Thema brief groep 1 en 2
Thema: Sst de tijger slaapt

We zijn alweer in de 2e werkweek van januari.
Na de kerstvakantie zijn we gestart met de nieuwe instroomgroep met juf Francien.
In de andere 2 kleutergroepen verwelkomen we juf Gésanne.
Deze maand werken we met de oudste kleuters van groep 1 en met alle kleuters van groep 2
in de citoboekjes.

In de eerste week zijn we bezig geweest met het maken van een kalender; hierin kwamen
alle seizoenen aan bod.
Van 24 januari tot 3 februari zijn de nationale voorleesdagen.
Het boek: ” Sst de tijger slaapt” is verkozen tot het prentenboek van het jaar2018 .
We zijn daar de komende periode over aan het werk.
In het boek gaat het over feest, daarom ook opdrachten die met feest te maken hebben.
Woordenschat: De volgende 20 woorden komen in deze periode aan bod
tijger
roofdier
strepen
vacht
feest

slinger
vlaggenlijn
confetti
ballon
visite

gebakje
cup cake
spannend
gefeliciteerd
zweven

Kikker
vos
schildpad
muis
ooievaar

De letter die bij dit thema centraal staat is de “ S “
Daarom nemen we spullen mee voor de letterkast die beginnen met de s

TAAL
Doel groep 1:
Woordenschat; tegenstellingen herkennen en benoemen zoals warm, koud; hoog en laag etc
Doel groep 2:
Het zelf kunnen bedenken van tegenstellingen
Benoemen van letters.
Woordenschat; woorddelen met elkaar combineren bv appel en boom wordt appelboom

REKENEN
Doel groep 1:
Het kind kan aangeven wat warm en koud is
Het kind kan doortellen vanaf een getal onder de 6
Doel groep 2
Het kind kan de temperatuur begrippen toepassen.
Het kind kan tellen in stappen van 2 tot 10
Bezig zijn met de temperatuur. De kinderen leren verwoorden,
dat bv de buitentemperatuur invloed heeft op de te dragen kleding
In alle groepen zullen ook weer verschillende prentenboeken worden behandeld.
En we verwerken deze doelen in de activiteiten in de kring, werkles en spelles.

Bij www.kleuterportaal zijn ook allerlei leuke activiteiten te vinden.
Op kindertube ziet U heel veel leuke kinderfilmpjes en liedjes

Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen

