Themabrief kleutergroepen

THEMA Sint & Kerst
16 November – 18 December 2020

Verjaardagen
Hiep hiep hoera! De komende weken feliciteren wij met hun verjaardag:
Joey Gebraad uit 1/2B
Levi van Och uit 1/2B
Jesse Vroegh uit 1/2B
Nienke van Gompel uit 1/2A
IN DE VAKANTIE FELICITEREN WIJ:
Cis Molengraaf uit 1/2B

Terugblik vorige thema
Het thema ‘wat een weer’ hebben we op vrijdag 13 november afgesloten met een optreden. De 2
klassen hebben een optreden voor elkaar verzorgd. De geleerde versjes en liedjes hebben we
aan elkaar laten zien. Ook hebben we Pompom geleerd wat hij allemaal voor leuke dingen in de
herfst kan doen en hebben we geleerd wat er allemaal bij herfstweer komt kijken.
Nieuw thema
De komende 5 weken zullen wij in de klassen werken vanuit de 2 welbekende decemberthema’s.
Van 16 november t/m 4 december werken wij 3 weken in het thema Sinterklaas.
Van 7 t/m 18 december werken wij 2 weken in het thema kerstmis.

Wij zijn ons er goed van bewust dat de Sinterklaas periode voor kinderen intensief, druk en soms
ook spannend kan zijn. Daarom zullen wij in de klas de activiteiten zo rustig mogelijk houden. Wij
doen als kleutergroepen dan ook niet actief mee met het Sinterklaasjournaal. Wel zal er natuurlijk
een keer een schoen gezet mogen worden en komt er een Sinterklaasviering. Meer informatie
hierover wordt via de nieuwsbrief van de school aan u verstrekt. Ook over speciale activiteiten
rondom kerst zult u ook via de nieuwsbrief geïnformeerd worden.
Meebrengen
We vragen alle kinderen om een leeg wc-rolletje en kleine doosjes mee te brengen. Deze hebben
we nodig tijdens de sinterklaas en kerstperiode. Alvast bedankt!

Woordenschat
Tijdens dit thema worden weer nieuwe woorden aangeboden. Deze woorden worden op het
woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen gedurende het thema zelf mee komen.
De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:
SINTERKLAAS: De stoomboot, de haven, de kade,
huppelen, de mantel, het recept, bakken, wegen,
verdelen, de letter
KERSTMIS: De kaart, de postzegel, tafeldekken, de
maaltijd, bijzonder, de dennenboom, de ster, de
slinger, de krans, de stal

Letterkennis
De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele
letters en cijfers. De kinderen mogen tijdens het thema dan ook spulletjes
meebrengen voor in het letterkastje.
Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod:

Sinterklaas:

Kerstmis

Ook bieden we gedurede de themas sint en kerst de letters

en

aan.

Bij het aanleren van de letters is het belangrijk dat we de klanken benoemen en niet de
alfabetische benaming. Dit is namelijk ook de manier waarop de letters in groep 3 aangeboden
worden, aangezien dat noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar het leren lezen. Als
visuele ondersteuning gebruiken wij klankgebaren ter ondersteuning.
Bent u benieuwd welke klankgebaren bij deze letters horen? Dit kunt u terugzien in het volgende
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M

Cijferkennis
Tijdens dit thema komende de volgende cijfers aan bod:

Groep 1:

Groep 2:

11 + 12
17 + 18 + 19 + 20

We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de
schrijfwijze van deze cijfers.

