Kleuterkrant 30 maart – 3 april 2020
thema: alles groeit
Berichtje van de juffen
Lieve groep 1/2 en ouders/verzorgers,
We hebben al heel wat foto’s binnen, heel erg
bedankt, fijn om te zien dat het goed gaat met
jullie!
In plaats van de brief in de enveloppen met werk,
willen we graag over op deze kleuterkrant met
thuisbingo. Deze zullen jullie dan ook in de mail
en/of parro krijgen, zodat wij linkjes kunnen
toevoegen waar jullie op kunnen klikken.
Bijvoorbeeld naar liedjes, dansjes of een instructie.
Wij zijn erg benieuwd naar jullie wensen en
ervaringen rondom onze communicatie, we horen
graag van jullie!
Lieve groetjes, juf Gulay en juf Ilona
(gulay@obs-delijster.nl ilona@obs-delijster.nl)

obs de lijster: thuiswerken

Activiteiten
-

Woordjes van de lente benoemen
(woordenschat)
- Werkblad maken met rijmen
- Werkbladen maken met de juiste
groei op volgorde zetten.
- Werkblad maken met tellen
- Een tulp vouwen
https://www.youtube.com/watch?v=6wg1zipHJRU
- Versje leren/lezen
- Liedje uit het hoofd leren, samen zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=q2lnS7Ep-uc
- Kleurplaat inkleuren
- Dansen: hokey pokey
https://www.youtube.com/watch?v=JdoJO-rF--g
- De thuisbingo bijhouden

Spel uitdaging: kleine avonturen
Leerdoelen van deze week
Algemeen/natuur:
- We volgen hoe ons gezaaide zaadje groeit.
We leren wat een zaadje nodig heeft om te
groeien.
Taal:
-

-

Woordenschatwoorden (logo3000):
de lente, het jong, volwassen, pasgeboren,
plantjes water geven, de roos, gieten, de
gieter, zaaien, de zaadjes, de aarde,
uitkomen, groeien, geen, een paar, alle
We oefenen met rijmen
We lezen een boek (over de lente)

Muziek:
- We zingen een lenteliedje (zaadje, zaadje in
de grond) en bewegen alsof we groeiende
bloemen zijn:
Rekenen:
- We zetten de plaatjes van de groei in de
juiste volgorde
- We leren de begrippen boven en onder
- We oefenen met hoeveelheden koppelen aan
getalsymbolen

Thuisbingo

Lukt het je om alles af te vinken? (het mag ook op een andere dag)
Voorlezen

Iets bouwen

Een balspel

Iets liefs voor een
ander

Een puzzel
maken

Dansen op muziek

Een kleurplaat
inkleuren

Spelletje op
gynzy (computer)

Buiten spelen

De juf een
mail/foto sturen

Een tekening
maken

Vrij spelen

Een bordspel

Een tulp vouwen

Een hindernisbaan
bouwen

Een liedje zingen

maandag

Een werkblad

Woordenschat

Voorlezen

dinsdag

Een werkblad

Woordenschat

Versjes lezen

woensdag

Een werkblad

Woordenschat

donderdag

Een werkblad

Voorlezen

Woordenschat

Voorlezen

vrijdag

Een werkblad
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