Doelen
onderbouw

Nog even en dan is het 2022!
In de onderbouw starten we na de kerstvakantie met een kort nieuw thema Tijd en klokken,
maar we kijken eerst nog even terug hoe leuk de kerstvakantie is geweest en hoe we oud en
nieuw hebben beleefd.
Tijd is een lastig begrip voor kleuters. Wie heeft er niet eens tegen een kind
gezegd ‘even wachten’ ? Hoe lang duurt ‘even‘ ? Een kleuter zegt vaak tegen van alles
‘vandaag’, ook als iets gisteren of vorige week gebeurde. Hoewel kleuters nog niet met
klokkijken bezig hoeven te zijn, is het wel een onderdeel van hun wereld. Het verstrijken van
tijd, de indeling van de dag (dagritmekaarten), de dagen van de week en bijvoorbeeld de
seizoenen horen zeker bij het aanbod in een kleutergroep.
We gaan leren wat tijd betekent:


We benoemen de dagen van de week en bekijken de kalender. Welke maanden
kennen we al? Welke maand is het nu? Welke maanden zijn er allemaal en in welke maand
ben jij jarig? Welke seizoenen zijn er en waar herkennen we de seizoenen aan?;
 We maken een plaatjes-/woordveld over tijd en klokken. Waar denken we aan bij tijd
en klokken, wat weten we al? Wat willen we graag leren over tijd en klokken?;
 De kinderen leren over verschillende soorten klokken, zoals de klok in de woonkamer,
het horloge, de wekker enzovoort. Welke cijfers zien we op de klok? En we praten over
wanneer of het ochtend, middag, avond en nacht is;
 We gaan werken met een zandloper en leren over langzaam en snel.
Heeft u nog oude klokken en horloges voor onze ontdekhoek? Hoe leuk is het als er ook een
reparatiehoek of klokkenwinkel ontstaat! De kinderen mogen zelf ontdekken. Ze zijn vast
nieuwsgierig hoe een klok er vanbinnen uitziet. Over hun bevindingen spreken we later in de
kring.
Als we genoeg klokken hebben, kunnen we sorteren op soort, grootte, analoge of digitale
klok.
Vanaf 24 januari beginnen we met het nieuwe thema Sil de poolreiziger. In de nieuwsbrief van
januari informeren we u hier verder over.
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Tips voor
thuis





Gebruik regelmatig in een gesprekje en in een betekenisvolle situatie de woorden:
ochtend, middag en avond;
Ga samen op zoek naar alle klokken in het huis. Hoeveel vind je er? Waar zie je
welke klok?;
Zet samen met uw kind de wekker. Hoe laat moeten we opstaan om op tijd op school
te zijn?;
Lees met uw kind een boek dat past bij het thema Tijd en klokken.







Voorbeelden van boeken die hierover gaan, zijn:
Kikker en het Nieuwjaar
Emma en het geheim van de tijd
Rupsje Nooitgenoeg
Olifant en de tijdmachine
Nog honderd nachtjes slapen
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De groep van Pientere Peterselie
Met Petra en
Jahliyah
Creatief bezig geweest

Thema bouwen en metselen

Kerstboom opzetten
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Groep Moedige Marjolein
~ Kindgericht werken ~

Nieuwsgierig

Onze brief voor Sinterklaas

Kinderen leren door, van en met andere kinderen, volwassenen en een rijke
leeromgeving!!!
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