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Beste ouders,
Deze week zijn we begonnen we aan het nieuwe thema “Groot en klein”. Deze themabrief geeft u ideeën voor
woordenschat en rekenen die u thuis kunt doen. Regelmatig aandacht besteden aan woordenschat en getalbegrip
(dat komt voor het echte rekenen) is erg belangrijk en het kan op een speelse manier. Elke dag 10 minuten is genoeg.
Verder is het belangrijk dat u elke dag 10 minuten voorleest. U krijgt van ons elke maand een lijstje met woorden en
ideeën voor spelletjes en activiteiten met uw kind. U kunt ons na schooltijd vragen stellen over deze brief. Wij kunnen
u helpen met de oefeningen die u thuis kunt doen met uw kind. De woordkaarten heeft uw kind deze week
meegekregen.
In het thema “Groot en klein” spelen grote en kleine dieren een rol. Ook gaan de kinderen aan de slag met meten en
vergelijken. Hoe groot is de stap van een olifant en een stap van een muis? Al op jonge leeftijd vinden kinderen het
boeiend te meten en te vergelijken. Omdat in de lente alles gaat bloeien en groeien, biedt dit thema volop
mogelijkheden bij andere lente activiteiten aan te sluiten. We zijn bezig met de boerderij, een dierenasiel en we
verzorgen kleine baby’s. Ook zullen we aandacht besteden waar kleine baby’s vandaan komen.
Begrippen van taal
Spelen met woorden. Met de woorden die we vanuit school meegeven, kunt u leerzame spelletjes doen. Vertel uw
kind dat u woorden kunt laten groeien, u kunt ze groter (langer) maken. U kunt beginnen met de naam van uw kind.
Vraag wat de eerste klank van die naam is. Schrijf die letter op papier of laat uw kind die letter schrijven. Wat is de
tweede, derde, vierde… klank? Schrijf die letters een voor een achter de eerste tot de volledige naam er staat. Maar
ook het woord tuin kun je laten groeien door er een ander woord achter te plakken: tuinstoel, tuinbank, tuintafel,
tuinhuisje, tuinplant enz. U kunt ook activiteiten doen met woorden van de woordkaarten. Zorg ervoor dat uw kind
eerst de afzonderlijke klanken uitspreekt en daarna het hele woord. Bijvoorbeeld p-i-t: pit, v-i-s: vis of w-e-s-p: wesp.
Gebruik zoveel mogelijk eenvoudige korte namen en woorden.
Het is fijn als u ook met uw kind naar de bibliotheek gaat. U kunt daar gratis allerlei boekjes lenen. De bibliotheek is
echt de plaats om alles van dieren te ontdekken. Er zijn naast mooie prentenboeken ook informatieve boeken te
vinden. De bibliotheek is gratis voor kinderen. Kijk eens op http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
Voorlees tip: Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind wie er allemaal voorkomt in het verhaal. Of maak een eigen
verhaal van de hoofdpersonen van het boek!
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“Van mug tot olifant” (Ingrid en Dieter Schubert) Verrassend mooi prentenboek waarin een doorlopend verhaal van
alles over alle mogelijke dieren verteld wordt: hoe sommigen uit allemaal verschillende eieren komen, waar ze in hun
element zijn, hoe ze zich beschermen, waar ze slapen, dat ze doodgaan en weer opgeruimd worden. De verschillen en
de bijzonderheden worden prachtig neergezet. Dat alles is te zien op de grote natuurgetrouwe, maar ook met humor
getekende prenten, die je steeds weer opnieuw kunt bekijken.
“De grootste, de gevaarlijkste en andere bijzondere dieren”(Jozua Douglas en Loes Riphagen) De grootste, de
gevaarlijkste en andere bijzondere dieren. Een supergek prentenboek over de grootste, kleinste, snelste, sloomste,
