1e leerjaar

overzicht

september

oktober

november

december

januari

februari

maart

april

mei/juni

jaarkring

Thema 1
hoera, ik zit al in
de eerste klas!

Thema 2
kom binnen in
onze klas!

Thema 3
al die blaadjes op
de grond!

Thema 4
zie ginds …!

Thema 5
plits, plets,
plats …

Thema 6
mensen spreken
met mensen

Thema 7
alleen groeien
gaat vanzelf

Thema 8
Pizza en pasta!

Thema 9
Bij mij thuis

Thema 10
Een jaartje rond

1 jij en ik

1 in de klas van
Mie en Mo

1 een seizoen
vol kleuren

1 de boot van
sint en piet

1 water?

1 vertel me eens
…

1 iedereen
anders!

1 Mie en Mo
aan het
pizzakraam

1 Ons gezin

1 in het
sprookjesbos

2 ik ♥ van ...
3 ik verander
4 ik en de klas
5 ik hou van
veilig en
gezond
6 in mijn klas in mijn tas
7 heb je tijd voor
de tijd?

2 waar vind
ik …?

2 de herfst op
tafel

3 we gaan
spelen in de
kleuterklas

3 brrr, het wordt
kouder

4 we maken de
maquette van
onze klas
5 van maquette
naar
plattegrond
6 de klas van Mo
en Mie
7 de klas van
Mo en Mie en
van andere
kinderen
8 de groene klas

4 waarom laat
de boom
zijn blaadjes
vallen?
5 we trekken
naar het bos
6 wat hebben
we mee uit het
bos?
7 dieren leven in
het bos
8 sterft de
natuur of niet?

2 in de
badkamer
3 water overal

2 ik kan spreken
met mijn hele
lijf!

3 in de stal

4 lekker schoon!

3 wat zeg je?

4 op stap met
piet

5 waarom
regent het
vandaag?

4 ik bel je op

2 mmm! al dat
lekkers in mijn
schoen

5 is de TV jouw
baas?

5 de ‘ik-weetalles-over-desint’quiz

6 water, ijs of
damp?

6 ik schrijf je

6 de speelgoedkoffer

7 help het
water!

7 hoe maak je
een boek?

7 de bouwpiet
8 komen spelen

8 waterpret!?

8 naar de bieb

2 lekker is niet
altijd gezond
3 bah, ik voel me
slecht
4 soms gaat het
mis!
5 gevaar in huis
6 wat als het
misgaat

2 Mie en Mo in
de pizzeria
3 Wat leerden
we in de
pizzeria?
4 Mmm, we
maken pizza!
5 Waar komt
ons voedsel
vandaan?

7 groen groeit
6 Van graan tot
bloem
7 Bloem wordt
pasta
8 Bij de bakker

2 In elk gezin
zijn er
afspraken
3 Elk gezin leeft
een beetje
anders
4 Mama en papa
werken voor
ons
5 Een dag lang
6 Ouders en
hun kinderen,
vroeger en nu
7 Ook dieren
hebben ouders
8 Een mama
dier en haar
jong

2 lekker gezellig
samen
3 Uit de bol!
4 De week van
het ei
5 Vakantie!

