Thema september: Cijfers en letters
Reuzengroep
Deze maand hadden we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:








Week 36: Met welke letter begint mijn naam.
Voor ieder kind hebben we de eerste letter van hun naam geprint of getekend. Deze konden
alle kinderen inkleuren en versieren. Op een speelse manier ontdekken ze zo letters. Het ene
kind kon al vertellen wat de eerste letter van zijn/haar naam is (of zelfs alle letters van
alfabet benoemen!), terwijl het voor de jongere kinderen nog allemaal nieuw was.
Week 37: Cijfer en letter stenen.
We hebben de stenen vervangen voor kaartjes. Op ieder kaartje stond fruit, en na het tellen
van het fruit konden de kinderen het goede cijfer erbij zoeken. De 2 jarigen hadden nog heel
veel hulp nodig hierbij, maar de bijna 4 jarigen deden dit al best goed!
Week 38: Tomatensoep met lettervermicelli.
Helaas was de lettervermicelli net op in de winkel, dus hebben we gewone vermicelli
gebruikt. De grootste kinderen mochten eerst mee om de rode tomaten te plukken voor de
soep. Dit vonden ze erg leuk. Daarna mochten ook de wat jongere kinderen helpen met het
in stukjes snijden van de tomaten. Dit deden ze allemaal heel erg goed mee! Het opeten van
de soep doen we natuurlijk met alle kinderen. Iedereen heeft gesmuld van onze eigen
tomatensoep!
Week 39: Egeltjes knutselen.
Deze opdracht was ook toegankelijker voor de net 2-jarigen. Van te voren had de leidster het
brooddeeg gemaakt. We hebben even een kort praatje gehouden over herfst en daarna een
voorbeeld egel getekend. Hier was erg goed weer het verschil tussen de 2 jarigen en de 3,5
jarigen te zien. De kleintjes konden nog niet een echte bol maken, dat werd meestal een
soort pannenkoek. De grotere maakten netjes een bolletje en staken daar netjes de stokjes
en oogjes in.

Rick’s feestje
Aan tafel hebben we een boekje gelezen over het alfabet. De kleinere kinderen van 2 jaar hebben we
grote letter blokken gegeven, omdat ze te veel afgeleid waren voor het boekje. Ook hadden we een
telspelletje. Daarop stonden verschillende hoeveelheden fruit afgebeeld. De kinderen moesten dan
het goede cijfer bij het goede plaatje leggen. Met brooddeeg hadden we van te voren al
verschillende cijfers gemaakt. Tijdens de themamiddag
mocht ieder kind zijn eigen leeftijd verven en versieren.
Bij de limonade hadden we letter koekjes. Ze mochten
het koekje pas opeten als ze de letter geraden hadden.
Voor de kleinste hebben we natuurlijk een uitzondering
gemaakt. In de tuin zijn we lekker gaan tellen, 2 kippen,
3 konijnen, 1 glijbaan, etc. Overal om ons heen hebben
we weer cijfers en letters ontdekt en iedereen heeft
vanuit zijn eigen leeftijd weer veel ontdekt.

Thema september: Herfst, Bij de dokter en Halloween
Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:






Week 40: Boekje Winvis (Kinderboekenweek) – Ontluikende geletterdheid.
Week 41: Bij de dokter – Taalontwikkeling, omgaan met anderen, spelontwikkeling.
Week 42: Appeltaart bakken – Nieuwe smaken ontdekken, beginselen van het koken,
seizoenen.
Week 43: Knutselen met herfst materiaal – Fijne motoriek stimuleren, seizoenen.
Week 44: Verkleden en schminken voor Halloween – Spelontwikkeling, omgaan met
anderen.

We hebben deze maand veel onderwerpen. Ze leren veel over het seizoen, doordat we naar buiten
gaan en gaan bekijken wat de herfst buiten doet. Daarnaast willen we de kinderen, in deze tijd dat
veel mensen ook ziek worden, op een speelse manier leren wat naar de dokter gaan inhoud.
Daarmee leren we ook weer veel over ons lichaam. En in de laatste week gaan we lekker griezelen en
kunnen we onze fantasie laten gaan met Halloween!

