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Nieuwsbrief kleutergroepen Maart 2007
In onze schooltuinen bloeien de eerste bollen alweer en dus is het tijd geworden om aan
het thema lente te beginnen. Dit keer hebben we gekozen voor het thema “Van ei tot
dier”. Hierin zal vooral het groeien aan bod komen.
Algemene zaken
 Op dinsdagochtend 13 maart hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 een
theatervoorstelling in de school. De voorstelling is voor het grootste gedeelte
gericht op dans.
 Op maandag 19 maart komen de peuters op bezoek in de aapjes klas en op
dinsdag 20 maart bij de beertjes.
 Op maandag 19 maart gaat het tweede rapport alweer mee. De ouders van de
kinderen van groep 1 worden wel uitgenodigd voor een gesprek, maar deze
kinderen ontvangen dit keer geen rapport.
 Op donderdag 19 april gaan de aapjes naar de kinderenboerderij de Bijlmerweide.
De beertjes zullen op vrijdag 20 april gaan. We vertrekken van school om 9.30 uur
en zijn om 12.00 uur weer terug. Wij zoeken nog mensen die op deze data willen
en kunnen rijden en een groepje begeleiden.
Thema “Van ei tot dier”
Op maandag 12 maart starten wij met het project “Van ei tot dier”. We zullen het thema
starten met Pompom die graag een baby’tje wil hebben en daarom een ei probeert uit te
broeden. Daar op door bordurend zullen we het hebben over dieren die uit het ei komen
en zoogdieren. Verder gaan we in op de groei van de kinderen en van de planten.
Taal/woordenschat
Namen van jonge dieren, hun ouders en de geluiden die deze dieren maken. (Denk aan
kalf, koe, stier en loeien)
Lang en kort
Groot en klein
Zaadje
Bol
Verzorgen
De letter P zal centraal staan en we hopen dat de kinderen, net als tijdens het vorige
thema, weer met veel enthousiasme spullen mee zullen nemen.
De lees en schrijfhoek zal weer worden geopend evenals een ontdekhoek met takken,
bollen en zaadjes.

Rekenen en ordenen
Tijdens dit thema besteden we vooral aandacht aan het meten. We zullen de kinderen
meten en het verschil laten zien tussen jong en oud. Dit laatste is het tijdsbesef van de
kinderen ontwikkelen.
We zullen ook aan de slag gaan met het logisch rangschikken van verschillende plaatjes
(denk aan van bol naar bloem en van ei naar kip).
Waar kunt u ons bij helpen?
 We zouden graag in beide groepen kikkerdril in de klas hebben? Is er iemand die
ons daaraan kan helpen? Misschien bestaat er de mogelijkheid dat er ook een
dagje kuikentjes in de klas komen?
 Is er iemand in het bezit van verschillende soorten uitgeblazen eieren? Wij denken
dan aan ganzeneieren, struisvogeleieren en zangvogeleieren.
 Zou uw kind op uiterlijk maandag 19 maart 2 foto’s mee mogen nemen, één
babyfoto en een foto van hoe hij/zij nu is. Als het kan in een envelop met hun
naam erop. De foto’s zullen even in de klas blijven hangen en komen aan het eind
van het thema weer terug.
 We gaan ook verschillende dingen zaaien en daarvoor hebben we glazen potjes
nodig.
 Binnenkort gaan we weer starten met de schooltuinen. Vanwege de grootte van de
groepen zijn we opzoek naar enthousiaste ouders die met kleine groepjes kinderen
in de tuin willen werken. Dit doen we meestal één keer per week. In overleg is er
een middag voor af te spreken met ons.

Ideeën voor boekjes
Rupsje nooitgenoeg
Wie legt het mooiste ei?
Dat komt er nou van
Kom uit het ei kleintje

Groeten, Anga en Martine

Eric Carle
Burny Bos
Ingrid en Dieter Schubert
Shen Roddie en Frances Cony

