Schooljaar 2020 - 2021

Informatie groep 1/2A

Algemene informatie
Welkom in groep 1/2 A, een gezellige groep van
ongeveer 15 kinderen en een heleboel
verschillende nationaliteiten.
Op OBS De Wereld werken we in groep 1/2
volgens de Piramide methode. Ieder jaar komen
er veel thema’s aan bod die aansluiten bij de
belevingswereld van het jonge kind. Denk aan een
thema zoals Ziek& gezond, Verkeer, Herfst, Eten&
drinken, Lente en het thema Kunst.
Bij de start van een nieuw thema worden de
ouders geïnformeerd middels een informatiebrief
via het ouderportaal.

Spelinloop
(Helaas niet tijdens de corona periode)
Op
Op woensdag-en vrijdagochtend starten we met een
spelinloop van 8.30 tot 8.45 uur. Hierbij zijn alle
ouders van harte welkom om met hun kind mee te
spelen in de groep. Zo kunnen ouders in de klas zien
met welke materialen we werken, met welk thema
we bezig zijn en hoe de kinderen zelfstandig en met
klasgenootjes spelen en leren.

De kring
D

De kring is heel belangrijk in groep 1/2. In de
kring vinden er verschillende activiteiten plaats:
kinderen vertellen er hun verhaal, er wordt
voorgelezen en er zijn veel reken- en
taalactiviteiten. Ook besteden we aandacht aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling, we zingen,
dansen en doen bewegingsspelletjes en
verschillende opdrachten en/of materialen
worden uitgelegd.

Spelen en werken
In groep 1/2 leren de kinderen spelenderwijs. Bij een
werklesronde voeren de kinderen in kleine groepjes
een opdracht uit. Het kunnen verschillende soorten
activiteiten zijn, zoals een creatieve opdracht, bouw
opdracht, reken- of taalspel of een motorische
activiteit. Aansluitend mogen de kinderen op het
kiesbord een andere activiteit kiezen en daarmee
zelfstandig of samen aan het werk gaan.

Bewegen

Tijdens het spelen biedt de leerkracht extra ondersteuning en
uitdaging.
Kinderen hebben behoefte aan bewegen. We

spelen iedere dag buiten. Ook wordt er 1 ofMeer
2
keer gegymd in de speelzaal. De vaste gym dag
is woensdag. We gebruiken ook de methode
Schrijfdans om de kinderen van groep 2 voor te
bereiden op het schrijven in groep 3. Verder
heeft bewegend leren steeds meer de aandacht
in de kleuterklassen.

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

Engels
We werken 2x per week van groep 1t/m 8 met
de methode Groove.me, een lesmethode Engels
waarbij (pop)muziek het startpunt is van de
lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert
kinderen. Met Groove.me leren onze kleuters
Engels spreken, luisteren en zingen.

Contact
Drie keer per jaar staan er oudergesprekken gepland,
in oktober, februari en juni. Dan bespreken wij de
voortgang van uw kind op school en komt er in
februari en juni een rapport mee.
jannekeschrijver@obsdewereld.eu
bronwenmusch@obsdewereld.eu

of een berichtje via het ouderportaal!
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