
 

Thema/letter/onderwerpen groep 1: 

In week 15 en 16 werken de kinderen van groep 1 over het thema: Ne-

derland/Koningsdag.  

We werken rondom de letter “n”. (Welke woorden beginnen met de 

“n“ vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;: 

Oefenen van de telrij van 1 t/m 12. (evt. lager/hoger) 

Cijfersymbolen van 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveel-

heden. 

Oefenen van rollenspel rondom ‘bloemenwinkel’ met behulp van rollenkaarten, tul-

pen, kassa, geld, inpakken, enz. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (stukjes) in woorden 

Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z, l en n. 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over Nederland/Koningsdag. 

Liedjes/versjes over Nederland/Koningsdag. (eindrijm oefenen) 

Oefenen met het benoemen van de buurgetallen t/m 12. 

Spelenderwijs tellen met sprongen van 2. 

Oefenen met seriëren /ordenen ( leeg naar vol, laag naar hoog, enz.) 

 

Doekoe actie 

Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert Coopsupermarkten samen 

met Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten 

ontvang je speciale Doekoemunten, die je kunt doneren aan onze school. Zo spaar je 

mee voor leuke sport-spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een sport-

dag om bewegen nog leuker te maken. Meer weten over #Doekoe?  Kijk op: coop.nl/

doekoe            

Jarigen 

9 april  Zavi Gr. 2-3A 

9 april    Cas Gr. 2-3A 

11 april  Floris Gr. 4B-5 

11 april  Tycho Gr. 8 

12 april  Mik Gr 1 

20 april  Florien Gr. 6-7 

In groep 1 hebben wij 2 stoeltjes erbij gezet voor Nina en Elise, wij wensen hen een fij-

ne tijd toe bij ons op school! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 22 april 
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Nieuwsbrief 

Met hulp waar 

nodig en graag 

met anderen 

maar: ‘Leren? 

Dat kan ik zelf!’ 

In dit 

nummer: 

Groep 1 

 

Doekoeactie 

 

Jarigen 
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