Kleuterkrant 25 – 29 mei 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 en knutsels.

Helaas is het tijd om het thema bouwen achter ons te
laten, wat hebben we een plezier gehad. Het is weer tijd
voor een nieuw thema en we hopen dat jullie hier net
zoveel plezier aan beleven. Ons nieuwe thema is familie.

-

We starten het thema met een themaverhaal en
natuurlijk zijn wij benieuwd naar wat jullie allemaal al
weten over familie. Daarom hebben jullie weer een
woordveld gekregen die jullie in mogen vullen.

-

En natuurlijk gaan we werken over ons eigen gezin en
onze familie. Jullie gaan een mooi schilderij maken, met
een lijst.

-

Ook hebben we weer boeken gevonden die we voor jullie
hebben voorgelezen en gaan we natuurlijk onze
woordenschat verder uitbreiden met de kaarten van
logo3000. Oefenen jullie ze thuis ook?

-

Werkbladen (instructie)
o Woordveld
o Telrij/reeks leggen
o Verschillen zoeken / hoeveelheden
koppelen aan getallen
o Schrijfpatronen
o Visuele discriminatie, zoek dezelfde
Knutsels
o Dit ben ik en mijn gezin (schilderij)
o De kinderwagen
Woordenschat: kaarten logo3000
Voorlezen
o Introductie van het themaverhaal
o Themaverhaal: mama’s en papa;s
o De schoenen van mama
o Anton wil een nieuwe papa
o Kas bij opa en oma
Muziek

Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen en werkjes over
familie, we hebben elkaar vast veel te vertellen!
Lieve groetjes, juf Gulay en juf Ilona
(gulay@obs-delijster.nl ilona@obs-delijster.nl)

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
school

thuis

en dinsdag

kring 1: sociaalemotioneel

Introductie van
het themaverhaal

kinr

dinsdag

kring 2: rekenen
muziekles

(de kaart die je niet op
school hebt gedaan,
maandag/dinsdag)

maandag

woordenschat

en vrijdag

woensdag

9.15 uur
videobellen met de
hele groep

schilderij
knutselen

een balspel

we gaan weer een
proefje doen!

een bordspel

Kring 1: taal

een oefening op
gynzy

kinr

Kring 2: taal

dinsdag
donderdag

een puzzel maken

iets liefs doen
voor een ander

(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.

