Themabrief groep 1 en 2
Thema: Ridders, jonkvrouwen en kastelen

periode 6 mei t/m 7 juni

De vakantie is weer voorbij en we hebben een start gemaakt met ons nieuwe thema :
“ridders, jonkvrouwen en kastelen”.
De vader van Gijs uit de giraffenklas heeft voor ons een prachtig kasteel gemaakt.
We hopen daar veel speel en leerplezier te beleven.
We willen graag nog wat ridder outfits; prinsessenjurken en andere voorwerpen die bij ons
thema horen en evt wat rubberen zwaarden (geen harde).
Vandaag kregen we te horen dat we ook nog een bezoek kunnen brengen aan kasteel
’t Nijenhuis in Heino.
Groep 1a,2a al op donderdag 16 mei; groep 1b/2b en groep 1c op donderdag 6 juni. Hier
krijgt u nog een mail over, want dan hebben we ook wel weer uw hulp nodig om daar heen
te kunnen.
Themawoord: ridder
Woordenschat:
de ridder
de jonkvrouw
het kasteel
het schild
de poort
de luit

de kantelen
de uitkijktoren
de ridderzaal
de nar
het harnas
de troubadour

Deze periode leren we de letters,

de speer
het sabel
het vaandel
de ophaalbrug
de schrijfveer
de middeleeuwen

de slotgracht
de pijl en de boog
de kasteelheer
de lans
de schildknaap
de adel

r en h

TAAL
Doel groep 1:
Dubbelwoord: het kind maakt kennis met dubbelwoorden en kan met afbeeldingen
woorden bij elkaar leggen.
Letterkennis: het kind hoort dat woorden met dezelfde beginklank beginnen; het kind kan
met behulp van afbeeldingen 2 woorden aanwijzen die met dezelfde klank beginnen.
Communiceren : het kind kan een verbaal gegeven opdracht uitvoeren
Doel groep 2:
Dubbelwoord: het kind kan dubbelwoorden samenstellen. Het kind kan met een beginwoord
meerdere dubbelwoorden bedenken bv regenbui; regenjas; regendruppel
Letterkennis: de positie van de letter kunnen herkennen en benoemen; het kind kan bij
4 beginklanken woorden zoeken.
Communiceren: het kind kan verbaal een opdracht geven aan de ander
REKENEN

Doel groep 1
Inhoud: het kind maakt kennis met inhoudsbegrippen, het kind kan seriëren en vergelijken
op inhoud en lengte
Gewicht: het kind maakt kennis met wegen en kan wegen met de handen en het verschil
aangeven met de begrippen zwaar,licht .
Bouwen: Het kind kan ruimtelijk bouwen en maakt kennis met voorbeeldkaarten.

Doel groep 2
Inhoud: Het kind kan de inhoudsbegrippen toepassen op inhoud en lengte en weet dat het
een getalswaarde heeft.
Gewicht: het kind kan wegen met de weegbalans en begrippen,zwaar,licht even zwaar en
zwaarst toepassen.
Bouwen: het kind kan voorbeeldkaarten nabouwen. Het kind kan bouwen vanuit meerdere
aanzichten.

In de groepen gaan we weer aan de slag met prentenboeken over ons thema . De
bovenstaande doelen verwerken we in de kringactiviteiten en de werkles.

Vriendelijke groeten,
juf Dineke, juf Jacolien, juf Monique en juf Marjanne, juf Gerdien.

