw kind laten
plassen voordat hij/zij naar school komt.

Groeten juf Iris, juf Gerdien en juf Jacolien

