
  
 

OBS De Vlonder, De Meenthe 26, 8051 KV Hattem, 038-4448383  WWW.OBSDEVLONDER.NL 

Flyer 3 uit Groep 1/2 

14 november t/m 2 december 2022 

 
Themanieuws!  
                                                               
De kinderen hebben heerlijk gewerkt de afgelopen weken aan het thema herfst, en ze leren al spelend en 
ontdekkend een heleboel! We genieten ervan om te zien hoe ze zich ontwikkelen. 
 
 
Thema  
 Vandaag begint er weer een nieuw thema: Sinterklaas! 
De kinderen zijn er al helemaal vol van. We kijken in de klas ook 
het Sinterklaasjournaal. Thuis kunt u het ook kijken met uw kind; 
elke avond om 18.00 uur op NPO3. 
We gaan natuurlijk tellen en verdelen met pepernoten, schoen 
zetten, sinterklaasliedjes zingen en ga zo maar door.. 
Heel leuk en heel spannend allemaal! 
 

 
 
 
 
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. 

• We gaan oefenen in verschil horen met tante Truus. Verschil in geluiden, in klanken en in woorden. Dit is 
heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen leren lezen. 

• We leren van alles over schaduwen met Fred van de rekenflat! Bij welke afbeelding hoort welke schaduw? 
Hoe kun je je eigen schaduw groter of kleiner maken? Wat is het verschil tussen een korte en een lange 
schaduw?  

• Met tante Truus gaan we leren over de kleuren. Er zijn zoveel kleuren en de meeste kinderen kennen er al 
een heleboel! Maar we gaan ook leren over de kleurencirkel, over van licht naar donker en over het mengen 
van kleuren. 
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De cijfers 6 en 16 en 7 en 17 worden aangeboden.  
De letters die we tot nu toe geleerd hebben zijn: 
- v van vriendjes  
- i van ik  
- k van kleuren  
- t van tak 
We gaan ook nieuwe letters leren: 
De m van maan en de aa van maan  

- Bij de laatste laten we de kinderen kennis maken zowel de drukletter (aa) als de schrijfletter (aa). We 

schrijven hem dus op de laatste manier (aa) 
 

                                                                                                 
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 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.  
.  
 
Agenda 

 

• Op 5 december komt Sinterklaas op school met zijn Pieten! De kinderen zijn dan ’s middags vrij. 
 

 
 
Vriendelijke groeten, 
Maaike Drijfhout en Mary Nieuwenhuis.  
m.drijfhout@ooz.nl 
m.nieuwenhuis@ooz.nl 
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Hieronder een paar Sinterklaasliedjes die we de kinderen aanleren: 
 
Vier kleine Pieten lopen op het dak 
Het stormt en het regent. 
De wind waait door hun pak 
Vier kleine Pieten…..jongens wat een pech 
Vier kleine Pieten…..er waait er eentje weg. 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
kijk maar goed of jij hem ziet 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
nee, wij zien hem niet. 
 
Drie kleine Pieten lopen op het dak 
Het stormt en het regent. 
De wind waait door hun pak 
Vier kleine Pieten…..jongens wat een pech 
Vier kleine Pieten…..er waait er eentje weg. 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
kijk maar goed of jij hem ziet 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
nee, wij zien hem niet. 
 
Twee kleine Pieten lopen op het dak 
Het stormt en het regent. 
De wind waait door hun pak 
Vier kleine Pieten…..jongens wat een pech 
Vier kleine Pieten…..er waait er eentje weg. 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
kijk maar goed of jij hem ziet 
Waar is Piet? Waar is Piet? 
nee, wij zien hem niet. 
 
Eén zielig Pietje loopt over het dak 
Het stormt en het regent. 
De wind waait door zijn pak 
Dat kleine Pietje roept: “kom maar weer hier!” 
Trip trippe trip trip………nu zijn het er weer vier ! 
kleine Piet! kleine Piet! 
Kom maar vliegensvlug 
kleine Piet! kleine Piet! 
alle vier weer terug. 
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Dansen met de Samba Piet 

  

https://youtu.be/5PxabqhIDyQ  
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