Wat leren de kinderen in groep 1 - 2
De kleuters leren veel spelend en handelend in de klas en werken veel met speelleermaterialen. Daarnaast krijgen zij natuurlijk ook een rijk aanbod van lessen in
de grote- en kleine kring. We houden de ontwikkelingen van de leerlingen bij in
Focus PO 1/2.
Sociaal emotioneel
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief
lessen over burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het
primair onderwijs. Het is een praktisch leuk en actueel aanbod. Gericht op
preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige
groep.
Werkhouding
Er wordt onderscheid gemaakt in weektaken en vrij keuze werk. De kinderen leren op deze
manier zelf verantwoordelijkheid te nemen, en deels plannen van werk, de weektaken
moeten aan het einde van de week klaar zijn. De leraar houdt dit nauwlettend in de gaten,
via het digikeuzebord en grijpt zo nodig op tijd in, zodat kinderen succes ervaringen op doen.
Wanneer de kinderen een weektaakje af hebben, mogen zij met een smiley op het bord
aangeven hoe dat ze het werkje vonden. In de groep wordt middels een verkeerslicht
duidelijk gemaakt hoe de kinderen werken/praten (bij rood stil en alleen, bij oranje loopt de
juf rond en gebruiken we de tafelstem).
Kleuteruniversiteit
Op thematische wijze wordt in de klas onder andere aandacht besteed aan
reken- en taalactiviteiten. Hierbij staat steeds een prentenboek centraal.
Rekenen
Met rekenen wordt er aandacht besteed aan:

Voor rekenen gebruiken we daarnaast ook de spellen van de
methode :
Met Sprongen Vooruit.
Bij tellen- en rekenen horen activiteiten waarmee kleuters de
telrij leren opzeggen, werken met telbare hoeveelheden, erbij en
eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en
getal-symbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen
aan hoeveelheden. Bij meten horen activiteiten waarbij ordenen,
vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht, tijd en oppervlakte aan bod komen. Bij
meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met
vormen en figuren tot doel hebben.

Taal
Met taal wordt er aandacht besteed aan:
- Mondelinge taalvaardigheid
- Taalbeschouwing
- Lezen
- Schrijven
Alles-in-1
In de klas wordt op een manier passend bij de leeftijd
aandacht besteed aan het thema.
De kinderen nemen één keer in de week deel aan de
doe-middag.
Schrijven
Methode voor schrijven is Pennenstreken. Deze wordt ook in groep 3 gebruikt en sluit aan
op de leesmethode. In groep 2 beginnen we met letter- en cijferherkenning. En er wordt een
begin gemaakt met het leren schrijven. Niet alleen schrijfoefeningen komen aan bod, maar
ook motorische activiteiten. Deze zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm- , hand- ,
en vingermotoriek. Hiermee starten we na de herfstvakantie.
Gym
Elke vrijdag gymmen de kinderen in Velp. Het is voor uw kind fijn als het die dag kleren aan
heeft waarin hij of zij makkelijk kan bewegen. Ook is het fijn als uw kind
makkelijke gymschoenen aan heeft: met klittenband of elastiek. Deze
gymschoenen nemen de kinderen mee in een handige tas (lappentas of
rugzak) liever niet de tassen zoals op het plaatje, omdat kinderen hieraan
blijven hangen met voeten of armen.

