obs de lijster

Infomarkt
de uilen

Informatie op afstand

Communicatie

Omdat u nu niet live in de klas kunt komen kijken hoe het bij ons
gaat, gaan wij u op deze manier proberen een impressie te geven
van hoe het eraan toegaat bij de uilen.

Wij communiceren momenteel (door de situatie rondom corona)
vooral via parro. We hebben een groepsparro met alle ouders die
gekoppeld zijn. In dit gesprek geven we informatie over onze
activiteiten en sturen we u foto’s van deze activiteiten en de
kinderen (wanneer de ouders hier geen bezwaar tegen hebben
natuurlijk).

Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk contact te houden, hoe
wij dit doen is te lezen onder ‘communicatie’.
Bij de uilen werken wij spelenderwijs aan de hand van een
vastgestelde leerlijn voor kleuters. De doelen van deze leerlijnen
krijgen een plekje binnen onze thema’s. Deze doelen kunt u
terugvinden in onze kleuterkranten die u elk thema krijgt en
deze komen ook weer terug in het portfolio.
Naast deze leerlijnen werken we met de methode logo3000 voor
woordenschat en de methode leefstijl voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Ook doen de leerlingen elke week 2 verplichte werkjes.

Ook verzenden we aan het begin van elk thema (na een vakantie)
een kleuterkrant. Hierin vertellen wij aan welk thema we de
aankomende periode gaan werken, welke doelen er binnen dit thema
centraal zullen staan en welke boeken we lezen en welke liedjes we
leren. Bij de boeken en liedjes krijgt u een link, zodat u deze ook
kunt luisteren.
Wanneer u als ouder/verzorger behoefte heeft aan een overdracht
of persoonlijk praatje, kunt u ons bij het ophalen een seintje geven
en even blijven wachten bij het hek. Wanneer alle kinderen weer bij
hun ouders/verzorgers zijn, zullen we u opzoeken.
Ook kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.

Een voorbeeld van een dag bij de uilen:
We werken met dagritmekaarten. Aan deze kaarten kunnen de leerlingen zien wat er op een dag ongeveer gebeuren gaat.

D.m.v. een
roulatiesysteem,
beginnen de
leerlingen elke
dag bij een
andere activiteit.

In deze kring
staat de tijdoriëntatie, het
getalbegrip en de
woordenschat
centraal.
Ook start de juf
dan de les die
over de dag
wordt
voortgezet.

Voor het eten en
drinken spelen we
een half uurtje
buiten. Ook werkt
er dan regelmatig
een groepje met
de juf.

We eten fruit en
drinken hierbij.
Dit doen we in de
kring. Een fijn
momentje voor
gesprekjes.

We kiezen van
het planbord en
werken in de
verschillende
hoeken. Ook is dit
de tijd waarin we
werkjes maken.

Voor het
middageten
spelen we een
half uurtje
buiten. Ook werkt
er dan regelmatig
een groepje met
de juf.

Het middageten
eten we aan tafel.
Als we klaar zijn
met eten, mogen
we een boekje
pakken of even
vrij spelen. Soms
kijken we ook
even een filmpje.

g.
ekda
muzi
n
e
i eu w
ymeen n
g is g
h ee n
nsda
vaak
n
e
a
e
Woe
d
w k
er en
r de
l
o
e
o
d
W
e we
alen.
e, di
h er h
liedj
vaak

We beginnen de
middag met het
zelf doorkijken
van een boekje.
Daarna wordt er
voorgelezen.

We kiezen van
het planbord en
werken in de
verschillende
hoeken.

We spelen nog
even buiten.

We sluiten de dag
af met een
spelletje. Ook
laten we kort aan
elkaar weten hoe
de dag was.

We gaan weer
naar huis.

Planbord:
Tijdens het werk/kies-moment kiezen de leerlingen
een kaartje van een activiteit en hangen deze achter
hun naam, onder de juiste dag.
Wanneer leerlingen eraan toe zijn, gaan ze zelf hun
verplichte werkjes indelen in de week.
Helpende handjes:
Binnenkort starten we met de helpende handjes,
leerlingen gaan hun foto ophangen bij een activiteit
waarbij ze een ander kunnen helpen.

