Welkom bij groep 1/2:
Dit hoort echt bij onze groep:
Spelenderwijs leren we bij de kleuters een heleboel nieuwe dingen. Bij ons op school
hebben we gemengde groepen, de kinderen van groep 1 en groep 2 zitten samen in één
klas, op deze manier leren wij van en mét elkaar. Wat leren wij dan allemaal in onze klas?
Groep 1: In groep 1 houden we ons bijvoorbeeld bezig met kleuren, vormen, tellen en
herkennen van de cijfers 1 tot en met 5, leren vertellen in de kring, knippen en plakken,
gymmen, maar ook de zelfstandigheid komt veelvuldig aan bod: knopen, ritsen, zelf aan- en
uitkleden, zelf aan het werk gaan en ook je jas en tas opruimen hoort hier allemaal bij. De
nadruk ligt bij groep 1 vooral op het spelend leren!
Groep 2: In groep 2 wordt taal ook steeds belangrijker, zo zijn we veel bezig met rijmen,
leesbegrippen zoals links, rechts, boven en onder, het hakken en plakken van woordjes,
letters herkennen, nieuwe woorden leren en goede zinnen maken. We tellen al tot en met 20
en we leren de cijfers herkennen van 1 tot en met 12, ook begrippen, hoeveelheden,
ordenen, sorteren en serieren komen aan bod. Daarnaast oefenen we ook veel met de
pengreep en het netjes werken van links naar rechts.
Al deze dingen leren we voornamelijk in de kring en tijdens
het werken. In de kring gebruiken we hiervoor ook regelmatig
de methode “Schatkist”, Pompom maakt gedurende het jaar
van alles mee en wij helpen hem daarbij. Soms doen we dat
met de hele groep of bijvoorbeeld alleen met groep 1 of 2.
Tijdens het werken, spelen we in allerlei hoeken en we
gebruiken onze kleuterkaart, waarop veel werkjes staan
waarbij we bovenstaande dingen spelenderwijs kunnen
leren. Daarnaast spelen we elke dag wel even buiten, we
gymmen regelmatig en hebben we tussendoor een
rustmoment tijdens het eten en drinken.

Deze activiteiten horen specifiek bij onze groep:
●
●
●
●

We hebben regelmatig spelletjesochtend of -middag, waarbij we uw hulp graag
gebruiken.
Alle 5 jarige kinderen krijgen (indien nodig volgens ouders en/of leerkracht) een
screening bij de logopediste.
Alle 6 jarige kinderen gaan op bezoek bij de schoolarts.
Verjaardagen vieren we in de klas mét de ouder(s) erbij. Met de leerkracht spreekt u
af hoe laat dit is.

Tips voor ouders:
●
●
●

Graag voor het eten en drinken en/of de overblijf iets te eten meegeven wat uw kind
lust en op kan, dus niet te veel.
Voor de gym een tasje mee met t-shirt, korte broek en schoenen die uw kind zelf aan
en uit kan doen.
Help uw kind een goede pengreep aan te leren, door dit bij te sturen tijdens kleuren
of tekenen, eventueel kunt u driehoek potloden kopen om uw kind hiermee te helpen.

