Minstreel

Dinsdag 14 december 2021

Week 50

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

20 december

4e Advent

Nog te bepalen
n.a.v. de maatregelen

Kerstviering

Vrij om12:50u

27 december

Kerstvakantie

2 weken vrij

Van de Handwerkjuf

Hierboven zie je een afbeelding van een Temari. Een symbool voor vrede en geluk.
Fijne feestdagen!
Yvon

Van de kleuters
Volgens juf Gerda hebben wij de mooiste boom
van het ‘heelal’!
De kinderen hebben hem samen versierd,
prachtig toch?
Gisteren hebben we voor de eerste keer ons
kerstspel gespeeld. Lekker in het donker met drie
kaarsjes aan, prachtig vinden de kinderen het.

Natuurlijk zijn de herders er ook bij: “Hee
daar!”
En iedere dag mag iemand anders de
engel zijn en na afloop een mooie
maansteen uit de adventskalender pakken.
We sluiten dit schooljaar, hoe dan ook,
feestelijk af.
In de klas is het fijn en gezellig. Een mooie
toeleving naar het kerstfeest toe.

Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2
Klas 1 en 2
Deze week zijn we gestart met de 3e advent en kwam St. Lucia langs om ons het licht te
brengen... Het Luciafeest is een typisch Zweeds lichtfeest dat op 13 december, de naamdag
van Sint Lucia, wordt gevierd. In Zweden markeert het Luciafeest nu het begin van de
kerstperiode.
We hebben het heel klein gehouden en zijn alleen bij klas 1 geweest. Onze Lucia was ook echt
de Lucia.

We hebben geschilderd van Maria en de sterke, trouwe ezel omringd door engelen...

Klas 1
Wat lezen de kinderen allemaal goed of vlot! We merken echt dat er thuis veel gelezen
wordt en dat werpt zijn vruchten af! Heel erg fijn voor de kinderen. Dan wordt het lezen
steeds leuker voor ze!
Deze week leren we de ou, de otje ou zeggen we. De ou van het oude vrouwtje en we
leren nog de uu van muur.
Met het rekenen gaan we nu ook optellen boven de 10 en tellen soms wel tot 20 op.
Wat vinden ze dat leuk en wat kunnen ze dat ook allemaal goed zeg! We herhalen de
plus en min sommen tot 10 de aankomende weken heel veel. Dit om het te
automatiseren bij de kinderen. Ook gaan we langzaam toe werken naar de harten 10.
Dit zullen we in de klas veel gaan oefenen, maar dit kunt u thuis ook doen! Knip allemaal
hartjes uit en schrijf op elk hart een getal tot 10. Je probeert telkens 2 harten bij elkaar te
zoeken die samen 10 zijn. Bijvoorbeeld de 8 en de 2, maar ook de 10 en de 0. Dit kan je
ook gewoon mondeling doen; zeg jij 5, zegt het kind ook 5, want samen is het 10. Veel
rekenplezier!
Klas 2
Deze week stampen we de tafel van 3! We zijn vandaag al gestart. 3,6,9,12,15 en dan
wordt het lastig.... dus 18,21,24 en 27 stampen we er nog even in! Handig om thuis eerst
in de goede volgorden te gaan oefenen en naar het eind van de week toe allemaal
door elkaar. 1x3 =, 2x3 =, 3x3= etc. Succes!
Ook leren we (weer) de dagen van de week, deze moeten we nu echt wel kennen en
ook oefenen we de maanden. Hoeveel maanden zijn er? Wat is de eerste maand? Wat
is de 6de maand? We hebben een liedje geleerd van de maanden als
geheugensteuntje;
12 maanden bij elkaar, 12 maanden bij elkaar, 12 maanden bij elkaar is samen 1 jaar.
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november,
december.
Graag ook hier thuis spelenderwijs aandacht aan besteden! En vraag eens welke dag
het is, welke datum? En welke maand en welk jaartal leven we?
Sommige kinderen weten ook niet wanneer ze zelf jarig zijn. Goed om hier bewust van te
zijn…
Kerstvakantie
In de kerstvakantie is het heel erg belangrijk voor beide klassen om goed te blijven lezen!
We geven een leesbingo mee naar huis. Graag de kinderen blijven motiveren en samen
lezen werkt altijd beter dan een kind alleen te laten lezen!
In de kerstvakantie voor klas 2 graag de tafel van 4 gaan stampen. Probeer het leuk te
houden! Telkens een andere speelvorm om de tafel eigen te maken.
Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Klas 3 heeft van de Goede Sint een vulpen gekregen en daar hoort natuurlijk dan ook
'vulpenles' bij.
Afgelopen week hebben we gekeken naar de ontwikkeling van het schrijven en het alfabet.
Daarbij hebben we ook boekjes gevouwen en een verhaal van de Sioux indianen proberen te
ontcijferen. Toch bijzonder om te weten dat de letter 'A' van het woord os komt.
Deze komende weken tot kerst gaan we verder met onze taalperiode en na de kerstvakantie
gaan we met een rekenperiode starten.

Meester Peter en juf Dorine

