Themabrief kleutergroepen
Algemene praktische informatie
Kleutergids
Voor de meeste praktische zaken verwijzen we u naar de kleutergids. Deze vindt u als bijlage in deze
email. Daarnaast is deze (binnenkort) ook op de website van de school terug te vinden. Als u graag een
papieren versie ontvangt, kunt u dat in de eerste schoolweek aangeven bij de leerkracht. Enkele
belangrijke zaken nog even op een rijtje:
Gymmen en buitenspelen
De kleutergroepen hebben twee vaste dagen waarop er gegymd wordt. Dit schooljaar zal dat zijn op
dinsdag en de donderdag. Het is fijn als u weer zorgt voor gymschoenen voor uw kind op school, graag
met klittenband of elastiek en voorzien van naam. Op andere dagen gaan we in principe niet gymmen,
tenzij het weer hierom vraagt.

De kinderen gymmen in hun ondergoed, het is dus fijn als ze op de gymdagen een hemd aan of bij zich
hebben en als ze kleding en schoenen dragen die ze zelf goed aan en uit kunnen doen.
BSO lijst
Naast de klassendeur op de gang hangt weer een lijst voor de BSO en andere opvang. Aangezien ouders
nog niet de school binnen mogen, willen we u vragen om de BSO-dagen aan ons door te geven middels
Parro, zodat wij dit kunnen noteren op de lijst. Bedankt!
Start van de dag
Ook dit schooljaar starten we de schooldag buiten op het kleuterplein. Ouders en kinderen mogen
wachten aan de rand van het schoolplein. Om 8.20u komen de groepsleerkrachten het kleuterplein op.
U kunt afscheid nemen van uw kind en uw kind mag zelfstandig aansluiten in de rij van zijn of haar klas.
Om 08.30u of zodra de klas eerder al compleet is, gaan we naar binnen. Kinderen die later zijn, moeten
via de hoofdingang naar binnen. Het is voor ouders in principe niet toegestaan om mee naar binnen te
gaan, dus het is fijn als iedereen op tijd aanwezig is.

Stagiaires in de kleutergroepen
Ook tijdens het nieuwe schooljaar zullen er weer stagiaires te vinden zijn in de kleutergroepen. Op een
later moment zullen zij zich aan u voorstellen.

Nieuwe thema
Het nieuwe schooljaar is feestelijk geopend. In de kleutergroepen
hebben we een start gemaakt met het thema “De schatkist”.
In week 1 wordt het thema geopend. We maken deze week kennis met
de familie van PomPom en met Zoem de letter-bij. Verder zijn we
vooral bezig met kennis maken, het wennen na de vakantie en het
kennismaken met elkaar en met de regels en afspraken in de klas.
PomPom en LoeLoe zijn deze week bij oma op zolder geweest en
hebben daar een schatkist gevonden, vol met oude spulletjes. Zelf zijn
we ook op onderzoek uit geweest en vonden we ook een schatkist!
In week 2 en 3 wordt het thema wat meer uitgebouwd. We gaan het hebben over schatten, dingen die
belangrijk voor je zijn, verzamelen en bewaren. We zoomen vooral in op het (samen) spelen in de klas,
wat hierover de afspraken zijn en hoe je dit op een fijne manier doet. Hier uit ontstaan de activiteiten
rondom burgerschap die gericht zijn op klassenafspraken en groepsvorming.
In week 4 sluiten we het thema weer af. We maken ook nog kennis met een andere betekenis van het
woord “Schatten” (mensen of dieren die je lief zijn). Daarnaast vatten we samen wat er allemaal in het
thema aan bod is geweest, wat we hebben geleerd, gemaakt en afgesproken.
Woordenschat
Tijdens dit thema worden er 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:
Bewaren, de ketting, de schatkist, de school, spelen, afpakken, de
kaart, de koffer, maken, op slot, plastic, ruilen, verlegen, begroeten,
delen, de diamant, de regel, de spaarpot, trakteren, verklappen, de
code, de verzameling, het voorwerp, de vriendschap.

Meebrengen
- Het zou leuk zijn als alle kinderen deze of volgende week een schoenendoos van thuis meebrengen om
in de klas hun eigen schatkist te maken.
- Ook vragen we alle kinderen om één ‘wenskraal’ of ‘wensknoop’ mee te brengen. Deze kraal of knoop
hebben we nodig voor een activiteit op het gebied van sociaal-emotionele vorming. We gaan er met de
hele klas een mooie ketting van maken. Bij het rijgen van de ketting mag elk kind iets over zichzelf
vertellen.

Letterkennis en cijferkennis
In de kleutergroepen werken we met letters van de week. De kinderen mogen tijdens het thema dan
ook spulletjes verzamelen voor in de letterkast. In verband met de corona maatregelen gebruiken we
hiervoor voorlopig alleen materialen uit de klas.
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. Tijdens dit thema komen de
volgende letters aan bod:

en
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
Komende weken gaan we met de kinderen van groep 2 de cijfers t/m 10 herhalen. We zullen de telrij
opzeggen, de cijferbeelden laten zien en daar oefeningen mee doen maar ook kijken of het synchroon
tellen tot 10 lukt. Voor de kinderen van groep 1 bieden we de volgende cijfers aan:

