Unit 2b 2019-2020

Leerkrachten
juf Joyce
ma-di-woe-vr.

Meester Luuk
do.

Het programma en aanbod van groep/unit:
In Unit 2B leren wij veel nieuwe dingen zoals lezen, rekenen en schrijven. Dit doen wij iedere dag.
Wij werken met de volgende methodes in de groep:
Taal/lezen/Woordenschat/Spelling: 'Veilig Leren Lezen’.
Rekenen: ‘Wizwijs’.
Schrijven: 'Pennenstreken’.
Tekenen, handvaardigheid, natuur/techniek en muziek ( iedere dinsdagmiddag in de workshops)
Natuurlijk houden we ook tijd over om te ‘spelen’. Hiervoor gebruiken we het planbord, waarbij de
kinderen zelf een werkje kunnen kiezen ( bouwhoek, Playmobil, constructiematerialen, kleien,
tekenen, laptops, een spelletje).
Gymmen:
Iedere dinsdag gaat unit 2b naar de grote gymzaal en krijgen zij daar een gymles van meester
Stefan. Voor deze gymles hebben de leerlingen gymkleren en gymschoenen nodig.
Zwemmen:
Iedere donderdagmiddag gaat unit 2b zwemmen in zwembad Mosaqua in Gulpen.

Datamuur (foto & omschrijving):

Dit schooljaar heeft de klas gekozen voor het thema “Dierentuin”.
Wij hebben samen regels bedacht om het gezellig te maken en te houden in onze groep. Deze
afspraken staan in de ballonnen. Onze missie “In onze klas werken wij samen. Iedereen hoort
erbij! staat in de ingang poort van de dierentuin.
Wanneer wij met de groep een doel hebben gekozen om aan te werken, kunnen de kinderen
stukjes fruit verdienen voor de dieren. Bij een x aantal afgesproken stukjes fruit vieren wij een
feestje. Alle doelen die wij hebben gehaald komen op onze gouden momenten muur.
Zo houden wij het erg leuk en gezellig in unit 2b.
Wij hebben ook een resultaten muur in de klas. Hierin komen de doelen terug voor rekenen en
lezen.

MAAK-onderwijs (lessenserie):
Iedere dinsdagmiddag staat in het teken van de workshops ( het MAAK onderwijs). Tijdens deze
workshops werken de kinderen in verschillende klassen en met andere kinderen van verschillende
groepen (groep 3, 3 /4, 4 , unit, 2b ,unit 2C, unit 2D). Vakgebieden zoals natuur en techniek,
tekenen, schilderen, handvaardigheid en bouwen/construeren komen aanbod.
In onze groep wordt de workshop gegeven rondom het thema bouwen/construeren.
Kinderen maken kennis met de verschillende bouw en construeer technieken.

