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Woordenschat
In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen
woorden nodig om de les te kunnen begrijpen.
Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen. We
werken in groep 1/2 met de woordenschat methode
Logo 3000. Deze methode breidt de woordenschat op
een natuurlijke en
speelse manier uit.

Algemene informatie

Kring

Piramide:

De (kleine) kring is heel belangrijk in groep 1/2. In de
kring vinden er veel verschillende activiteiten plaats:
Op OBS De Tarthorst werken we bij groep 1/2 volgens
kinderen vertellen er hun verhaal, er wordt voorgelezen
de Piramide methode. Ieder jaar komt een aantal
en er is aandacht voor reken- en taalactiviteiten. Ook
thema’s aan bod, telkens op een hoger niveau. Thema’s
besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele
die onder andere aan bod komen zijn herfst, eten &
ontwikkeling, er wordt gezongen en gedanst en in de
drinken, verkeer, ziek & gezond, lente en kunst.
kring vindt ook de werkuitleg plaats.
Bij de start van een nieuw thema worden de ouders
geïnformeerd middels een informatiebrief.
Kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig
hebben, krijgen extra begeleiding van een tutor.
Kinderen worden individueel of in kleine groepjes
voorbereid op activiteiten die in de groep gaan
plaatsvinden (pre-teaching). Er is ook aandacht voor
herhaling en extra uitdaging.

Spelinloop
Op woensdag- en vrijdagochtend starten
we met een spelinloop. Hierbij zijn ouders
van harte welkom om mee te spelen met
hun kind in de groep. Dit helpt een kind
bij de overgang van thuis naar school. Ook
kunnen ouders in de klas zien met welke
materialen we werken, met welk thema
we bezig zijn en hoe kinderen met elkaar
samen spelen.

Vreedzame school
Elke week volgen de leerlingen een les
van de Vreedzame school. Een methode
voor sociale competentie. De methode
leert de kinderen omgaan met verschillen,
conflicten oplossen en
verantwoordelijkheid. Er worden
gezamenlijk afspraken gemaakt en hier
houdt iedereen zich aan.

Spelen en werken
In groep 1/2 leren de kinderen spelenderwijs heel veel.
Bij de start van de werkles voeren de kinderen een
activiteit uit. Het kunnen verschillende soorten
activiteiten zijn, zoals een creatieve opdracht, bouw
opdracht, reken- of taalspel, fantasiespel in de
huishoek. Aansluitend mogen de kinderen op het
digikeuzebord een andere activiteit kiezen.

Bewegen
Kinderen hebben behoefte aan bewegen. We spelen
iedere dag buiten. Ook wordt er 1 of 2 keer in de
week gegymd in de gymzaal. In de kring is er ook
aandacht voor beweging, we doen zang- en
dansspelletjes en oefenen motorische vaardigheden
met de methode Krullenbol.

Tijdens het spelen biedt de leerkracht extra
ondersteuning en uitdaging.

Maandag: Marloes
Dinsdag: Manon
Woensdag: Manon
Donderdag: Manon
Vrijdag: Manon
Francis werkt als tutor op
maandag t/m donderdag.

Meer informatie
In onze schoolgids (jaarkalender) en op de website kunt
u nog meer informatie vinden over het reilen en zeilen
op onze school.

Contact
We plannen een oudergesprek (startgesprek) kort na de
start op school van uw kind. Dit jaar staan de andere
oudergesprekken gepland in november, februari en op
verzoek van ons of van jullie in juni. Natuurlijk zijn jullie
ook tussendoor welkom voor vragen en andere
bijzonderheden. Ook kunt u contact met ons opnemen
door een mailtje te sturen naar:
manonmooren@obsdetarthorst.nl

