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Thema: Winter 
 
Allemaal een heel goed en fijn 2021 
gewenst!  
We hopen dat jullie een gezellige en fijne 
kerstvakantie hebben gehad. We beginnen op een 
rare manier het nieuwe jaar. Wat jammer dat we 
niet samen met de kinderen kunnen starten. Niet 
naar school, maar thuis beginnen met ons nieuwe 
thema. Hopelijk lukt het om er het beste van te 
maken. Als er vragen zijn, dan horen wij het heel 
graag!  
 
We gaan de komende tijd van alles leren rond de winter. Over woorden en activiteiten die te maken hebben met de 
winter, de temperatuur, kleding die bij de winter hoort, enzovoort. 
 

Onderbouwd Taal 
Tegenstellingen  
De kinderen maken kennis met allerlei verschillende tegenstellingen. Koud/ warm, licht/ zwaar, groot/ klein, 
enzovoort. We gaan leren om deze tegenstellingen te herkennen en benoemen en misschien wel zelf tegenstellingen 
te bedenken! 
 
Woordenschat 
De woordenschat wordt uitgebreid met moeilijkere woorden die betrekking hebben op de winter en ons boek dat 
centraal staat deze periode: Kikker in de kou.  
Dit boek is via YouTube ook online te bekijken. Via deze link of gewoon zoeken op Kikker in de kou!  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yNjIJ04NFgE  
 
Letters 
We bieden de letter w aan én de letters s en o van sok! 

 
Onderbouwd Rekenen 
Temperatuur  
We gaan een heleboel leren over temperatuur. Kinderen ervaren het verschil in warm en koud, leren dat ook 
benoemen. We gaan leren hoe een thermometer werkt, en hoe je temperatuur kunt aflezen of aangeven met 
getallen. Heel fijn als u daar thuis ook aandacht aan besteedt! In het thuiswerkpakket zitten activiteiten en ideeën 
om dit te kunnen doen met uw kind. 
 
Verkort tellen 
Kinderen leren dat een paar bij elkaar hoort. Oefenen met paren; sokken, schoenen, memory, enz. Ook gaan we 
oefenen om in stapjes te tellen. Dus niet altijd de hele telrij opzeggen, maar met sprongetjes. Eerst maar eens van 2. 
2-4-6 of misschien zelfs tot 10 of 20. Dat kan thuis ook prima geoefend worden!  
 
We herhalen de getallen 8 en 18 en leren de 9 en 19. 
 

Motoriek 
Schrijven 

  

 

http://www.obsdevlonder.nl/
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De letters die we aanbieden, worden door groep 2 ook op A4 formaat geschreven.  En als de kinderen van groep 1 
het ook willen doen, mag dat.  
Verder oefenen we de fijne motoriek met verven, tekenen en knutselen. Belangrijk dat kinderen daar thuis ook mee 
bezig gaan!  
 
 
Agenda 

- 19 januari hopen we elkaar weer te zien op school. Nog even afwachten wat de regering besluit. 
- 20 januari nationaal voorleesontbijt  
- 8 februari margedag 
- 11 februari carnaval 
- 16/18 februari contactgesprekken 
- 22-26 februari voorjaarsvakantie 

 
Welkom!! 
Milan is al een paar keer gezellig komen wennen! Fijn, welkom bij ons in de klas, Milan!  
 
Vriendelijke groeten, 
Maaike en Mary.  
 
 

 
      

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

http://www.obsdevlonder.nl/

