Flyer 9 uit Groep 1/2
9 april – 9 mei 2018

Thema: Kunst – Moederdag
Project
Op 9 april starten we met een nieuw thema over kunst.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan moederdag.
Hoe en wat verklappen we uiteraard niet…
Ook de Koningsspelen komen eraan. We zijn al goed aan
het oefenen met het lied en het bijbehorende dansje. De
boeken die de komende weken centraal staan zijn:
Kikker en het meesterwerk en Kunst met een taart.

Onderbouwd
Om u een idee te geven wat de kleuters allemaal leren, zullen we in de flyer een aantal voorbeelden geven.




Met Wim de woordspin gaan we woorden benoemen en toepassen. We oefenen met woordkaarten
en gaan ook zelf zinnen maken met de woorden.
Hennie de Hen komt met ons optellen, aftrekken en splitsen. We oefenen hoeveel 1 meer en 1
minder is. En we gaan aantallen verdelen.
We gaan aan de slag met tijdsbesef. We leren onder andere wanneer het ochtend en middag is. We
oefenen met de klok de hele uren.

Klanken en letters
Elke 2 weken bieden wij spelenderwijs de kinderen een nieuwe klank aan samen met Arie de letterkanarie.
Hieronder ziet u hoe wij de klanken/letters schrijven en uitspreken. Als u kind het leuk vindt om thuis met
letters bezig te zijn, is het heel belangrijk om de letters uit te spreken zoals in het schema staat
aangegeven.
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Oproepje
In verband met de aangekondigde staking in het basisonderwijs van de provincie Overijssel en Gelderland
wordt het kleuterfeest verplaatst naar woensdag 6 juni. Hier kunnen wij nog wel wat hulp bij gebruiken.
Kunt u ons onder andere helpen met het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de spelletjes? Laat u
het ons even weten. Nadere informatie volgt nog.
Bent u een kunstenaar of maakt u in uw vrije tijd kunst? Het zou leuk zijn als u ons daar iets van kunt laten
zien of over kunt vertellen.
OBS De Vlonder, De Meenthe 26, 8051 KV Hattem, 038-4448383

WWW.OBSDEVLONDER.NL

Flyer 9 uit Groep 1/2
9 april – 9 mei 2018

Agenda
20 april zijn de Koningsspelen. Wie wil helpen met de lunch en/of de spelletjes?
27 april – 4 mei meivakantie
8 mei Wereldse dag, informatie hierover volgt.
10 en 11 mei vrij i.v.m. met Hemelvaart

Succes is ……..trots zijn op jezelf:
Zaterdag 19 mei van 10.00 – 11.00 uur is de afsluiting van Nijntje Beweeglessen! De kinderen
kunnen dan hun diploma krijgen. Ze laten u zien wat ze de afgelopen maanden hebben
geleerd en dat is al heel veel! Het zou erg leuk zijn als we alle kleuters zien gymmen in de
Marke. U heeft al een uitnodiging ontvangen.

Welkom
Roos is bij ons in groep 1 gekomen. Heel veel plezier en een fijne, leerzame tijd op De Vlonder.
De peuteropvang is inmiddels gestart. We heten alle peuters van harte welkom!
Lied die we de kinderen aanleren:
Ik maak een schilderij voor mij.
Een klodder hier, een klodder daar.
Ik maak een schilderij voor mij.
Maar het is nog lang niet klaar.
Ik schilder alle bomen… rood!
Maar de wolken worden… eh groen!
Want op mijn eigen schilderij,
Mag ik alles doen.
Ik maak een schilderij voor mij.
Een klodder hier, een klodder daar.
Ik maak een schilderij voor mij.
Maar het is nog lang niet klaar.
Ik schilder koeien… pimpelpaars.
Maar de schaapjes worden… eh groen!
Want op mijn eigen schilderij,
Mag ik alles doen.
Ik schilder mij er ook nog bij.
Maar mijn haren worden… eh groen!
Want op mijn eigen schilderij,
Mag ik alles doen.
Ik maak een schilderij voor mij.
Een klodder hier, een klodder daar.
Ik maak een schilderij voor mij.
Zo, nu is het klaar!

Vriendelijke groeten,
Nadya en Mary.
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep.
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