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Het is nu nog niet bekend welk fruit we na de vakantie krijgen!

Dansschool Almir
Na de vakantie zal Almir in de groepen 3 t /m 8 buiten een aantal dansclinics verzorgen. Dit doen
we vanuit onze cultuur gelden. Voor de kleuters zullen er andere activiteiten georganiseerd
worden.
Schoolfotograaf
Op maandag 31 mei komt de schoolfotograaf. Vorig jaar is er van alle kinderen een portretfoto
gemaakt en groepsfoto’s. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt! Groep 8 is daarin een
uitzondering, van hen wordt ieder jaar een portretfoto gemaakt.
De foto’s zullen buiten gemaakt worden.
Unit 1
Na de meivakantie start het thema “AAN TAFEL”.
U ontvangt een lijst met vragen die u samen met het kind kunt invullen. Er komt vast een mooi
gesprek op gang.
In deze weken komen de volgende prentenboeken voor: “Drakensnot” en “Een ober van niks”. Het
informatieve boek gaat over de kok.
In de focussen die hier volgen staan de onderwerpen die we gaan behandelen.
Focus 1 wat en hoe wij thuis eten.
We gaan op onderzoek naar ons dagelijks eten en naar ons lievelingseten. We ontdekken dat daar
de verschillen in zitten. We gaan ook kijken naar de eigenschappen van verschillende soorten
voeding.
Focus 2 eten buiten de deur.
We gaan op zoek naar verschillende soorten restaurants. Kunnen we ook aangeven wat de
verschillen zijn met thuis eten of buiten de deur eten. We gaan bekijken wie er allemaal in een
restaurant werken en welke taken er dan gedaan moeten worden. We gaan natuurlijk een
restaurant maken in de groep. Wat hebben we daar allemaal nodig?
Focus 3 gezond en ongezond eten.
Wanneer is iets gezond en wanneer ongezond. Waarom heeft ons lichaam meer aan gezond dan
aan ongezond eten.

We maken kennis met de schijf van vijf. Is het restaurant wat we in de groep hebben dan wel
gezond?
Focus 4 voeding en afval.
We gaan kijken naar de weg die voeding aflegt voor het bij ons op het bord ligt. Dan hebben we
natuurlijk ook het verpakkingsmateriaal. Waar gaat dat naar toe?
In de bovenstaande focussen gaan we onderstaande doelen verwerken:
Rekendoelen:
Omgaan met getallen
Logisch denken: inhoud
Logisch denken: gewicht
Taaldoelen/ auditief:
Luisteren
Oriëntatie op geschreven taal
Mening uiten
Woordreeksen en zinnen nazeggen
Analyse en synthese
Begrijpend luisteren
De volgende klanken worden aangeboden r, j, g en de oo.

Peutergroep Appelhof
De peuters hebben hard gewerkt aan een cadeautje voor
moederdag! Wat er in zit is nog een verrassing!
Naast het knutselen hebben we ook nog het liedje voor
mama geoefend!
Naast het harde werken hebben we ook nog volop
geklommen en geklauterd met de nieuwe gymopstelling! De
peuters hebben genoten!
https://www.youtube.com/watch?v=piPoT_JRVUE
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie!
En de moeders natuurlijk alvast een fijne moederdag.
Wij hopen iedereen vanaf 17 mei weer te zien.
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