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Thematisch en spelend leren in groep 1/2
De schoenenwinkel is inmiddels gesloten en heeft plaats gemaakt voor de
bakkerij en de bakkerswinkel. Want, Sint heeft natuurlijk pepernoten en
marsepein nodig. Voor de kerst moet er kerstbrood worden gebakken en
begin januari is het wel weer uit met het gesnoep en verlangen we naar
een gezonde boterham. Aan dit thema koppelen we weer verschillende
speel/leersituaties. Uit de eerste reacties blijkt dat de kinderen ook dit
thema weer super enthousiast ontvangen.
Thematisch en spelend leren in groep 3
Huisarts/ziekenhuis.
“Een paar weken geleden hadden we dringend behoefte aan een huisarts, omdat juf Helen zich
niet lekker voelde. We hebben toen gebeld met de praktijk in Passewaaij, maar die huisarts kon
niet komen omdat juf Helen geen patiënt bij hem was.”
Dit was de aanleiding om samen met de kinderen een kleine huisartsenpraktijk op te zetten en
ons nieuwe thema, waar de kinderen inmiddels weer helemaal in zitten, was geboren. Het thema “huisarts” zal worden uitgebreid met onderwerpen uit “het ziekenhuis” zoals de röntgenafdeling en de gipskamer.
Ook rond dit thema proberen we een leuk uitstapje te organiseren. We werken aan dit thema
tot in januari, want Sint en Piet kunnen ook wel eens een dokter nodig hebben en denk met de
feestdagen maar eens aan al dat eten en vuurwerk….
Werkt u in het ziekenhuis of bij een huisarts? En is het mogelijk om met de kinderen een bezoekje te brengen? Neemt u dan contact op met één van de groep 3 leerkrachten.
Herfstsignalering
De afgelopen 2 weken is bij de kinderen van groep 3 de zogenaamde herfstsignalering afgenomen. Er wordt dan gekeken of de kinderen de geleerde letters kunnen benoemen en hoe goed
ze al woordrijtjes en een tekst kunnen lezen. Aan de hand hiervan stemmen we ons onderwijs af
op de klas als geheel en ook op individuele kinderen.
Gevonden voorwerpen
Nu het koude seizoen er weer aan komt en het wanten– en mutsentijd wordt, blijft er ook veel
liggen op school. Alles wat wij vinden, ook van groep 3, leggen wij in de mand die net achter de
tochtdeur in de hal van groep 1/2 staat.
Rotondaschool in tijdschrift Vriendin
Onlangs was het Sophia Snuffelcollege op bezoek bij de kinderen van groep 1-2. Renate en haar
hond Meggie waren te gast op school om de kinderen te leren beter om te gaan met honden, op
straat of thuis. In het tijdschrift ‘Vriendin’ staat een leuk artikel over dit bezoek aan onze groepen 1-2.
RIV the kid theaterkalender
Theater de Agnietenhof organiseert jeugdtheatervoorstellingen
onder de naam “RIV the KID”.
Je kunt hier gratis lid van worden en het geeft kortingen op jeugdvoorstellingen en –films.
Aanmelden kan via rivthekid.nl. Daar vind je ook de theaterkalender voor dit seizoen.
Tussentijdse gesprekken
In week 47 worden tussentijdse gesprekken met ouders gevoerd.
Alleen als daar aanleiding toe is wordt u hiervoor uitgenodigd. De uitnodiging loopt via de leerkracht van uw kind.
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn Pieten zijn vanaf 18 november weer in ons land. We hebben gehoord dat ze
ook de Rotondaschool gaan bezoeken. En wat daar allemaal weer gebeurt…. U wordt zeker
hiervan door uw kind op de hoogte gehouden.
Opknappen hal groep 3
In maart hebben een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten de hal van groep 1/2 opgeknapt, nu ligt het plan klaar voor het opknappen van de hal van groep 3. De hal wordt zo ingericht dat het goed aansluit bij het thematisch werken. Dat opknappen kan natuurlijk niet zonder
uw hulp. Misschien heeft u meegeholpen met het klussen in de hal van groep 1/2 en weet u hoe
saamhorig en gezellig dit was. Dus mocht u op zaterdag 9 december nog wat uurtjes over hebben om te helpen dan maakt u daar de kinderen (en de leerkrachten) heel blij mee. Aanmelden
kan via: orrotondaschool@gmail.com, of rechtstreeks bij Jolein Gerittsen of Cristel Tolenaars.
Tot dan!
Bezoek Kerststal
In de week voor de kerstvakantie bezoeken we met de groepen 3 de kerststal in de Dominicuskerk. Voor het vervoer
hebben we dan uw hulp nodig. We berichten u nog over de
exacte datum en tijd.

Een vraag, opmerking of compliment? Stuur een mail naar dorothe.vanbenthum@skor-scholen.nl.

