Kleuterkrant 1 – 5 juni 2020
Thema familie

obs de lijster: thuiswerken

Berichtje van de juffen

Activiteiten

Lieve kinderen, ouders en verzorgers,

Klik hier voor de instructie van de werkbladen

De week begint deze week wat later, maandag is
het Pinksteren en zijn we vrij. Dinsdag hebben de
juffen en meesters een studiedag en zijn jullie ook
vrij. Dat betekent dat we jullie deze week maar 1
dag op school zien.

-

Werkblad
o Woorden maken
o Doolhof – ruimtelijke oriëntatie
o Cijfer 2 schrijven
o Een tekening maken

Vanaf volgende week mogen we weer helemaal naar
school! Op het moment dat we deze krant maken, is
er helaas nog niks bekend over de regels of over
hoe dat zal gaan, maar wij vinden het fijn dat we
straks de klas weer compleet hebben.

-

Knutsel
o Een trui voor opa (instructie)

-

Woordenschat: kaarten logo3000
Voorlezen
o Tin Lin de reuzenvis
o Ivo krijgt een zusje
o Raad eens hoe veel ik van je hou

-

Muziek/dansen
o Familie vinger

Dit betekent ook dat dit voorlopig de laatste
kleuterkrant is en dat dit in ieder geval de laatste
kleuterkrant is met werkjes voor thuis.
Lieve groetjes, juf Gulay en juf Ilona

Woordenschat: Logo3000 -

Probeer deze woorden door de hele week heen zo veel

mogelijk te gebruiken wanneer zich hier situaties voor voordoen. Herhaal alle woorden op vrijdag.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

https://www.logodigitaal.nl/thuis/inloggen/
met het wachtwoord:
KzEs76vRRR

Planning

kinr

thuis

maandag

dinsdag

en dinsdag

school

knutselen

een bordspel

woensdag

9.15 uur
videobellen met de
hele groep

en vrijdag

Kring 1: taal –
voorbereidend
schrijven

de trui van opa

een tekening
maken

kinr

Kring 2: taal

dinsdag
donderdag

een balspel

we gaan weer een
proefje doen!

muziek/dansen
(dat wat je niet op school
hebt gedaan,
donderdag/vrijdag)

woordenschat

Groep 2: jullie mogen ook weer in jullie werkboekjes werken. Maximaal 3 bladzijden per
dag per werkboek.

