Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 en 2,

In deze bijzondere tijd willen we u voorzien van enkele tips en ideeën om thuis met uw
kleuter te doen. De tips die we u geven zijn vrijblijvend en bedoeld om uw kind te stimuleren
in de ontwikkeling.
Het belangrijkste is dat uw kind veel speelt!
Tips voor de taalontwikkeling:
-

Dagen van de week oefenen.
Voorlezen uit een prentenboek, verhalenboek, versjesboek. Naar aanleiding van wat
u voorgelezen heeft kunt u vragen stellen. (Wie, wat, waar, waarom)
Rijmspelletjes spelen met uw kind.

Tips voor de rekenontwikkeling:
-

Rangtelwoorden oefenen: (eerste, tweede derde etc.)
Synchroon tellen (één op één) tot en met 20.
Gezelschapspellen spelen: (Mens-erger-je-niet, Ganzenbord, Rummikub junior, Halli
Galli, Bingo, Monopoly junior, Mini Loco, Bunny Hop, Vier op een rij, Uno)
Smartgames.
Hinkelspel tekenen met stoepkrijt.
Rekenbegrippen oefenen met concreet materiaal: (meer/minder, te veel, te weinig,
smal/breed, vol/leeg, licht/zwaar, links/rechts, klein/groot, kleinste getal/grootste
getal.)

Tips voor de motorische ontwikkeling:
Fijne motoriek:
-

Goede pengreep oefenen, eventueel de eigen naam schrijven.
Rechte lijnen knippen, smalle stroken knippen, cirkel knippen.
Insteekkralen/kralen rijgen.
Balletjes/ijsjes/wormen/cijfers/letters van klei maken. (op het internet staan tips hoe u
zelf klei kunt maken)
Veters strikken/knopen oefenen/ritsen dicht en open maken.
Binnen de lijnen kleuren.
Schilderen/tekenen/stoepkrijten.

Tips voor de ontwikkeling van de grove motoriek:
-

Overgooien met een grote en een kleine bal.
Ballon hooghouden.
Touwtje springen.
Trampoline springen.
Hinkelen.
Huppelen.
Fietsen.
Over een rechte lijn lopen. (Tape op de vloer/stoepkrijt/langs een touw)
Balanceren op een been.
Steppen.
Springen.
Koprol maken.
Buiten spelen!!

Tips voor de ontwikkeling van de visuele waarneming:
-

Puzzelen.
Een huis bouwen met lego of blokken.
Poppetje tekenen. (hoofd, romp, armen, benen, gezicht en voeten)
Mozaïek.
Lichaamsdelen aanwijzen en benoemen.
Kleuter werkboekjes laten maken. (internet/boekwinkel etc.)
Kleuren oefenen.

Tips voor de ontwikkeling van de auditieve waarneming:
-

Kleuterliedjes zingen en luisteren.
Geluiden spelletjes.
Ritme klappen (sneeuw-klok-je, nar-cis, paar-den-bloem, hy-a-cint)
1, 2, en 3 lettergrepige woorden nazeggen.

Tips voor het ontwikkelen van het geheugen:
-

Kim spel (10 seconden naar een paar voorwerpen kijken, daarna een voorwerp
weghalen)
Memory spelen.
Meervoudige opdracht geven: twee stappen opzij en een naar achteren.
Woordenreeks, cijferrreeks of zin nazeggen
Reflectie op de dag, wat hebben we gedaan?

We wensen u veel plezier en succes toe de komende periode. We hopen u en uw kinderen,
zodra de situatie dat toelaat, in goede gezondheid op school te zien.
Met vriendelijke groet,
M.Dusseldorp, F.van Vliet.

