Welkom in groep 2
Uw kind is nu oudste kleuter en zit in groep 2. In groep 2 wordt uw kind
stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3
begint. Maar tegelijkertijd mag uw kind nog lekker kleuter zijn en volop
spelen.
Regelmaat en rituelen
We beginnen de dag samen in de kring, daarnaast staan buitenspelen of
gymmen, spelen en werken ook dagelijks op het programma.
Snuffelen aan klanken en letters
Bij de kleuters besteden we aandacht aan verschillende taalvaardigheden. Bij
jonge kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om het kunnen nazeggen van
zinnen, het kunnen navertellen van een verhaal of het snel kunnen benoemen
van plaatjes. Bij de oudste kleuters gaat het onder andere om kunnen rijmen,
het kunnen verdelen van woorden in klanken en letters en het aan elkaar
kunnen ‘plakken’ van losse klanken tot een heel woord.
In groep 2 wordt bovendien een begin gemaakt met het leren van letters. Bij
ieder thema staat een letter centraal. Bij de overgang naar groep 3 kan uw
kind zijn eigen naam schrijven en kent hij of zij vaak al zo’n 15 letters.
Taal in groep 2











(letter)klanken herkennen
vloeiend en verstaanbaar vertellen
‘hakken en plakken’ van korte woorden
eerste/laatste woord van zin benoemen
twintig minuten luisteren
rijmen
eigen naam schrijven
twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord
een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort
woordenschat uitbreiden

Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede
taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Een goede
woordenschat is hierbij van groot belang. Om de woordenschat van onze
kinderen zo goed mogelijk te stimuleren, werken wij met de methode
LOGO3000. De kinderen krijgen regelmatig een praatplaat mee naar huis
waar u thuis mee kunt oefenen. Ook is er de mogelijkheid om voor €10,- een
thuislicentie aan te schaffen. De kinderen kunnen dan een heel schooljaar
thuis digitaal oefenen met de woorden die wij ook in de klas aanbieden. Erg
leuk en leerzaam!

Van tellen naar een beetje rekenen
Hoeft een kind aan het eind van groep 1 nog maar tot 5 te kunnen tellen, aan
het eind van groep 2 is tellen tot 20 én weer terug het doel. Ook worden
kleuters vertrouwd gemaakt met rekentermen als ‘erbij’ en ‘eraf, en ‘meer’ of
‘minder’, ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze
oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/achter/naast,
cirkel/vierkant/driehoek, enzovoort). Veel rekenkundige begrippen zitten
verborgen in opdrachten als bouwen met blokken, buitenspel en puzzels.
Rekenen in groep 2










tellen tot 20 en terug
cijfers 1-10 herkennen
hoeveelheden t/m 12 vergelijken en ordenen –
(meer/minder/verschil/alles), schatten
groepjes van ten minste 6 herkennen zonder tellen
eenvoudig optellen/aftrekken/splitsen onder 12
lengte, inhoud, omtrek, gewicht (begrippen kennen, ordenen,
vergelijken)
seizoenen, dagen, dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als
eerder/later/gisteren gebruiken
vormen: ruit, ovaal
kleuren: oranje, paars, zwart, wit, grijs, bruin

Koprollen maken en binnen de lijntjes kleuren
In groep 2 maken kinderen in lichamelijk opzicht een grote ontwikkeling door.
Hun motoriek wordt steeds beter. Ze leren hinkelen, huppelen en een koprol
maken en kunnen steeds netter kleuren en knippen. Aan het eind van groep 2
kan uw kind een bal vangen met twee handen, tekenen/schrijven met kleine
bewegingen vanuit de vingers (zonder dat de hele arm meedoet), golfjes
knippen, kleine kraaltjes rijgen, enzovoort.
Motorische ontwikkeling in groep 2




Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol
maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje,
bewegen op muziek, balspelen
Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren,
goede potlootgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit
de vingers

Gymles
Voor de gymles is gymkleding verplicht (T-shirt, korte broek, schoenen met
klittenband). De gymkleding blijft op school. U kunt het tussendoor omwisselen
voor schone gymkleding.
Voorbereidend schrijven
Een maal per week krijgen de oudste kleuters “schrijfles” van juf Margreet. Dit
gaat om voorbereidende schrijfoefeningen, nog niet om het schrijven van
letters. Dit leren de kinderen in groep 3.
Steeds minder kleuter
Oudere kleuters gaan steeds beter onderscheid maken tussen henzelf en de
wereld om hen heen. U zult merken dat uw kind tegen het einde van groep 2
van een kleuter begint uit te groeien tot een schoolkind, al zijn de verschillen
tussen kinderen ook in dit opzicht erg groot.
Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 2





geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt
contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden
met anderen, emoties van zichzelf en anderen herkennen
een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen
zelfstandig taken uitvoeren

Eten en drinken op school
Om 10.00 uur is het tijd voor een tussendoortje. Kinderen nemen hiervoor van
thuis iets te drinken en een gezonde snack mee. Onder een gezonde snack
verstaan wij: fruit of één boterham of een gezonde koek. Op woensdag heeft
de school fruitdag, alle kinderen nemen dan alleen fruit als snack mee. Rond
12.00 uur is het tijd voor de lunch. Hiervoor nemen de kinderen zelf brood en
drinken mee.

Wij willen uw kind een fijne tijd bezorgen op de Mgr. Bekkersschool en
het beste uit uw kind halen. Daar hebben wij u bij nodig. Het contact met
ouders is voor ons als leerkracht belangrijk.
Samen moeten we het doen, samen staan we sterk.
Met vriendelijke groet,
Trea ter Heijden & Joyce Bavelaar

