Week 14
09-04-2021

Inhoud
Thema: “de lente”
Vorige week zijn we gestart met het thema: De lente.
Samen zijn we gaan bedenken wat er allemaal bij de lente hoort. Wat wisten de kinderen al veel!!!
Dit hebben ze allemaal al bedacht.

We vonden iets vreemds in de klas. Een heel groot ei. Wat zou daarin zitten? We moeten wel 21 dagen wachten
voor we het weten. We houden het ei heel goed in de gaten en tellen de dagen met een aftel-kalender. Gisteren zat
er al een barstje in het ei!

In het prentenboek “kom uit je ei, kleintje” leert moeder kip hoe ze haar ei kan uitbroeden.
Ze houdt haar ei lekker warm onder haar veren. Pom Pom houdt ons ei lekker warm.

We hebben een versje geleerd over een kuikentje uit een eitje:

Eerst zat je in een eitje
daar binnen was het kaal
Toen groeide je een tijdje
KRAK, deed de eierschaal
Je stapte uit het dopje
en keek eens om je heen
Je schudde met je kopje
daar stond je nu alleen
Je hebt een heel zacht lijfje
dat is helemaal van dons
En als je wilt dan blijf je
gezellig hier bij ons

Letter van de week
Deze week hebben we een nieuwe letter geleerd. De “j” van jonge dieren.
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “j”.
We leggen deze spullen op de lettertafel.

Kralenketting
Als kinderen in de klas een kralenketting maken, mogen ze die een nachtje mee naar huis nemen. Ze hangen dan op
het kiesbord een naamkaartje van zichzelf op. Wij weten dan dat dat betreffende kind een ketting mee naar huis
heeft. Het is de bedoeling dat de ketting de volgende dag weer terug is op school. Als ze de ketting op vrijdag mee
naar huis meekrijgen, dan moeten ze deze op maandag mee terug nemen. Ze geven de ketting terug aan de juf en
halen hun naamkaartje van het kiesbord.

Gevraagd literpakken
Voor het thema hebben wij lege, schoongespoelde literpakken nodig. Denk aan de pakken melk of yoghurt. Deze
mogen de kinderen vanaf maandag mee naar school nemen. Alvast bedankt.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het programma.
Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan “Vanwege de
onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van
2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de, op dit moment geldende adviezen,
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”
Alle groepen gaan deze dag buiten aan de slag met sport en spel. Iedereen opent de dag in de eigen klas op een
leuke manier.
Wij, met de kleuters, zullen spellen uitzetten op de speelplaats bij de ‘aula’. De kinderen zullen daar rouleren en
spelen. De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en
eten. Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast
programma verzorgen in de klas.
We maken er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van!

Belangrijke data
23 april koningsspelen
27 april zijn de kinderen vrij i.v.m. koningsdag

Werk in uitvoering

Een fijn weekend!!
Met vriendelijke groeten,
Elsje Rijken en Sientje Lunenburg
Leerkrachten KA

