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Thema: zomer, vlinders en andere kriebelbeestjes 
   
Project  
Zo langzaam aan gaan we alweer richting de grote vakantie…….. het gaat snel nu! 
We hebben al wat zomers weer gehad en hopelijk krijgen we dat ook nog 
gedurende de komende weken en in de zomervakantie. Hierbij informatie/nieuws 
over wat we de laatste periode nog gaan doen. Het laatste thema van dit 
schooljaar staat in het teken van vlinders en andere kriebelbeestjes.   
Het boek dat dit thema centraal staat is: Rupsje Nooitgenoeg. 
 
 
 

Onderbouwd  
Met Onderbouwd komen de volgende onderdelen aan de orde: 
Communiceren: de kinderen leren elkaar vragen te stellen en opdrachten te geven. Tante Truus gaat sorteren op 

grootte, kleur of vorm (groep 1) en sorteren op naam en uitsluiten (groep 2). Dan kunt u denken 
aan de vormen (vierkanten, driehoeken), welke horen bij elkaar en waarom? Moeilijker is het als 
het gaat om het benoemen van bijvoorbeeld voorwerpen. Wat hoort bij elkaar en welke horen 
er juist niet bij en waarom? 
Met Mien de meetmuis gaan we oppervlaktes 
vergelijken met behulp van materialen   

 
 
 

 
 
 
Oproepje 
 
Welkom 
Kick, Manuela en Jesse komen deze periode bij ons wennen en starten na de zomervakantie in groep 1.  
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op De Vlonder! 

 
 
Agenda 
17 juni studiemiddag voor het team, de kinderen zijn vrij.  
24 juni rapport mee voor groep 2  
25 juni contactavond.   
26 juni vieren we de grote verjaardagdag van de juffen. Verdere informatie hierover volgt nog.  
2 juli is de jaarlijkse schoonmaakavond weer!!! Het zou echt heel fijn zijn als u er op die avond 
allemaal bent. Dat werkt toch handiger dan de spullen mee naar huis geven. En met z’n allen is 
het zo klaar en gezellig!!! Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom, de koffie staat klaar!! 
We verwachten u allen. 
9 juli wisseluur. De kinderen gaan even wennen in de nieuwe groep.   
12 juli laatste schooldag en om 12.00 uur start de vakantie. Informatie volgt nog. 
 
 
Bijzonderheden 
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Alle kinderen die kleuter blijven, krijgen een kleuterdiploma!   
 
Inmiddels is het laatste thema van Leefstijl gestart: Lekker gezond. 
 

In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden 
daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van 
voldoende beweging en gezond eten. 
In de laatste les kijken we terug op afgelopen jaar, waar hebben we het 
over gehad en wat hebben we geleerd? Voor suggesties voor 
prentenboeken bij de thema’s van Leefstijl kunt naar de volgende site: 

www.leefstijl.nl 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 

Saskia en Mary.  

 

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

Aan het eind van de kleuterperiode krijgen de kinderen van groep 2 een kleuterboek/rapport. Hierin zitten werkjes 
van de afgelopen 2 jaar en…. als afsluiting achterin het rapport (een kopie). Dit boek mogen ze houden!!  
Voor groep 3 maken we een ander rapport met het originele rapport erin. 
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