
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Het nieuwe thema 

In de kleutergroepen werken wij de komende periode over het thema ‘Mijn 

familie en ik’.  Wij spelen, werken, lezen, praten en zingen over allerlei dingen die 

met dit onderwerp te maken hebben.  

Wat leren wij 

- Nieuwe woorden die te maken hebben met het thema familie. 

Deze woorden worden gebruikt in de verschillende hoeken in de klas. 

- Elke dag nieuwe woorden die gekoppeld zijn aan de methode logo3000 

- Weten dat een boek van voor naar achter, boven naar beneden en links 
naar rechts gelezen wordt.  

- Dat een boek altijd een begin en een eind heeft. 
- De letters ‘p’ van papa,  ‘m’ van mama en ‘z’ van zusje.  

- Woorden herkennen met de p, m en de z. 

De kinderen mogen de komende 2 weken spullen van thuis meenemen 

die beginnen met de letter ‘p’ voor op de letterkast. 

- We kunnen woorden benoemen die met het thema mijn familie en ik te 

maken hebben. 

- Oefenen met de voorzetels voor, achter, links en rechts 

- Het nabouwen van bouwkaarten met de kapla in de bouwhoek 

- Groep 1: in de kring een verhaal vertellen en luisteren naar het verhaal 

van een ander. 

- Groep 1: woorden herkennen die we bij logo3000 hebben geleerd. 

- Groep 2: in de kring luisteren naar het verhaal van een ander en het 
verhaal navertellen.  

- Groep 2: woorden in klankgroepen verdelen, zoals pa-pa of zus-je. 
- Groep 1: de telrij opzeggen tot 10 en benoemen van vormen en kleuren. 

- Groep 2: de telrij opzeggen tot 20, cijfers kunnen koppelen aan 

hoeveelheden en ontdekken welke vormen hetzelfde zijn. 

 

 

 

Agenda: 

9 t/m 13 september: Week van de kennismakingsgesprekken 

11 september: Groep 1/2A op het grasveldje een voetbalclinic (informatie volgt) 

11 september: INFORMATIEAVOND vanaf 19.00 uur 

18 september: Groep 1/2B op het grasveldje een voetbalclinic (informatie volgt) 

24 september:  Schoolreisje 

 

Voor thuis 

Ook thuis kunt u een aantal spelletjes/oefeningen met de kinderen doen. Hier 

vindt u een aantal ideeën. 

Taaloefening: 

 Liedjes zingen, samen versjes opzeggen, rijmen. 

 Een huis bouwen van lego/blokjes met uw kind: wie wonen er in jouw 
huis en wie komen er allemaal op visite? 

 Kijk samen eens in de fotoboeken van uw kind. Wie zijn al die mensen op 
de foto’s? (oma/opa/oom/tante/neefje/nicht) 

 Daarnaast blijft elke dag voorlezen erg leuk en belangrijk!  

 Het is leuk en wij raden het iedereen aan: Lid worden bij de bibliotheek, 
kinderen zijn gratis en dan kunt u, samen met uw kind, elke week nieuwe 
boekjes lenen. 

 
Rekenoefening: 

 Samen met uw kind kijken welke vormen hij/zij ziet. Welke vorm heeft de 
tafel, de klok, het raam etc. etc. 

 Tellen hoeveel mensen er op een foto staan, tellen hoeveel familieleden 
je hebt.  

 Tellen tot 10 en ook weer terugtellen vanaf 10 naar 0. 
 

Leuke extra’s:  

 Wij gaan op school een nieuwe Engelse methode invoeren, deze sluit 
mooi aan bij de thema’s. Vraag uw kind maar eens hoe een 
vader/moeder/oma/opa in het Engels heet. Dat lukt vast! 
 


