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Thema: Piraten    
Project  
We gaan spelen en werken over piraten.  
Met als hoogtepunt op woensdag 29 mei van 8.30 tot 12.00 uur het 
kleuterfeest, dat deze keer dus in het teken van piraten staat!!  
Daarbij kunnen we nog hulp gebruiken. Informatie hierover volgt.  
Het boek Woeste Willem staat centraal. 
Ook gaan we aan de slag voor Moederdag. Alle kleuters maken iets moois, 
wat natuurlijk een verrassing moet blijven.... 
 

 
Onderbouwd  
Om u een idee te geven wat de kleuters allemaal leren, hierbij een aantal voorbeelden. 

 
Klanken en letters 
Elke 2 weken bieden wij spelenderwijs de kinderen een nieuwe klank aan samen met Arie de letterkanarie. 
Hieronder ziet u hoe wij de klanken/letters schrijven en uitspreken. Als uw kind het leuk vindt om thuis 
met letters bezig te zijn, is het heel belangrijk om de letters uit te spreken zoals in het schema staat 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproepje 
Kunt u ons op woensdag 29 mei helpen met het begeleiden van een groepje kinderen tijdens het 
kleuterfeest? Laat u het ons even weten? Nadere informatie volgt nog.  
 

 

 Met Wim de woordspin gaan we woorden benoemen en toepassen. We oefenen met woordkaarten 
en gaan ook zelf zinnen maken met de woorden. 

 Hennie de Hen komt met ons optellen, aftrekken en splitsen. We oefenen hoeveel 1 meer en 1 
minder is. En we gaan aantallen verdelen.  

 We gaan aan de slag met tijdsbesef.  We leren onder andere wanneer het ochtend en middag is. We 
oefenen met de klok de hele uren.  

a      ah  o      oh      
b      buh  p      puh  
d      duh  r       rrr  
e      è  s       sss  
f       fff  t       tuh  
g       ggg  u      ùh  
h       huh  v       vvv  
i        ih  w     ww  
j        juh  z       zzzz  
k       kuh  aa    aaaaa 

l        lll  ee    eeee 

m     mmm oo    oooo  

n      nnn  uu    uuuu 
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Agenda                                                                                               
9 mei 14.00 – 14.30 uur ouders in de klas. U bent welkom om bij ons in de groep te komen 
kijken.  
13 – 16 mei Avondvierdaagse.  
17 mei Studiedag voor het team, de kleuters zijn vrij deze ochtend.  
25 mei 10.00 -11.00 uur Nijntje Beweegfeest in De Marke.   
29 mei Kleuterfeest op de Vlonder! 
30 en 31 mei vrij i.v.m. met Hemelvaart 

 
Succes is ……..trots zijn op jezelf: 
Zaterdag 25 mei van 10.00 – 11.00 uur is de afsluiting van de Nijntje Beweeglessen! De kinderen kunnen dan hun 
diploma of certificaat krijgen. Ze laten u zien wat ze de afgelopen maanden hebben geleerd en dat is heel veel! Het 
zou erg leuk zijn als alle kleuters mee doen in de Marke. U heeft al een uitnodiging ontvangen.  
  

Welkom 
Amal is bij ons in groep 1 gekomen. Heel veel plezier en een fijne, leerzame tijd op De Vlonder. 
 
 
 
Lied die we de kinderen aanleren: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 

Saskia en Mary.  

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

 
Woeste Willem  
(melodie van Opa Bakkebaard)  
 
Hier is Willem, Woeste Willem  
Woeste Willem is piraat  
Hij kan werken, heel hard werken  
Wil jij weten hoe dat gaat?  
Hij schrobt het dek, met een bezem, met een 
bezem*  
Hij schrobt het dek, zo schrobt hij het dek.  
 
*Hij zoekt een schat, met een schatkaart  
*Hij snijdt zijn brood, met een sabel  
*Hij hijst het zeil, met z’n handen  
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