Themabrief groep 1 en 2
Thema: Kerst
periode 9 t/m 20 december.
Sinterklaas is weer het land uit en de kerstboom is weer neergezet.
De komende weken werken wij over kerst.
Themawoord: kerstboom
Woordenschat:
De kerstbal
De stal
De schaapherder
De ster
De kaars
De herbergier
De kerstkaart
De hulst
De kribbe
De engel
De wijzen
Maria & Jozef
De geboorte
De piek
De ezel
De os
De kerstverlichting
Deze periode leren we de letter ‘k’ van kerstboom. De kinderen mogen spullen meenemen voor de
letterkast die beginnen met de letter ‘k’.
Elk thema bestaat uit verschillende doelen; taaldoelen; rekendoelen en doelen voor motoriek.
Het kind start op school met het kennismaken met een doel; een leerstap;
De eerste is leerstap A; wat staat voor aanbieden.
Van daaruit gaan we met elk kind een stapje verder:
B = basisbeheersing.
C = cognitie; kernvermogen
D = voor kinderen die behoefte hebben aan extra leerstof; de d staat voor diepleren.
Voor elk doel is een bepaalde leertijd, zodat elk kind gevolgd kan worden op zijn eigen niveau.
TAAL
A: Het kind maakt kennis met werken aan een taak; kan het kind zich houden aan de taak en deze
ook afmaken.
B: Het kind kan werk voorbereiden, klaarzetten en opruimen.
C: Het kind kan werken met de “zo werk ik” kaarten.
D:Het kind kan het leer, werkproces verwoorden; wat is er geleerd van de taak.
Wat verder aan bod komt:
Woordenschat kerst; mondelinge taalvaardigheid; verschillen zien
REKENEN
A: Het kind maakt kennis met lengte
B: Het kind kan seriëren en vergelijken op lengte.
C: Het kind kan lengtebegrippen toepassen.
D:Het kind leert dat lengte een getalswaarde heeft en betekenis verlenen
Verder komt aan de orde: ruimtelijke begrippen; gewicht
In de groepen gaan we weer aan de slag met prentenboeken over kerst. De bovenstaande doelen
verwerken we in de kringactiviteiten en de werkles.
Zou u voor de werkles voor uw kind een glazen potje zonder etiket mee willen geven? Alvast
bedankt.
De kerstviering is op 18 december om 19.00 uur in de Maranathakerk. Alle kleuters en ouders
zijn van harte welkom! In verband met de brandveiligheid is het niet mogelijk om opa’s en oma’s
mee te nemen. Daarnaast willen wij u vragen kinderen onder de 4 jaar thuis te laten. De kinderen die
wennen bij juf Monique zijn uiteraard welkom.
Vriendelijke groeten,
juf Marjanne, juf Jacolien, juf Monique, juf Francien en juf Gerdien

