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Berichtje van de juffen 
 
Lieve kinderen, ouders en verzorgers, 
 
Het thema op avontuur is afgerond, wat was het leuk! 
Tijdens de herfstvakantie hebben we weer lekker uit 
kunnen rusten, dus nu kunnen we vol goede moed beginnen 
aan ons nieuwe thema: 

                  Kunst. 
 
Als je aan kunst denkt, denk je natuurlijk aan 
schilderijen, tekeningen, beelden, tentoonstellingen en 
musea. Maar hoe kunstig is het als je mooie dingen kan 
bouwen, muziek kan maken en kan dansen? Dit zijn dan 
ook zeker thema’s die ook aan bod zullen komen. We 
hopen zelfs een workshop kleuterdans te gaan krijgen. 
 
Tijdens de openingsweek zullen de kinderen het volgende 
filmpje/liedje te zien krijgen:  
https://schooltv.nl/video/kunst-liedje-uit-koekeloere/ 
 
Dit thema zal tot de kerstvakantie gaan lopen en 
natuurlijk krijgen Sinterklaas en Kerst ook een mooi 
plekje binnen ons thema. 
 
We hebben er weer zin in! 
 
Lieve groetjes,  
juf Margot, juf Ilona en juf Esmee 
 
 
 
Boeken 
 
Dit thema zijn er een aantal boeken die behandeld worden. 
Voor de ouders die het leuk vinden om deze eens te luisteren: Een aantal boeken staan op youtube en ook  
hebben wij een aantal boeken ingesproken. Zo kunnen de boeken ook thuis geluisterd worden.  
De kleuterkrant wordt ook weer digitaal (via parro) gestuurd, u kunt dan op de naam van het boek klikken en dan wordt u 
doorgelinkt. Kunt u niet wachten op de digitale versie? Scan dan de qr-code en u kunt vast genieten van een boek.  
 
Boeken die dit thema o.a. aangeboden worden: 

- De kunstbus 
- De herfst van kleine gans 
- Noten 
- Blauwtje en geeltje 
- Prinses Arabella maakt kleuren 
- Agent en boef en de tekenstreken 
- Dat klinkt als muziek in mijn oren 
- De mooiste vis van de zee 
- Heksje Trees heeft hoogtevrees 
- Pepernoten poëzie, gedichtjes rondom Sinterklaas 

 
 

 

Parro 
 
We willen de ouders die nog geen gebruik  
maken van parro er graag op wijzen dat dit  
wel handig is. We communiceren (belangrijke) 
mededelingen via deze app. 
 
Ook doen wij ons best om hier af en toe foto’s te delen 
van uw kind (wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft), 
zodat u toch een beetje achter de deuren kunt kijken nu 
er geen ouders mee naar binnen kunnen. 
 
Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van parro, dan 
helpen wij u graag. 

Uilenpost 

Liedjes 
 
Liedjes die dit thema o.a. aangeboden worden: 

- In ons huis 
- ozewiezewoze 
- Honderdduizend blaadjes 
- Mooie kleuren in de kring 
- Weet je wat er rijmt 
- De winter kan beginnen  

 
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan verschillende 
sint- en kerstliedjes. 



 

Leerdoelen 1a 
 
 
Taal 
 
Doel interactief taalgebruik 

- Houdt zich aan gespreksregels, zoals afwachten, 
uit laten spreken, stil zijn, de ander aankijken en 
blijft bij het onderwerp van het gesprek 

 
 
Motoriek en spel 
 
Doel fijne motoriek 

- Knipt langs een rechte lijn 
 

Doel spel 
- Losse rolgebonden handelingen, rollendialoog, 

rollenspel, bijv. doet alsof het kookt en het eten 
opeet. De handelingen worden veelvuldig herhaald 

- Speelt naast andere leerlingen zijn eigen rol. 
Doet uit zichzelf mee met het spel van anderen 

 
 
Rekenen  
 
Doel meten  

- Gebruikt actief de begrippen die horen bij 
lengte/oppervlakte (lang-kort, hoog-laag, dik-dun, 
groot- klein), omtrek ((er)omheen), oppervlakte 
(groot-klein) 

- Gebruikt actief de begrippen die horen bij tijd 
(gisteren, vandaag, morgen, nu) en het dagritme 
(ochtend, middag, avond, nacht) 

 
Doel meetkunde    

- Herkent meetkundige begrippen als voor, achter, 
naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver in 
concrete situaties  

- Kent de basiskleuren rood, blauw, groen, geel 
- Kent basisvormen als driehoek, rondjes (cirkels) 

en vierkant 
 

Leerdoelen 2a 
 
 
Taal 
 
Doel beginnende geletterdheid 

- TAALBEWUSTZIJN: Rijmt op een éénlettergrepig 
woord. (bus-kus) 
 

Doel interactief taalgebruik 
- Begint op eigen initiatief een samenhangend gesprekje 

met de leerkracht en/of een ander kind 
 
 

Motoriek en spel 
 
Doel fijne motoriek 

- Kleurt binnen de lijntjes en kleine vlakken. Kleurt ‘dik’ 
en ‘dun’; d.w.z. met meer en minder druk op het potlood 

- Knipt langs een gebogen lijn; de niet-schrijfhand 
stuurt 

 
Doel spel 

- Speelt een eenvoudig thematisch rollenspel. Neemt 
bewust een rol aan in het spel. Maakt zelf een 
samenhangend spelverhaal 

 
 
Rekenen 
 
Doel tellen en getalbegrip   

- Kan hoeveelheden tot tenminste 12 schatten, tellen en 
neerleggen  

- Hanteert rangtelwoorden als eerste, tweede, vierde 
 
Doel meten  

- Herkent tegenstelling bij lengte en omtrek zoals 
grootste/kleinste, langste/kortste, hoogste/laagste, 
dikste/dunste en gebruikt deze begrippen actief 

- Herkent tegenstelling bij geld als 
duurste/goedkoopste en gebruikt deze begrippen 
actief 

- Benoemt de namen van de week in de goede volgorde 
- Weet welke dag het is 

 
meetkunde   

- Kan eenvoudige bouwwerken nabouwen vanaf het platte 
vlak 

- Kent de kleuren rood, blauw, groen, geel, zwart, wit, 
oranje, paars, roze en grijs 

Werkwijze 
 
Binnen het thema staan voor taal, rekenen en motorische ontwikkeling een aantal basisdoelen centraal. Deze doelen zijn natuurlijk terug 
te vinden in de kringactiviteiten, maar ook in de werkjes en de hoeken waarin de kinderen spelen.  
Natuurlijk komen er naast de centrale doelen ook andere doelen aan bod. Zo werken we tijdens de ochtendkring bijvoorbeeld veel aan 
tijdorie ̈ntatie (de dagen van de week, de maanden en de seizoenen) en getalbegrip, dit zullen we het hele jaar blijven doen.  
 
Naast deze doelen bieden we voor woordenschat elke week 4 kaarten aan vanuit de methode logo3000.  
 
Verder werken we veel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en ook aan de zelfredzaamheid en het samenwerken. Zo hebben we dit 
jaar een nieuw planbord. En we zijn van start gegaan met de ‘helpende handjes’. De kinderen kunnen zelf aangeven waarbij ze een ander 
kind kunnen helpen. (verfschort dichtmaken, rits dichtdoen, opruimen, veters strikken, een werkje of spel uitleggen). Zo proberen we te 
stimuleren dat de kinderen elkaar helpen.  
 

 


