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Welkom in groep 2

IJsselmuiden, 26 augustus 2019

Beste ouders/verzorgers van groep 2,
De vakantie ligt achter ons en de eerste schoolweek gaat beginnen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar willen we u alvast op de hoogte brengen van een aantal dingen in groep 2.
De eerste weken
We zijn begonnen met het leren spelen van de nieuwe spelletjes uit de kasten. In de gele kast
zitten de rekenspelletjes en in de rode kast de taalspelletjes.
De blauwe kast blijft altijd de kast die veel kinderen het liefst kiezen, daar zit namelijk de lego,
duplo en ander constructiemateriaal in!
De moeilijkste spelletjes bewaren voor na de herfstvakantie. Die zitten in de Willie Wortelkast.
Deze spelletjes leren we kinderen die al wat moeilijkere dingen kunnen. Zij kunnen het
natuurlijk ook weer aan hun klasgenootjes leren.
Ook gaan we weer samen lezen met groep 8.
Eén keer in de 2 weken komen de leerlingen van groep 8 op vrijdagmorgen eerst samen met ons
spelen en daarna gaan ze ons voorlezen uit een mooi boek. Heel leuk en nuttig.
We kiezen mooie boeken uit onze schoolbibliotheek, we gaan daar natuurlijk ook met de
kinderen naartoe. Dat is vooral gezellig, maar ook leuk. Het uitgezochte boek lezen we dan weer
in de klas. Maar natuurlijk is dit ook heel leuk om met je vader en/of moeder naar de
bibliotheek in IJsselmuiden of Kampen te gaan. Kinderen kunnen gratis lid worden.
Kring
Op maandag en donderdag starten we in de kring.
Daar bekijken we welke dag het is, wat we allemaal gaan doen (wat u ook kunt zien op het
white bord links naast het touche screen), gaan we samen bidden en zingen we Bijbelse liedjes.
Iedere dag vertellen we een (Bijbel)verhaal uit de godsdienstmethode ‘Trefwoord’.
En iedere maandag leren we een nieuw christelijk lied aan.
In de kring leren we ook naar elkaar te luisteren en iets te vertellen. Het is lastig om niet voor
je beurt te praten, we oefenen met het opsteken van de vinger. En we oefenen ook bijvoorbeeld
hoe je iemand kan vragen of je je stoel terug mag, hoe je iemand een complimentje kan maken
en wat je kunt vragen als je mee wilt spelen.
Nieuwe methode
Twee jaar geleden zijn wij gestart met een nieuwe methode “Kleuterplein”. Het is een mooie
methode waarin de handpop Raai de Kraai een belangrijke rol speelt. Uit deze methode halen
we onder andere thema’s en verschillende activiteiten.
Zelfredzaamheid
Er wordt in onze klas veel aandacht besteed aan “jezelf kunnen redden”.
Dat betekent dat de kinderen zoveel mogelijk zelf hun zaakjes moeten regelen.
Wilt u hen thuis ook zoveel mogelijk de dingen zelf laten doen? (jas aan doen, rits dicht doen,
eigen tas dragen, aankleden, neus snuiten, billen afvegen enz.)
Op woensdag hebben we gym, als een kind zichzelf aan kan kleden (gymbroekje, -shirtje en
gymschoenen) is het daar vaak heel trots op. “Makkelijke kleding” is daarom erg fijn!

Spelinloop
Elke dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen hebben we “spelinloop”, in de groepen 2.
Spelinloop wat houdt dat in? Uw kind mag, direct bij binnenkomst op zijn/haar stoel gaan zitten
die bij een tafel staat, en een spelletje uit de kast kiezen of gaan spelen met iets wat op de
tafels ligt. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen in de hoeken gaan spelen of de stoelen
gaan verplaatsen. U kunt evt. even samen met uw kind mee spelen.
Als de bel gaat, gaat u naar huis, maar de kinderen mogen nog even doorspelen, zodat wij even
tijd kunnen maken voor kinderen die wat “extra hulp/ aandacht” nodig hebben.
Werkles
De komende weken gaan we weer beginnen met de werklessen. We maken aan de hand van een
thema’s verschillende werkjes. Het rode werkje is voor iedereen verplicht en het gele, blauwe
en eventueel het groene werkje zijn keuzes. Van de keuze werkjes is er 1 verplicht, welke
maakt niet uit. Ook hierbij proberen we de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig dingen te laten
doen.
Het 1e thema van dit schooljaar is “dierentuin”.
Daarna komen de thema’s:
- Reis mee (Kinderboekenweek)
- Vervoer
- Sinterklaas
- …
Drama/Muziek en Gym
Ook komend schooljaar krijgen de vakken drama/muziek en gym extra aandacht doormiddel van
verschillende vakdocenten. De kinderen doen dan onder begeleiding van een daarvoor
gediplomeerde leerkracht leuke en leerzame activiteiten.
Fruit eten
Vanaf ongeveer 10.10-10.30 uur gaan wij fruit eten.
We zingen een liedje, waarbij de hulpjes van elkaar mogen raden wat er in de beker of het
pakje zit. Op dinsdag is ook dit schooljaar weer fruitdag. Uw kind hoeft dan alleen drinken mee
te nemen. Voor fruit wordt gezorgd.
Buiten spelen
Elke dag (behalve woensdag) gaan we buiten spelen. De ene keer is het voor de pauze, de
andere keer er na. De kinderen trekken dan hun jas aan (eventueel met hulp van de juf bij de
rits) en samen gaan we naar buiten. We gaan dan bij het hek tegenover de schuur staan en
mogen om de beurt uit de schuur kiezen.
Algemeen
• Iedere 1e maandag van de maand is er luizencontrole.
• 3 of 4x per jaar hebben we een spreekweek, dit zijn gesprekken met de leerkracht die
elk 10 of 15 minuten duren. Hiervoor kunt u zich dan inschrijven. Wilt u een uitgebreider
gesprek, dan kunt u (en eventueel de leerkracht) een afspraak maken.
• Elke maandagmorgen staat het zendingsbusje op de tafel, met wat we gespaard hebben,
helpen we kinderen uit arme landen om ook naar school te kunnen enz.
Tot slot,
We hebben veel zin in dit jaar!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kom gerust binnen of maak een afspraak!!
Met vriendelijke groet,
juf Stefany, juf Janneke, juf Jenien en juf Michelle

