Informatie uit de kleutergroepen
Thema’s
We werken met thema’s die
aansluiten bij de
belevingswereld van de
kinderen en maken hierbij
gebruik van de methode
wereldoriëntatie Blink en
kleuteruniversiteit. Aan deze
thema’s zijn taal-, reken- en
motorische activiteiten
gekoppeld. Daarnaast wordt er
volop in de hoeken aan het
thema gewerkt.

De weekwijzer

De kinderen oefenen de
dagen van de week.
Ieder kind is verantwoordelijk voor een
taak in de klas, bijvoorbeeld vegen, de
tafels schoonmaken, controleren of de
kasten en de kapstok netjes zijn. Zo zijn
wij samen verantwoordelijk dat de klas en
het leerplein netjes blijven.

Taakjes

Digikeuzebord

Het inloopbord

Letter/klank en
cijfer van de week
Elke twee weken staat er een
letter/klank centraal. Uw kind mag ook
spulletjes met de letter van de week
van huis meenemen naar school.

Ook staat er elke twee weken een
cijfer centraal. Voor groep 1 de cijfers
1-10 en voor groep 2 de cijfers 11-20.

Maatjes

Elk kind heeft een maatje. Je maatje kan
je helpen met allerlei dingen, zoals het
helpen aandoen van de jas en schoenen,
samen de tas pakken en in de rij staan.
Lukt het niet alleen? Vraag dan eerst je
maatje of een andere klasgenoot. Lukt
het dan nog niet? Dan mag je het vragen
aan de juf. Zo proberen wij zelfstandig te
zijn en elkaar te helpen. Na elke vakantie
wisselen wij weer van maatje.

De kinderen kijken op dit bord waar zij mogen
spelen en werken tijdens de inloop. Elke ochtend is
dat weer een andere hoek.

Bewegingsonderwijs
De kinderen krijgen één keer in de
week gym van meester Chris in de
grote gymzaal en één keer per
week op school in de speelzaal.
Ook doen we veel aan bewegend
leren in de klas en op het plein.

Kanjertraining

Periodetaken

De kinderen plannen elke week zelfstandig moetwerkjes in. Tijdens het spelen en werken plannen
de kinderen welke activiteit ze die dag gaan doen.

Elke periode staat er een doel
centraal. De kinderen hangen
hun naamkaartje bij: ik ben het
net aan het leren, ik oefen, ik
kan het bijna of ik kan het!
Ook kunnen kinderen zien wie
kan helpen met een doel,
bijvoorbeeld veterstrikken.

We leren door middel van een verhaal, spel en oefeningen hoe we op
een fijne manier met elkaar kunnen omgaan.

