
 

 

      
Unitjournaal

 

 

 
Januari/februari      Unit: onderbouw 
 

Belangrijke data  
- 22 januari: start voorleesdagen 

 
- 3 februari: margedag 

 
- 7 februari: margedag 
 

- 10-14 februari: rapportgesprekken 
 

- 15 – 23 februari: voorjaarsvakantie 

Wist je dat……   
… we over het thema ‘winter’ werken? 

 
… we het hebben over de Noordpool, 

de Zuidpool en de winterslaap? 
 
… de voorleesdagen over Moppereend 

gaan? 
 

Rekenen  

In groep 1 en 2 leren we tellen en 
rangtelwoorden te gebruiken, maken 
we routes in de klas en op het plein en 

gaan we alles om ons heen meten. 
 

In groep 3 leren we de getallen tot en 
met 40, gaan we verder met 
automatiseren tot en met 10, rekenen 

we met geld (€1,2, 5 en 10) en 
klokkijken met de hele uren.   

Taal / lezen / spelling  

In groep 1 en 2 leren we hoe we onze 
mening over een verhaal kunnen 
vertellen, gaan we klanken 

samenvoegen en oefenen we met het 
schrijven van letters. 

 
In groep 3 leren we de komende 
periode alle woorden steeds vlotter 

lezen. We kennen inmiddels alle 
letters. Woorden die we nu gaan leren 

zijn samenstellingen (voetbal), 
woorden als laars en vlieg, sch en 

ng/nk woorden.  

Sociaal 

We leren over gevoelens van jezelf en 
die van anderen. Hoe kan je zien dat 
iemand blij, boos, verdrietig of bang 

is?  
 

Engels  

In groep 1 en 2 doen we spelletjes 
over de winter en zingen we hier 
liedjes over.  

 
In groep 3 doen we verschillende 

activiteiten bij het thema huis.  
 
 

Vraagje.. 
Groep 1 en 2: wilt u een extra 

onderbroek en broek in de tas van uw 
kind stoppen?  

 
Groep 3: Willen de ouders denken aan 
de gymkleren?  

Handige websites  
www.jmonline.nl 

www.squla.nl 
www.gynzy.nl 

 
Groetjes van juf Miranda, juf Agnes, juf Boukje, meester Niels, juf 

Tjerkje, meester Jesse, juf Leonie, juf Carla, juf Eline, juf Britte, juf 
Stefanie en juf Theresia 

http://www.jmonline.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.gynzy.nl/

