Weekbrief groep 1/2

week 13

Beste ouders,
Zoals u gewend bent, ontvangt u ook deze week van ons de weekbrief, al is het dan met een
heel andere indeling en in een heel andere situatie.
De afgelopen week heeft u voor het eerst met uw kind thuis aan school kunnen werken. Het
zal voor iedereen een drukke tijd zijn geweest met allerlei nieuwe indrukken en nieuwe
informatie. Wij begrijpen heel goed dat dat wel even wennen is.
Werkjes voor thuis
We hebben u via de mail wat links en ideeën aangereikt om de eerste tijd mee aan de slag
te gaan.
U kreeg als link De Voorleeshoek. Hier worden verhalen voorgelezen voor uw kind.
Wanneer u daarover praat, vragen stelt en de moeilijke woorden aan uw kind uitlegt, heeft u
al heel veel gedaan! Ook de werkbladen die u kreeg, kunt u op veel manieren gebruiken. De
cijfers kunnen worden ingekleurd (kleur het getal 2 rood etc) en worden uitgeknipt. U kunt
uw kind dit bijvoorbeeld in de juiste volgorde laten leggen.
Op school sluiten wij de dag altijd af met wat we allemaal hebben gedaan (zie het blad met
dagboek van pompom wat bij het postpakketje zat). Dit mag u natuurlijk ook in een schriftje
schrijven als u dat prettiger vindt. Kortom, zoek een manier die bij u en uw gezinsleven past.
Natuurlijk willen we u graag tips voor schoolwerk blijven sturen.
Om u niet te overladen met losse informatie en lesideeën werken we op dit moment aan een
manier om meer structuur te brengen in die informatieverstrekking.

Materialen
Op het lesrooster van groep 1/2 staat elke dag twee keer buitenspel. Daarnaast wordt door
de kinderen twee keer in de hoeken of aan tafel gepland tijdens de “werkles”. Een groot deel
van de kleuter-schooldag wordt gevuld met deze vier activiteiten.
Tijdens zo’n werkles mogen de kleuters soms vrij spelen in de hoeken en aan tafel, maar
vaak geven we opdrachten die aansluiten bij het thema en bij de activiteit die we samen in
de kring hebben gedaan. Daarvoor zijn in de klas allerlei bouw-, constructie-, puzzel- en
andere materialen voorhanden. Ons probleem: in de hogere groepen kunnen we
bijvoorbeeld werkschriften meegeven of lesboeken uitlenen, maar met deze materialen gaat
dat niet. Naast de werkbladen kunnen wij natuurlijk wel knutselopdrachten geven, maar zelfs
daarbij weten wij niet wat kinderen in huis hebben.
Daarom maken/bezorgen we komende woensdagmiddag voor elke kleuter een tasje met
wat materiaal dat u kunt gebruiken bij de eerste opdrachten.

Tot slot
Wij hopen dat jullie de komende periode goed en gezond door mogen komen en hopen jullie
snel weer te zien.Een hartelijke groet voor jullie lieve kinderen
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