sterkste, gekste, mooiste en gevaarlijkste dieren . Een informatief prentenboek boordevol feitjes en weetjes voor
kinderen van 4-6 jaar.
Speciaal voor dit prentenboek schreef Jozua een stripverhaal, een liedje en een gedicht. Samen met Loes Riphagen
bedacht hij ook een knutseltip. En voor de echte experts onder ons is er nog een leuke quiz. Kortom: een ideaal
prentenboek voor de nieuwsgierige kleuter.
“Waar gaan de dieren naar toe als het regent”(Gerda Muller) De tweeling Marion en Lukas wonen in een flat in de
stad. Hun neef Stef woont bij hun oma op het platteland. Op een mooie, zonnige dag komt Stef Marion en Lukas
ophalen om samen naar de vijver te gaan. Stef heeft waterplanten nodig voor zijn aquarium. Op hun tocht zien en
ontdekken ze heel veel. Dan begint het plotseling te regenen. Marion en Lukas vinden het heerlijk om in de regen
rond te spetteren, maar waar gaan de dieren naartoe als het regent?
“Dit ei is van mij” (Alex de Wolf en Koos Meinders) Op een mooie dag in mei, vond een haas een prachtig ei...Maar
een ei uitbroeden, dat is voor een ongeduldig beest als Haas nog niet zo eenvoudig. Mol wil wel helpen, maar kan niet
goed tegen de zon. Gelukkig komt er een mezenpaar langs, maar de meesjes krijgen lamme vleugels van dat grote ei!
Egel, Kikker, Eekhoorn? allemaal proberen ze het ei van Haas uit te broeden. Uiteindelijk komt Kip net op tijd om haar
verloren ei open te zien gaan, en heeft haar kuikentje ineens een heleboel ouders!
Tip 1: Wat is er heerlijker dan met mooi weer naar buiten te trekken!.Het prachtige bos
Elswout of Koningshof zijn mooie plekken om samen met uw kind te ontdekken. Wat komt
er nu allemaal boven de grond? Veel kinderen weten dat een paardenbloem gele bloemen
heeft en dat je de pluisjes weg kunt blazen. Maar hoe heten al die andere planten die
ernaast staan? En wat is het verschil tussen een brandnetel en een dovenetel? Met een
zoekkaart kunnen de kinderen de namen opzoeken van planten die ze in de bermen
vinden. Veel bloemen bloeien in het voorjaar en in de zomer. Vaak komen deze bloemen
ook voor in stadsparken en plantsoenen. Op internet kunt u genoeg voorbeelden vinden of kijk op
www.veldwerkwinkel.nl
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Tip 2: Bezoek eens de Geitenboerderij Ridammerhoeve midden in het
Amsterdamse bos. Naast geiten lopen er ook kippen, varkens, koeien en
paarden rond. Bezoekers zijn welkom een kijkje te nemen in de stallen
terwijl onze werkzaamheden gewoon doorgaan. Door verschillende
activiteiten op het gebied van educatie en zorg te organiseren, betrekt de
boerderij de stadsbewoners uit de regio bij het boerenwerk. Naast de
boerderij hebben ze ook een moestuin waar ze biologische groenten en
kruiden verbouwen en een boerderijwinkel. Er zijn workshops kaasmaken en
er is een speeltuin! De eerste lammeren zijn geboren!En ze drinken al uit flesjes Kraamvisite welkom!
www.geitenboerderij.nl
Woorden die bij het thema “groot en klein” o.a. worden gebruikt, zijn:

de hyacint

de tralie

het oerwoud

het vergrootglas

Rekenen: Vergelijken: Als u toch buiten bent geweest is het leuk om kleine beestjes in een potje te vangen en onder
een vergrootglas te bekijken/vergelijken. Wat zijn de verschillen en wat hebben ze hetzelfde? (daarna weer vrij laten
in de natuur!) En wie van u gezin is het grootst en wie het kleinst? Hoe kun je dat het beste meten?
Heeft u nog vragen? U kunt altijd even langs komen bij de kleuterjuffen. Veel succes!
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