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Alles in 1
Project

Wanneer was dat?
In week 1 en 2 gaan we het hebben over de prehistorie met als
hoofdthema dinosauriërs. Voor de kinderen is het belangrijk om te weten
dat de aarde er vroeger anders uit zag dan nu. De planten en dieren die
nu leven, zijn er niet altijd geweest. Ook de mensen niet. Tussen 248 en
205 miljoen jaar geleden verschenen de eerste dino`s op aarde. De aarde
was toen een stuk warmer dan nu. De aarde werd in de loop van de tijd
vochtiger en daardoor kwam er meer plantengroei. Tussen 145 en 65
miljoen jaar geleden begon de wereld op de aarde van nu te lijken. Er beginnen planten en loofbomen te
groeien. Aan het eind van deze periode verschenen kleine zoogdieren op de aarde.
In week 3 en 4 gaan we het hebben over de middeleeuwen met als
hoofdthema kastelen. In het begin van dit tijdperk bouwde de edelman
een toren met een schutting. Het liefst natuurlijk op een heuvel en met
een gracht er omheen. De allereerste kastelen waren meestal van hout.
Later bouwde men grotere kastelen, rond en van steen. Daarna kwamen
de rechthoekige kastelen met zware hoektorens.

In week 5 en 6 gaan we het hebben over de moderne tijd met als hoofdthema
het begrip tijd. Het gaat om de indeling van een jaar in uren, dagen en nachten,
weken en maanden. Daarnaast gaan de teksten over de begrippen verleden,
heden en toekomst. Vroeger sprak men hier niet over. Er was alleen maar licht
en donker. Later werden zonnewijzer en zandlopers gebruikt om de tijd aan te
duiden.
In week 7 en 8 gaan we het hebben over de Gouden Eeuw (17e eeuw)
met als hoofdthema piraterij. Geen land had zoveel schepen als
Nederland. Dat kwam door de scheepvaart. Dankzij de scheepvaart
bloeide de handel. In Amsterdam waren goederen uit de hele wereld
leverbaar. Nederlandse schepen hadden in de Gouden Eeuw veel te
leiden van piraterij en kapers. Daarom moesten de schepen goed
worden beveiligd. We gaan het dus ook hebben over de indeling van
een schip en de verschillende begrippen die hierbij horen, komen aan
bod.
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Spelling en taal

Met spelling komen de volgende categorieën aan bod:
- woorden met ei (weetwoorden)
- woorden met d/t (laatste letter)
- woorden met be-/ge-/ver/ (beginstukken)
- woorden met eeuw, ieuw, uw (fopklanken)
- woorden met eer, oor, eur (fopklanken)
- woorden met aai, ooi, oei (fopklanken)
- woorden met kleefletters: haluf/half (fopklanken)
Met taal zullen we o.a gaan werken met:
- het schrijven van zinnen en verhalen en daarbij de juiste leestekens gebruiken
- mondelinge taalvaardigheid
- werkwoorden herkennen en goed invullen
- bijvoeglijke naamwoorden
- tegenstellingen
- verkleinwoorden

Engels
Handig om Engels te oefenen. http://intranet.alles-in-1.org/leerling/2

Rekenen
Getallen en bewerkingen

Voor rekenen gaan we de komende periode aan de slag met:
- optellen met tientallen
- tafel van 3 en 4
- keersommen in een verhoudingstabel
- optellen en aftrekken over het tiental
- springen op de getallenlijn
We hebben een tafelkaart in de klas. Wanneer een kind een tafel vlot kan
opzeggen (ook door elkaar) dan mag hij/zij een sticker bij de betreffende
tafel plakken.
Wilt u thuis ook oefenen?
Meten en meetkunde

- gepast betalen met munten en biljetten tot 100 euro
- klokkijken: hele en halve uren: analoog en digitaal
- inhoud: introductie liters
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Schrijven
De kinderen hebben tot nu toe al heel veel verschillende hoofdletters leren
schrijven, maar we hebben nog niet het hele alfabet gehad. In de komende
weken leren ze de volgende hoofdletters schrijven: A, D, L, Z, E, S en X. We
proberen de hoofdletters ook zoveel mogelijk te gebruiken tijdens het werken
in Alles in 1.
Vanaf nu zullen we gaan schrijven met pen bij de schrijflessen.

Oproepje
Agenda
14 januari t/m 1 januari: toetsweken
11 januari: rapporten mee
12 en 14 januari: contactmiddagen / - avonden
13 januari: ouders in de klas ( 11:30-12:00 uur)
18 februari t/m 24 februari vakantie
28 februari: carnaval
8 maart: NL-doet
Bijzonderheden
Op zoek naar:
- Lege wc- en keukenrollen.
- Baby-foto’s van de kinderen (graag in een envelop mee of via de mail naar w.vangelder@ooz.nl)
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