Thema brief groep 1 en 2

Thema: zomer; periode 21 juni tot 20 juli

We hebben al veel dagen met mooi weer gehad, dus we zitten al helemaal in de
zomerstemming. De zomervakantie komt ook steeds dichterbij; vandaar dat dit thema
centraal staat in deze laatste periode
Themawoord: zomer

Woordenschat:
de vis
de zonnebril
het luchtbed
de bikini
de emmer
de zwembroek
het ijs
de (sta)caravan
de parasol
de bal
de zon
de tent
de wip
de handdoek
het zandkasteel
het paspoort
europa
de tolweg
het vakantiehuisje
het restaurant
het hotel
We nemen spullen mee voor de letterkast die beginnen met de: z

het badpak
de gracht
de vishengel
de vakantie
het waveboard
de camping
het strand

TAAL
Doel groep 1:
Klanken 1, Opdelen van woorden in klanken.
F: Het kind kan een afbeelding in stukjes benoemen, bijv. t-a-k.
S: Het kind kan een in stukjes aangeboden woord aanwijzen op de afbeelding.
Doel groep 2:
Klanken 2, Samenvoegen van klanken tot woorden.
F: Het kind kan een in stukjes aangeboden woord aanwijzen op de afbeelding.
S: Het kind kan klanken samenvoegen zonder afbeelding.
REKENEN
Doel groep 1:
Symbolen 1
F: het kind kan cijfersymbolen benoemen 1-6.
S: het kind kan cijfersymbolen koppelen aan een hoeveelheid
Sorteren 1
F: Het kind kan sorteren op basis van 1 kenmerk, bijvoorbeeld kleur.
S: Het kind kan sorteren op basis van twee kenmerken, bijvoorbeeld kleur, vorm.
Doel groep 2
Symbolen 1
F: het kind kan cijfersymbolen benoemen 1-6.
S: het kind kan cijfersymbolen koppelen aan een hoeveelheid.
Sorteren 1
F: Het kind kan sorteren op basis van 1 kenmerk, bijvoorbeeld kleur.
S: Het kind kan sorteren op basis van twee kenmerken, bijvoorbeeld kleur, vorm.
Deze laatste periode zullen ook al eerdere doelen herhaald worden.

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.
En met behulp van het digibord kunnen we veel dingen bekijken.
Bij www.kleuterportaal.nl en www.digibordonderbouw.nl staan leuke oefeningen en spellen
met thema’s waaronder ook de zomer
We herinneren u nog aan de brief over het schoonmaken
Hieronder nogmaals het invulstrookje.
Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Groep:
0 Ik kom op 12 juli ’s morgens op school meehelpen.
0 Ik kom op 12 juli ’s middags op school meehelpen.
0 Ik kom op 13 juli ’s morgens op school meehelpen.
0 ik neem op vrijdag 13 juli speelgoed mee naar huis en breng het maandag 16 juli weer mee
naar school.

