
Don Bosco Halle Buitengewoon

Info Brugklas: Thema ‘Pasen’

Beste ouders,

We hebben vier weken hard gewerkt rond cijfers en letters. De kinderen
hadden er duidelijk zin en tonen nu allemaal veel interesse in de letters en de
cijfers. Ideaal dus bij de start van het aanvankelijk lezen.

We willen jullie even kort informeren wat we al geleerd hebben:
- We zijn gestart met het ankerverhaal van kern ‘start’. Daarin maakte we kennis met
de ‘structureerwoorden’ die gebruikt worden in de methode.
Ook de eerste letter werd in het verhaal aangebracht. In het verhaal gingen we
samen op zoek naar de letter ‘i’.

- We beelden de letter ‘i’ uit (mooi recht staan en ons hoofd is het puntje van de ‘i’)
- We zoeken de letter ‘i’ in onze namen en in andere woorden.
- We spreken de ‘i’ uit en kijken naar de stand van onze mond daarbij maken we ook

het gebaar van de ‘i’ → wijsvinger
- De letter visueel aanbieden als drukletter en schrijfletter.
- Daarna gaan we de letter ‘i’ auditief en visueel zoeken in woorden, eerst mondeling
daarna op een werkblad.

- We leren de letter ‘i’ schrijven.

- Hetzelfde stramien wordt zo voor elke letter gevolgd.
Dus ook met de letter ‘k’, alleen leren we deze pas later schrijven.

- Ondertussen oefenden we voor schrijven de grote lussen en stokjes naar boven en
beneden en ook om verschillende patronen door elkaar te schrijven en te
verbinden.

- Deze week leren we letter ‘m’, volgende week letter ‘s’
→ Daarmee kunnen we al goed op weg om allerlei woordjes te maken met

combinaties van deze vier letters.

- Tijdens hoekenwerk oefenen we ook verder met cijfers en letters, maar dan op
speelse manieren, vb lotto, stempelen, schrijven op lightpad, …

- Voor wiskunde oefenen we verder. We zijn nu bij cijfer 7.
Daarnaast komen er ook een aantal nieuwe begrippen bij die goed moeten
geoefend worden; zoals de bekjes (is meer dan, is minder dan), is gelijk aan, staat
juist voor/ juist na, …

- Ook het visueel - ruimtelijke vergeten we niet met de meetkunde boxen.
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Zoals jullie stilaan aanvoelen zijn we nu echt gestart met leerstof van het eerste
leerjaar. Het wordt allemaal stilletjes aan een beetje schoolser.
Sommige kinderen ervaren hierdoor misschien wat meer druk of zijn wat drukker dan
normaal of ze kunnen ook moe zijn. Dat ervaren wij ook in de klas. Na een lesje
aanvankelijk lezen zeggen sommige kinderen spontaan dat ze moe zijn. Normaal!
Maar dit betekent ook dat ze goed actief meegewerkt hebben en veel hebben
opgepikt. Als jullie dit thuis ook merken en hierover vragen hebben, kunnen jullie ons
daarover altijd mailen.

We vragen jullie om thuis zeker de leerstof mee op te volgen en in te oefenen zoals
wij jullie meegeven in tips en huiswerk.
Loop zeker niet vooruit met je kind! Dat heeft vaak juist een averechts effect.
Leg ook geen druk op je kind, oefen niet lang, beter veel korte momenten.
Als het eens niet lukt, is dat niet erg. Stop dan en probeer een andere keer opnieuw.
Als je kind eens geen zin heeft, moe is, niet wil, push dan niet.
Ook bij huiswerk, schrijf het gewoon in de agenda als het echt niet lukte.

Verder proberen we ook nog veel speelse momenten in te lassen tijdens de wero -
lessen, hoekenwerk en leren leren.

- Voor leren leren werken we rond geheugentraining. Dit doen met allerlei
spelletjes, doe - opdrachten en gezelschapsspellen.

- Voor wero werken we de volgende twee weken tot aan paasvakantie rond het
thema ‘Pasen’. Hier doen we leuke activiteiten rond bloemen, kippen, eitjes,...
Deze lessen worden voornamelijk gegeven door onze stagiaire juf Babette.

- Ook in godsdienst leren we rond het thema ‘Pasen’.
We leren over brood, feest en leren delen met elkaar.

De kinderen zijn alvast heel enthousiast over het nieuwe thema!

Vriendelijke groeten,
Juf Saartje en juf Saskia


