Welkom

BIJ DE INFORMATIE AVOND VAN GROEP 1

Zelfredzaamheid
In een klas is het erg fijn als de kinderen al het 1 en ander zelf kunnen. Het zou erg helpen als een
kleuter van 4 jaar het volgende al zelf kan:
Een jas, sokken, schoenen en een trui. Dit is handig voor het buitenspelen en de gym. Eind groep 1
is het fijn als de kinderen zelf hun veters kunnen strikken.

Zindelijk zijn (op een ongelukje na) en zelf zijn/haar billen afvegen.
Als u eten of drinken mee geeft, geef dan vooral niet teveel mee. (drinken en fruit/groente/ een
koekje, wat uw kind in ongeveer 15 minuutjes op kan) Het fruit graag schoongemaakt en indien
nodig gesneden meegeven. De beker en trommel zijn voorzien van naam.

Logopedie
Logopedische screening: als een kind 5 jaar is wordt hij of zij (na toestemming) gescreend door
een logopediste van de GGD. Mocht het nodig zijn dan start er een behandeling.
Soms trekken wij eerder aan de bel.
Mochten er vanuit uw kant al eerder zorgen zijn, dan kunt deze altijd aan ons mededelen, wij
kunnen met uw toestemming even overleggen met de logopediste.

Nieuwe
kleuters
Wij leren hen om te werken met het planbord.
Wij leren hen te werken met uitgestelde aandacht en de kleurenklok.
Ook oefenen wij met het gebruik van:
Schaar, lijmpot en kwast, potlood hanteren, prikpen en priklap, het dragen van je stoel, handen
wassen. Deze handelingen vallen onder de ‘vergeten leerlijn’ in BOSOS.
Sinds anderhalf jaar houden wij de ontwikkeling van kleuters bij adhv het leerlingvolgsysteem
BOSOS. De testmomenten zijn als volgt:
◦
◦
◦
◦
◦

Wenperiode van 6 weken
4 jaar en 3 maanden
4 jaar en 6 maanden
4 jaar en 9 maanden
5 jaar

Ook laten wij hen kennismaken met ontwikkelingsmateriaal uit de taal-, puzzel- motoriek- en
rekenkast (zelfcontrolerend). Het ontwikkelingsmateriaal wordt afgestemd op de te behalen doelen
vanuit BOSOS. De materialen worden geïntroduceerd in de kring, ook begeleiden we de kinderen
de eerste keren met het spel, zodat de kinderen weten hoe ze er mee moeten omgaan.

Na de kerstvakantie gaan we werken met een lessencircuit, de kinderen worden dan op hun eigen
niveau ingedeeld in werkgroepjes. Deze manier van werken bevordert de zelfstandigheid. De
leerkracht begeleidt 1 groepje, dit is meestal het groepje waar nieuw ontwikkelingsmateriaal of
een nieuwe vaardigheid aangeboden wordt.

Alle kleuters zijn een keer hulpje. Zij zitten dan naast de juf en mogen dan het dagritme vertellen
aan de klas. Ook mogen zij als eerst een werkje kiezen bij het planbord. Tijdens het pauzehapje,
zetten zij de spullen klaar.

Verwachtingen eind groep 1
Hieronder volgen de grote lijnen wat wij verwachten eind groep 1.

Herkennen van naam op het planbord, stoel etc.
Beheersen van de vormen, kleuren en cijfers 1 t/m 10 herkennen, benoemen en synchroon tellen.
Goed kunnen hanteren van schaar, potlood en stiften.
Basisbegrippen voor rekenen: meer, minder, evenveel, kort/lang, dik/dun, klein/groot, veel/weinig en
breed/smal.
Experimenteert met taalverschillen, rijmen en gekke woorden.
Kan vragen beantwoorden n.a.v. een verhaal.
Kan een puzzel van 25 stukjes zelfstandig maken.

Kan zelfstandig een opdracht uitvoeren
Is betrokken bij de opdracht gedurende 10 minuten.
Is betrokken tijdens de kring en neemt actief deel aan de activiteiten die daar aangeboden worden.
Uw kind is zelfredzaam mbt naar het toilet gaan, aan/uitkleden, veters strikken.

Informatie
Adoptiekleuters

Gymles in de grote gymzaal

Luizencontrole

Nieuwe muziekmethode
We hebben een nieuwe muziekmethode '123-zing'
Iedere dinsdagmiddag bieden wij dit aan.
Doorgaande leerlijn, snel/langzaam, hoog/laag, ritme, spelletjes enz.

Engelse les
Sinds dit schooljaar werken we met de engels methode 'Groove me'
Ook een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8
Iedere vrijdag krijgt groep 1 gedurende 20 minuten engelse les.

De lessen zijn opgebouwd uit: filmpjes, liedjes, praatplaten en woordkaartjes, met deze
middelen leren de kinderen spelenderwijs nieuwe engelse woordjes.
Adhv het stripfiguur Bobo

Vragen?

