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Agenda

Datum
18-09
19-09
21-09
24-09
03-10
04-10
04-10
09-10
17-10
19-10
22-10
t/m 2610
29-10

september 2018

Activiteit
Juf Anoek van Hoorn
Juf Joan Kroes
Juf Joan
Informatieavond over de groep
Start Kinderboekenweek
Juf Joan
Speelgoedmiddag
Streetwise : verkeersles op school
Verhuismiddag
Verhuisdag – kinderen vrij !
Herfstvakantie

Eerste schooldag aan de Veluwelaan !

Jarig in de maand september en oktober

Jarigen

Gymles

Naam
Data
Leeftijd
Kyra Korevaar
27-09
5
Stijn van het Goor
30-09
5
Milan Kamp
19-10
5
Jorik Brummel
27-10
5
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag
gewenst!

Fantastisch dat er elke week een ouder mee gaat naar onze gymles aan de
Kerkweg ! De ouders draaien ook gewoon mee tijdens de gymles.
De tijden zij iets veranderd. We vertrekken om 9.35 uur van school en zijn dan
om 10.50 uur terug. Straks aan de Veluwelaan kunnen we in school gymmen.
Er zijn verschillende kinderen die armbandjes/ringetjes ed om hebben. Liever op
maandagochtend niet, want deze moeten ze voor de veiligheid afdoen.
Leer uw kind ook zelf zijn schoenen uit en aan te doen. We zijn nu echt groep 2
en zelf aankleden hoort ook bij een stukje zelfstandigheid. Makkelijke kleding is
heel fijn, zodat uw kind lekker kan rennen, klimmen ed.

Sociaal-emotioneel

Elmer

10-min gesprekken
Cursus
Dorr

Speelgoedmiddag

Thema vriendjes

We zijn op de Schaapskooi begonnen met een nieuwe methode voor sociaalemotionele ontwikkeling. Deze methode heet Kwink. De eerste les ging over
jezelf voorstellen : wie ben je, hoe zie je eruit. We hebben met spiegeltjes naar
onszelf en de ander gekeken. Best spannend, maar ook heel erg leuk ! Ook
bedachten de kinderen zelf dat ieder een eigen kunstje kon laten zien. Dat
eindigde in een circusvoorstelling buiten op het plein. Ook hebben we een klein
podium in de klas. Hier spelen de kinderen met handpoppen een verhaaltje.
Tijdens speelgoedmiddag staat iedereen op het podium en laat zien welk
speelgoed hij/zij heeft meegenomen. Soms wordt er ook al iets over het
speelgoed vertelt.
De tweede les gaat over de veilige groep. In de afgelopen weken hebben we
afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld ; je mag altijd naar de wc, behalve wanneer we
in de kring zitten. ( dan is er vaak instructie ) Buiten gooien we de step niet van
ons af, maar zetten deze netjes bij de schuur. Zo kan een ander kind hiermee
verder spelen. We gaan kijken in deze les of we de regels al begrijpen en kunnen
toepassen. Dit gaat samen met filmpjes, liedjes, een yel en rollenspel. De
kinderen genieten ervan !
Ons eerste thema om te wennen in groep 2 is Elmer. We lezen erover en doen er
veel kringactiviteiten mee. De begrippen uit groep 1 worden herhaald ( groot,
klein, dik, dun, veel, weinig ed ) de kleuren van Elmer nog eens benoemd,
worden woorden uit het boek van Elmer in lettergrepen gedeeld, gerijmd en
leren we de letter e spreek uit è en niet ee ) We spreken de klanken uit. We
gaan ook onze naam in letters plakken. We maken een boekje met werkbladen
over Elmer en er zijn kleurplaten en extra werkbladen voor de kinderen te doen.
Alle ouders zijn op de 20-minuten gesprekken geweest. Leuk om jullie kinderen
nu eens door de ouders zelf beschreven te horen worden. Ik leer zo de kinderen
weer meer kennen.
Op dinsdag en woensdag ben ik op een tweedaagse cursus.
Op dinsdag zal juf Anouk voor de groep staan en op woensdag juf Joan. Juf Joan
is er ook op vrijdagochtend, want dan heb ik een bureaudag.
Na het thema Elmer ga ik beginnen met de vierde fase van Dorr. Op de
informatieavond van 24 september kunt u hier meer over horen. Deze vierde
fase duurt 3 maanden en ik werk met de kinderen aan verschillende
tussendoelen. Aan het einde van deze drie maanden observeer ik hoe ver het
kind hiermee gekomen is. Uw krijgt deze tussendoelen op papier, zodat u kunt
zien waar we op school mee bezig zijn.
De eerste donderdagmiddag van de nieuwe maand is het speelgoedmiddag.
Wanneer uw kind overblijft, mag het natuurlijk al speelgoed meenemen in de
ochtend. Graag het speelgoed in een tas, zodat de kinderen het goed kunnen
dragen en bij elkaar houden.
Na het thema Elmer komt het thema vriendjes. Ook de boekenweek gaat
hierover.

Foto’s uit de groep

Onderstaande foto’s zijn genomen in september 2018.

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u belt, komt of mailt, om een
afspraak te maken. Hierdoor
kunnen we beter de tijd
nemen.
Op het plein en in de klas willen
we ons graag richten op de
kinderen.

Tine van Ee
Ma. – vr.
tvanee@kindcentrum
deschaapskooi.nl
woensdag en vrijdagmiddag zijn
de kinderen vrij.

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl

