Flyer 7 uit Groep 1/2
25 febr. – 24 mrt. 2019

Thema: Circus
Project
Het nieuwe thema is: circus. Daar gaan we over, praten, spelen en werken. De
kinderen mogen over hun eigen ervaringen als ze wel eens bij een voorstelling
geweest zijn. We maken een woordveld, en de volgende begrippen komen aan de
orde: groot/klein, veel/weinig mensen, hoog/laag, gevaarlijk/ongevaarlijk, vormen
(cirkel). Maar ook: wat is een circus? Welke circusartiesten zijn er? Etc.
Het boek dat dan centraal staat is: Het slapende circus.

Leefstijl
Bij leefstijl is het thema: Ik vertrouw op mij! Met daarbij een lessencyclus met het thema ‘De voorstelling kan
beginnen!’ daarbij komen de volgende onderdelen aan bod:
 Kinderen presenteren zichzelf
 Ze doen iets wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn
 Delen een bijzondere ervaring
 Krijgen waardering van elkaar en de leerkracht/ouder
 Succes is…………dingen durven.
Dit alles komt samen in de klassenshow, waarbij de kinderen een voorstelling geven met het thema circus!
U zult verrast zijn!!
Een uitnodiging volgt nog, maar dinsdag 19 maart van 14.15 tot 14.45 uur bent u van harte welkom!
Leefstijltips voor thuis: probeer ‘plustaal’ te gebruiken. Bijvoorbeeld door te benoemen wat wel mag in plaats van de
nadruk te leggen op wat niet mag. En benoem bij complimenten wat er goed ging. Bijvoorbeeld: “Wat heb jij goed
geholpen met tafeldekken”.

Onderbouwd
Om u een idee te geven wat we de kleuters allemaal aanbieden, zullen we een aantal doelen aangeven.




Met Arie de letterkanarie, gaan we luisteren en kijken naar de beginklank in woorden en op welke
positie (plek) staat de klank in een woord. We gaan woorden zoeken met dezelfde beginklank of
voor de oudere kinderen luisteren naar de middenklank en eindklank.
Fred komt ons helpen met houdingen. De kinderen leren lichaamsdelen aanwijzen en benoemen.
We kunnen lichaamshoudingen nadoen (vanaf afbeeldingen).
Met Mienie de meetmuis gaan we aan de slag met gewichten. We leren onder andere dat een
gewicht getalswaarde heeft en we gaan wegen met de handen en een balansweegschaal.

Oproepje
Agenda
28 februari: carnaval. Uw kind mag verkleed komen!
15 maart: Landelijk stakingsdag onderwijs
19 maart: 14.15 uur Klassenshow door de kleuters! Een uitnodiging volgt.
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Liedjes die we de kinderen aanleren:

Clowntje Gekkerdegek
Clowntje, clowntje Gekkerdegek,
Wat trek je steeds een gekke bek.
‘k Lach me slap en kramp in mijn snoet.
Hihihi! Hahaha!
Doe maar met mij het clowntje na.
Hihihi! Hahaha!
*Duim bij je oor, tel één, twee, drie!

Hooggeëerd publiek
Dames en heren, hooggeëerd publiek,
Vandaag , voor U….

Retteketet, ik ga een dier dresseren
Retteketet, ik ga hem kunstjes leren
Ik maak een groot wit paard,
Hij krijgt een zadel en een staart.

Kom je mee doen in mijn circus
Dan bouwen we een tent
Die heb je heel hard nodig
Als je bij het circus bent!

Kom je mee doen in mijn circus
Dan bouwen we een tent
Die heb je heel hard nodig
Als je bij het circus bent

Retteketet kom in mijn circus spelen
Retteketet, je zult je niet vervelen,
Met vrolijke muziek
en met een hooggeëerd publiek!

Retteketet, de directeur komt binnen,
Retteketet, nu gaat het echt beginnen!
Hij zwaait al met zijn hoed,
Hij weet precies hoe of dat moet!

Kom je mee doen in mijn circus
Dan bouwen we een tent
Die heb je heel hard nodig
Als je bij het circus bent!

Kom je mee doen in mijn circus
Dan bouwen we een tent
Die heb je heel hard nodig
Als je bij het circus bent

Vriendelijke groeten,
Saskia en Mary

De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep.
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