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Thema: Verkeer 
  
Project  
Het nieuwe thema is: verkeer. Daar gaan we over, praten, spelen en werken. Kleuters 

komen dagelijks met het verkeer en vervoersmiddelen in aanraking en daarom is het 

goed hier extra aandacht aan te besteden. Welke vervoersmiddelen zijn er eigenlijk 

allemaal en welke verkeersregels zijn er?   

We maken een wandeling in de buurt om te ervaren hoe en waar we veilig kunnen 

oversteken, we bekijken een fiets, wat zit er allemaal op………..en waarom.  

 
Het boek dat dan centraal staat is: Tim op de tegels.  
 
 

Onderbouwd  
Om u een idee te geven wat we de kleuters allemaal aanbieden, zullen we een aantal doelen aangeven. 

Voorschotbenadering: 
 
De kinderen van groep 2 gaan de komende weken bezig met het project 
Wijs met letters. Dat is een 10 weken durend programma. Spelenderwijs 
wordt er aandacht geschonken aan klanken en letters. Hiervoor worden 
liedjes, lettertekeningen, klankgebaren en spelletjes gebruikt. Dit alles 
zorgt ervoor dat het steeds makkelijker wordt om letters te onthouden. 
Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en de motivatie en kan het kind met 
een betere startpositie beginnen in groep 3 met het lees- en schrijf 
onderwijs. 

Dit wordt aangeboden door Marianne Dirven, spraak/taaldeskundige 
van de gemeente Hattem 
 

 
Oproepje 
Heeft u thuis nog autootjes waar uw kinderen niet meer mee spelen? Wij kunnen ze goed gebruiken!! 
 
Agenda   
12 en 14 februari zijn er contactgesprekken.  U krijgt hier voor een uitnodiging. 
13 februari tussen 11.30 -12.00 uur kunt u weer een kijkje nemen in de klas.  
18 – 22 februari voorjaarsvakantie 
28 februari carnaval, verdere informatie volgt nog. Uw kind mag verkleed komen! 
 
 
 
 

 

 Met Ed met de rijm pet, gaan we rijmen. We oefenen met rijmkaartjes en gaan ook zelf rijmwoorden 
bedenken. 

 Tante Truus komt om met ons te sorteren. We oefenen wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld omdat het 
allemaal rood is of 4 wielen heeft.  

 We gaan aan de slag met geldbesef. We leren onder andere dat geld waarde heeft en we gaan 
situaties waarin geld gebruikt wordt uitspelen.  
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Welkom 
Emily is 4 jaar en komt bij ons in groep 1.  
Heel veel plezier en een fijne, leerzame tijd op De Vlonder! 
Succes is ……. samen lachen! 
 
Vanaf deze week komt Arianne bij ons stagelopen. Ze doet de PABO-opleiding en is er op maandag.  
Af en toe zullen er ook stagiaires zijn die bij ons een snuffelstage of een maatschappelijke stage doen. Zij zijn meestal 
maar 1 of 2 dagen bij ons in de groep. Ook is juf Anouk nog regelmatig bij ons te zien. 
 
 
Lied die we de kinderen aanleren: 

De wielen van de bus  
 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Rond en rond, rond en rond 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Als de bus gaat rijden  

De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gaat rijden 

De wissers van de bus gaan heen en weer 
heen en weer, heen en weer 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
Als de bus gaat rijden 

De lampen van de bus gaan aan en uit 
aan en uit, aan en uit 
De lampen van de bus gaan aan en uit 
Als de bus gaat rijden 

De claxon van de bus zegt toet toet toet 
toet toet toet 
toet toet toet 
De claxon van de bus zegt toet toet toet 
Als de bus gaat rijden 

De buschauffeur zegt dag, dag, dag 
dag, dag, dag 
dag, dag, dag 
De buschauffeur zegt dag, dag, dag 
Als de bus gaat stoppen 

Vriendelijke groeten, 
 

Annet en Mary.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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