Beste ouders van groep 1 en 2
U heeft allemaal gehoord dat we elkaar de komende tijd niet zien op school.
Om ervoor te zorgen dat uw kind voldoende blijft ontwikkelen is het de bedoeling dat u
samen met uw kind thuis toch bezig bent met onderwijsactiviteiten.
Om u op weg te helpen zorgen wij dat u beschikking heeft tot digitaal materiaal.
Onderaan deze brief staan links naar liedjes, digitale prentenboeken en filmpjes. In de bijlage
vindt u nog andere materialen zoals het VVE boekje en de brief in pictogrammen. De
pictogrammenbrief kunt u samen met uw kind lezen.
We verwachten dat uw kind dat in groep 1 zit:
-elke ochtend samen met u zijn/haar dagritme bespreekt
-kijkt welke dag het is en wat voor een weer het is.
-elke dag 1 filmpje van de link bekijkt
-elke dag een digitaal prentenboek luistert/elke dag wordt voorgelezen
-elke dag oefent met tellen tot 12 en hierbij ook kijkt welke cijfers daarbij horen
-elke week een tekening maakt
-elke dag ca 30 minuten buiten komt zolang dit nog mag
-elke week een gezelschapsspel speelt zoals: memory, mens erger je niet etc.
We verwachten van uw kind dat in groep 2 zit:
-elke ochtend samen met u zijn/haar dagritme bespreekt
-kijkt welke dag het vandaag is, welke dag het morgen is, welke dag het gisteren was
-samen met u kijkt wat voor een weer het is
-elke dag 1 filmpje van de link bekijkt
-elke dag een digitaal prentenboek luistert/elke dag wordt voorgelezen
-elke dag aandacht besteedt aan rijmen (neus rijmt op reus)
-elke dag ca 30 minuten buiten komt zolang dit nog mag
-elke dag oefent met tellen tot 20 en kijkt welk cijfer erbij hoort
-elke week een tekening maakt
-elke week een gezelschapsspel speelt zoals: memory, mens erger je niet etc.
-samen met u aan het VVE boekje kunst werkt
Daarnaast kan u deze activiteiten die goed zijn voor de ontwikkeling voor uw kind ook nog
aanbieden:
-puzzelen
-spelen met poppen/auto’s etc.
-verven
-kleien
-samen koken/bakken
-samen opruimen
-liedjes zingen/versjes opnoemen
Links voor liedjes en versjes:
https://www.youtube.com/watch?v=CbuPlQ7XJMA
https://schooltv.nl/video/object-unknown-1/#q=sesamstraat
https://schooltv.nl/video/de-zevensprong-liedje-uit-sesamstraat/#q=sesamstraat
https://schooltv.nl/video/olifantje-in-het-bos-liedje-uit-sesamstraat/#q=sesamstraat
https://schooltv.nl/video/de-p-van-pino-liedje-uit-sesamstraat/#q=sesamstraat
https://schooltv.nl/video/helikopter-liedje-uit-sesamstraat/#q=sesamstraat

Links voor digitale prentenboeken:
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes/mejuffrouwmuis-en-haar-heerlijke-huis.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes/kasper-deschilder.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltvvoorleesfilmpjes/viezeltje.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes/papa-pak-jede-maan-voor-mij.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes/mejuffrouwmuis-en-haar-heerlijke-huis.html

Links voor geschikte Nederlandstalige filmpjes:
https://schooltv.nl/video/samen-spelen-samen-delen-iedereen-is-anders/#q=
https://schooltv.nl/video/koekeloere-echt-nep/#q=koekeloere
https://schooltv.nl/video/koekeloere-rijmen-en-rappen/#q=koekeloere
https://schooltv.nl/video/koekeloere-meten-is-weten/#q=koekeloere
https://schooltv.nl/video/vormen-stukje-uit-sesamstraat/#q=sesamstraat
Vriendelijke groet,
De kleuterjuffen

