Nederland
Thema

Leuke uitjes
De komende weken
gaan we werken over
Nederland.
Nederland heeft
12 provincies en
390 gemeenten

Hoe ziet de vlag van Nederland er uit?
Delfts blauw, molens, klompen, tulpen, de
bollenvelden, stroopwafels, zomaar wat
typisch Nederlandse dingen.
Ook zullen de kinderen kennismaken met
oud- Hollandse spelen als sjoelen,
koekhappen, bliklopen, ring werpen,
hinkelen, spijkerpoepen en zaklopen.

de Keukenhof in Lisse
(geopend van 24 mrt16 mei)

Deltawerken
Neeltje Jans in
Vrouwenpolder.

Molens in Kinderdijk

Volendam en Marken

De kaasmarkt in
Alkmaar
(25 mrt t/m 2 sept.
iedere vrijdag van
10 tot 12.30 uur op
het Waagplein).

Madurodam in
Den Haag (Nederland in
het klein)

Het strand van
Scheveningen

Rondvaart door de
Amsterdamse grachten

Boeksuggesties
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Woordspelletje:
Kan uw kind rijmwoordjes bedenken op de
volgende woorden:
zand
wind
gracht

kaas
beschuit
rivier

blauw
koek
bloembol

Rekenonderwijs:
In de kleutergroepen staat taal erg centraal.
Dat merkt u ook wel aan de nieuwsbrieven,
waarin u allerlei suggesties krijgt om taal te
stimuleren.
Maar dat wil niet zeggen dat we minder
belang hechten aan rekenonderwijs.
Het echte rekenonderwijs met sommetjes,
komt pas in groep 3 aan bod. In de
kleutergroep zijn we meer gericht op de
rekenvoorwaarden.
De kinderen leren begrippen als meer,
minder, minste, meeste, voor, achter, hoog,
laag, zwaar, licht, et cetera. Ze maken
kennis met de cijfers: hoe zien ze eruit en
hoe heten ze. We praten over begrippen als
tijd, wegen, meten. Ook zijn we veel bezig
met tellen. Maar wat dacht u van tellen van
10 naar 0, van tellen in sprongen van twee.
Of raden wel getal er voor of achter een
getal komt. Tijdens kringactiviteiten worden
allerlei rekenspelletjes gedaan en vooral bij
het spelen met (ontwikkelings)materialen
komen veel van deze begrippen aan bod.

Zoek de 8 verschillen:

Een rekenspelletje:

Thema Nederland

de kaas

de tulp

de boter

de molen

de koe

de klompen

de landkaart
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weinig

Nederland

de boer

–

de drop

de melk

de zee

de vlag

meeste

minste

de boerin

