Thema brief groep 1 en 2
Thema:sinterklaas periode 20 november tot 5 december

Themawoord: maan
Woordenschat:
De volgende 20 woorden komen in deze periode aan bod:
De maan
sint
piet
De pepernoten
De chocoladeletter

De stoomboot
De schoen
De speculaaspop
Het kado
De zak

Het dak
De schoorsteen
De staf
De wortel
De veer

De baard
De baret
De mijter
De pofbroek
De kade

We rijmen op het woord maan.
We nemen spullen mee voor de letterkast die beginnen met de m.
TAAL
Doel groep 1:
Auditieve discriminatie 1
Het verschil kunnen horen in geluiden; harde en zachte geluiden. Verschil horen in letters;
klinken ze hetzelfde of zijn ze verschillend.
Doel groep 2:
Auditieve discriminatie 2
Verschil kunnen horen tussen woorden zoals: wat rijmt niet; boom, roos, doos of welk
woord begint met een andere letter; sint, piet, schoen.
REKENEN
Doel groep 1:
Kleur 1
F: Het kind kan sorteren op basis van kleur en kan deze benoemen. (kent de primaire kleuren)
S: Het kind kan primaire en secundaire kleuren benoemen. (kent de primaire en secundaire kleuren)
Contour /schaduw 1
F: het kind kan bij een afbeelding de schaduw zoeken
S: het kind kan bij een afbeeding de slagschaduw zoeken.

Doel groep 2
Kleur 2
F :Het kind kent de primaire en secundaire kleuren
S : Het kind kan de kleurencirkel hanteren.
Contour/ schaduw 2
F :Het kind kan bij een afbeelding de slagschaduw zoeken
S:Het kind kan bij het zien van een slagschaduw zeggen welke afbeelding erbij hoort

MOTORIEK
Groep 1:we vouwen een recht kruis
We stimuleren bewegingen vanuit de arm dmv werpen van pittenzakken.
Groep 2: we vouwen 16 vierkantjes, als basis voor verschillende werkjes.
We leren ook ritsen en knopen dichtmaken en misschien zijn er ook al kinderen die al hun
veters kunnen strikken.

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.
We volgen ook op school het Sinterklaasjournaal.
Bij www.kleuterportaalen op www.digibordonderbouwzijn ook allerlei leuke sinterklaas
activiteiten te vinden. Verder werken we op school ook met gynzykids. En doen we de
spelletjes van het sinterklaasjournaal.

Sinterklaas op school:
Op dinsdag 5 december komt sinterklaas bij ons op school.
Om half negen willen we hem welkom heten op het grote plein.
Om 8.25 uur lopen we gezamenlijk met de groepen 1/2 naar het grote plein.
U bent van harte welkom bij de aankomst.
Daarna vieren de kleuters in hun eigen groep sinterklaas.
We hopen op een gezellige morgen!

Groeten juf Iris, juf Jacolien en juf Gerdien

