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Thema vriendjes. 

Na de zomervakantie gaan we weer beginnen! Het is natuurlijk best weer even wennen en 
spannend voor de kinderen, maar ook voor de juffen hoor! 
We heten onze nieuwe kleuters Roos, Mathilde, Youssef en Karim van harte welkom bij ons 

in de groep! We wensen hen een fijne en leerzame tijd op De Vlonder.  

Thema 
 

We willen elkaar goed leren kennen. We vertellen onze naam, we tekenen ons zelf en onze vriendjes, wat we lekker 

vinden, hoeveel jaar we zijn, onze lievelingskleur en lievelingsdier, etc. Zo leren we elkaar steeds beter kennen…. 

We benoemen ‘managers’, zij zijn verantwoordelijk voor verschillende taken in de groep. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

dat je controleert of de huishoek netjes opgeruimd is. 

De eerste weken wordt er veel aandacht besteed aan afspraken, routines en hoe we met elkaar omgaan. De 

“Gouden weken”.  

Het sluit aan bij het thema van Leefstijl; De groep dat zijn wij!   

We doen allerlei activiteiten die de groepsvorming bevorderen, zo leren de kinderen spelenderwijs om “dingen” op 

te lossen en hoe we met elkaar omgaan. Deze vaardigheden zijn belangrijk bij het spelen en werken en de sfeer in de 

groep. Aan het eind van de ochtend bespreken we hoe het spelen en werken ging. Dit doen we door middel van tips 

en tops. Een tip krijg je als iets toch nog beter kan, en een top krijg je als iets heel 

goed ging! Dat doet de juf, maar ook de kinderen kunnen dat al heel goed.  

Ook juf krijgt soms een tip…….! 

 

Onderbouwd  
 
Taal en rekenen 
 

De bewoners van de rekenflat en de letterflat komen langzaamaan weer terug van vakantie….  

Met rekenen komen onder andere veel rekenbegrippen aan de orde, zoals: lang(ste), kort(ste), zwaar(ste), licht(ste), 

meeste, minste, evenveel, jong, oud, groot en klein. Ook is er aandacht voor de getallenlijn en getalbegrip, waarbij 

de rangtelwoorden (eerste, tweede etc.) niet worden vergeten.  De cijfers 1 en 11 worden aangeboden.  

De letter v van vriendjes en de i van ik worden aangeboden.  

Bij de woordenschat benoemen we allemaal woorden waar we aan denken bij vriendjes en doen er verschillende 

spelletjes mee. Elke week krijgt uw kind een blad mee met daarop de woorden die we in de groep aanbieden. Het 

zou fijn zijn als u die woorden thuis met uw kind nog eens herhaald. Het kritisch luisteren wordt geoefend, door na 

afloop van een verhaal hier vragen over te stellen.  

Elke 2 weken staat er een boek centraal, een letter en een cijfer. De kinderen mogen spulletjes meenemen, passend 

bij het thema, de letter of het cijfer.  
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Motoriek 
Gymactiviteiten 
Bij mooi weer spelen we buiten, als het slecht weer is gaan we naar het speellokaal. Elke dinsdagmorgen gaan we 

naar de grote gymzaal. Op vrijdagmorgen hebben de kinderen gym van meester Jesse in het speellokaal van de Jan 

Jasperschool. De kinderen gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen. De kleuters leren ook hoe ze zichzelf aan 

en uit moeten kleden. Het zou fijn zijn als hier thuis ook al mee geoefend wordt.  

 

Oproepje 
Agenda 
3 september eerste schooldag  
17 september sportdag  
19 september informatieavond (uitnodiging volgt nog). 
22 september burendag (informatie volgt nog). 
12 oktober afsluiting Gouden weken (11.15 uur. Ouders zijn hierbij van harte welkom!) 
 
Hieronder alvast wat data waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken! We geven u dit alvast aan, zodat u hier 
eventueel rekening mee kunt houden. 
17 september sportdag 
9 november Nationaal schoolontbijt 
23 januari Nationaal voorleesontbijt 
12 april Koningsspelen 
29 mei kleuterfeest 
2 juli schoonmaakavond 
12 juli laatste schooldag 
 
Nodig 
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven? Graag voorzien van naam!  

Ook is het handig dat op de beker en het bakje een naam staat vermeld. 

 

Bijzonderheden 
Dit schooljaar werkt juf Annet op maandag, dinsdag en donderdag, juf Mary op woensdag en vrijdag.  
 
 
Vriendelijke groeten, 

Mary en Annet.  
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