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Themanieuws!  
  
We hebben er alweer een paar gezellige weken op 
zitten. Wat hebben de kinderen alweer veel geleerd! 
We kennen elkaar een beetje beter, veel kinderen 
weten al heel goed hoe het allemaal werkt in de klas 
en ze vinden het fijn om samen te spelen en te 
werken. De afgelopen weken hebben we veel 
aandacht besteed aan de routines en de regels en 
afspraken en het is fijn om te zien dat het elke dag 
makkelijker gaat en er zo steeds beter geleerd kan worden! Natuurlijk gaan we hier ook de komende tijd nog veel 
mee bezig. Er zijn voor verschillende taken in de klas managers aangesteld. Nou, dat is fijn voor de juffen, want ze 
doen het supergoed!  
 
 
Thema  
Vandaag begint er weer een nieuw thema: Gi-ga-Groen! 
Dit is het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Aansluitend gaan we verder met het thema Herfst! 
Superleuke thema’s, waarbij we luisteren naar prentenboeken en verhalen, allerlei mooie dingen en leuk spel 
kunnen maken. En niet te vergeten leuke liedjes zingen! Kijk maar eens verderop bijvoorbeeld, en vraag uw kind 
naar het liedje over de eekhoorn!   

 
 
Onderbouwd  
Taal en rekenen 
Om u een idee te geven wat de kleuters allemaal leren, zullen we in het themanieuws een aantal doelen aangeven 
die in deze periode extra aandacht krijgen. 

• 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.   

• Met tante Truus gaan we seriëren. De kinderen maken reeksen en leren sorteren en dingen op de goede 
volgorde leggen. Wat hoort bij wat? Een soort opruimen! Maar dan met vormen, kleuren enz.  

• Verhaalbegrip: daar hoort bij dat kinderen leren luisteren naar een verhaal. Maar ook begrijpen hoe het 
verhaal is opgebouwd. Kinderen worden uitgedaagd na te denken over logische volgorde in een verhaal en 
leren zelf een einde te bedenken aan een verhaal. 

• De kinderen leren ruimtelijke begrippen. Zoals; vooraan, achteraan, erop, erboven, voor, achter, ernaast, 
eronder. Dit kunt u thuis ook spelenderwijs oefenen met uw kind. Bijvoorbeeld met knuffels of tijdens het 

eten; met de pindakaaspot        
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De cijfers 3-5 en 13-15 worden aangeboden.  
De letter v van vriendjes en de i van ik worden herhaald. De nieuwe letters zijn de letter k van kleuren en de letter t 
van tak.  
We leren heel veel nieuwe woorden die te maken hebben met het thema. Daar doen we allerlei spelletjes mee. Elke 
week krijgt uw kind een blad mee met daarop de woorden die we in de groep aanbieden. Het zou fijn zijn als u die 
woorden thuis met uw kind nog eens herhaalt. Het kritisch luisteren wordt geoefend, door na afloop van een verhaal 
hier vragen over te stellen. En de kinderen worden uitgedaagd zelf ook verhalen te bedenken bij afbeeldingen!  
Elke 2 weken staat er een boek centraal, een letter en een cijfer.  
 

De boeken die de komende periode centraal staan zijn: De blaadjesdief van Alice 
Hemming en Frederik spin van Hans Doorten en Ans Heemstra. En natuurlijk lezen we 
tijdens de Kinderboekenweek nog heel veel meer boeken. 
 
De kinderen mogen spulletjes meenemen, passend bij het thema, de letters of de 
cijfers.  
Het zou heel leuk zijn als we veel materiaal en speelgoed kunnen gebruiken die met 
het thema te maken hebben.  

 
 

Motoriek 
Gymactiviteiten 
Bij mooi weer spelen we buiten, als het slecht weer is gaan we naar het speellokaal. Op vrijdagmorgen hebben de 
kinderen gym van meester Leon in het speellokaal. De kinderen gymmen op gymschoenen. De kleuters leren ook 
hoe ze zichzelf aan en uit moeten kleden. Het zou fijn zijn als hier thuis ook al mee geoefend wordt.  
 
Bezoek  
Vrijdag 7 oktober gaan we naar de Dijkpoort en hebben we daar een Erfgoedles met als 
thema Reizen in de tijd, dit ben ik! 
Wij zoeken nog vervoer en begeleiding voor deze ochtend. Fijn dat er al een paar 
ouders hebben aangegeven dat ze kunnen rijden en een groepje willen begeleiden.  
 
Agenda 

• 5 oktober start Kinderboekenweek 

• Op diezelfde woensdag 5 oktober wandelen we naar het bos. Het is handig 
wanneer de kinderen kleding aan hebben waar ze fijn in kunnen bewegen en die vies mogen worden, we 
nemen de rugzak mee en eten en drinken daar. Ruim voor de lunch zijn we weer op school.  

• 7 oktober Bezoek aan de Dijkpoort 

• 11 oktober Sportdag; Informatie hierover heeft u gehad. We zoeken nog ouders om te begeleiden. Graag 
doorgeven aan Mary of Maaike als u kunt helpen.  

• 17-21 oktober herfstvakantie 

• Op 25 en 27 oktober zijn de oudergesprekken. U kunt zich binnenkort inschrijven via Kwieb. 

• 28 oktober komt de schoolfotograaf op school.  

• En we vertellen alvast dat we op dinsdag 8 november onze klassenshow hebben! Om 
13.45 uur bent u dan welkom om te komen kijken!  

 
 
Vriendelijke groeten, 
Maaike Drijfhout en Mary Nieuwenhuis.  
m.drijfhout@ooz.nl 
m.nieuwenhuis@ooz.nl 
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Onderstaand liedje zingen we met de kinderen in de groep! 
 
 
Eekhoorn met je lange staartje - Kinderliedje - YouTube  

 
EEKHOORN 

  

Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn, springt met een vaartje 

Tikke, takke, tomen 

Roetsj! in de bomen 

  

Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn, klimt met een vaartje 

Tikke, takke, tomen 

Roetsj! in de bomen 

  

Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn, springt met een vaartje 

Tikke, takke, tomen 

Roetsj! in de bomen 

  

Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn, klimt met een vaartje 

Tikke, takke, tomen 

Roetsj! in de bomen 
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