Thema brief groep 1 en 2
Thema: winter

We zijn alweer in de 2e werkweek van januari.
Deze maand werken we met de oudste kleuters van groep 1 en met alle kleuters van groep 2
in de citoboekjes rekenen.
Daarnaast zijn we bezig met winterkleding en vogels in de winter.
De nieuwe letter die we aanbieden is de letter: “W “

De eerste week hebben we nog over oud en nieuw gewerkt.

We maakten een kalender en we knutselden vuurpijlen en we tekenden ze met
wasco en daarna met ecoline eroverheen
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de nationale voorleesdagen.
Het boek: ” Moppereend ” is verkozen tot het prentenboek van het jaar2020 .
We gaan daar ook onze aandacht op richten.
Bij dit boek bieden we de letter “M “aan.

Eend is mopperig, want de vijver is opgedroogd en ze heeft
niemand om mee te spelen. Er hangt een klein grijs wolkje boven
haar hoofd. Hond, Varken, Haan, Konijn, Schildpad en Geit willen best met
haar spelen, maar ze wijst elk aanbod af. Ze wordt steeds humeuriger, maar
ook de andere dieren worden boos. Het wolkje wordt groter en groter en
steeds donkerder tot de bui losbarst. Door de regen lost de boze bui van Eend
op en alle andere dieren delen in de vrolijkheid

Elk thema bestaat altijd 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.
De doelen voor deze periode zijn voor taal en rekenen:

En voor motoriek:

Deze doelen worden verwerkt in de kring en werkactiviteiten.
Bij www.kleuterportaal zijn ook allerlei leuke activiteiten te vinden.

Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen

