Flyer 3 uit Groep 1/2
19 november – 5 december

Thema: sinterklaas
Project
Het hoogtepunt van het jaar voor de kleuters is natuurlijk de komst van de Sint
en zijn Pieten!!!
Daar staan we uitgebreid bij stil in ons volgende thema: Sinterklaas.
We brengen de school in sint sfeer, waarbij we de huishoek niet vergeten!
En als klap op de vuurpijl zal ook dit jaar Sinterklaas ons bezoeken en wel
op 5 december! Verdere informatie daarover volgt.
Dit thema is bij uitstek geschikt voor veel taal en reken activiteiten. Denk maar aan de (chocolade) letters, de namen
die op de cadeautjes moeten, rijmen voor de gedichten, verlanglijstjes, wat kost het cadeautje, betalen en hoeveel
krijg je terug, of is het precies genoeg? Op welk huisnummer moet het pakje bezorgd worden? Is de zak zwaar of
licht, is de schoorsteen breed of smal, welke vorm heeft het pakje, is het dak hoog of laag? Is dit papier groot genoeg
voor dit cadeau? Ook moet het een en ander in het grote boek genoteerd worden en ga zo maar door!

Onderbouwd Taal
We oefenen het luisteren naar het verschil in geluiden en het verschil horen tussen letters en woorden.
Woordenschat
Elke dag worden er weer 2 nieuwe woorden (die uiteraard te maken hebben met Sint) geleerd en herhaald. De
kinderen krijgen ze op papier mee naar huis.
Letters
Het woord/de klank maan/m worden aangeboden. En we gaan hakken en plakken met de hak en plak apen uit de
letterflat  p/ie/t= piet en andersom piet= p/ie/t.

Onderbouwd Rekenen
Getallen en bewerkingen
Er is aandacht voor de kleuren en de begrippen licht/donker en schaduw.
Met rekenen leert Sjoerd de cijferwoerd ons de getal symbolen; groep 1 de cijfers 1 t/m 11 en groep 2 de cijfers 1
t/m 20 en voor wie verder kan tot ………

Motoriek
Schrijven
De letters die we aanbieden, worden door groep 2 ook op A4 formaat
geschreven.
Verder oefenen we de fijne motoriek met verven, tekenen en knutselen.
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Oproepje:
We kunnen nog wel wat auto’s gebruiken waar de kleuters mee kunnen spelen….
Agenda
Woensdag 28 november: Pietenbeweegfeest voor kinderen van 3 t/m 9 jaar, in de sporthal van MFC de Marke.
Inschrijven kan t/m 21 nov via buurtsportcoach@mfcdemarke.nl
(er zijn geen kosten aan verbonden).
Ronde 1: 13.15 – 14.15 uur
Ronde 2: 14.30 – 15.30 uur
5 december: Sinterklaasviering op school.
Nodig
Op 5 december graag een plastic zak meegeven om alle werkjes en spullen in te doen.
Bijzonderheden

Tips voor thuis
De woorden samen met uw kind herhalen van de woordenschat. Misschien kunt u ook voorwerpen of andere
woorden met ze bespreken die met de plaatjes van de woordenschat te maken hebben. Ook met de cijfersymbolen
kunt u thuis spelenderwijs oefenen. Waar zie je cijfers en weet jij welk cijfer dit is? Hoeveel pepernoten heb je en
weet je welk cijfer daarbij hoort? (Koppelen van het cijfersymbool aan hoeveelheid). Wie heeft het meeste/minste?
Of is het evenveel?
En voorlezen blijft ook erg belangrijk!!
Een ouder kwam met de volgende tip:
Vaak antwoorden kinderen op de vraag “hoe was het vandaag?”: “Dat weet ik niet meer” of “leuk”.
Het boekje “Slaapklets”, is een bijzonder dagboek voor kind en ouder met leuke vragen en speelse opdrachten.
’s Avonds voor het slapen gaan kun je samen met je kind een bladzijde invullen. Door de concrete vragen vertellen
kinderen spontaan wat ze meegemaakt hebben en hoe dat voelde. Ook kunnen ze zo hun hoofd leeg maken, vast
vooruitkijken naar morgen en lekker gaan slapen! Een leuk voorbeeld uit dit boekje is: “hoeveel sterren geef jij
vandaag?”
Titel: Slaapklets deel 1
Schrijver: Michal Janssen
Dagboek voor het slapen gaan
Uitgeverij: Gezinnig

Muziekstudent
De komende vrijdagen in dit kalenderjaar komt stagiair Gertinus muziek maken met
ons. Gertinus volgt een muziekopleiding.
Vriendelijke groeten,
Mary en Annet.
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