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De komende periode zal in het teken staan van het thema: Het letterwinkeltje 
Binnen dit thema zullen we leren dat je met letters woorden kunt maken en dat je met 
woorden zinnen kunt maken. Ook zullen er weer diverse taal- en rekenspelletjes worden 
uitgevoerd. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook 
tijdens de werkles en het spelen in de hoeken. 
 
Ook deze periode staat er weer een letter centraal. Dit keer is het de letter ‘l’ van letter  en. 
Het getal wat deze periode extra aandacht krijgt is 8. 
 
De kinderen zullen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die bij het 
thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan:  

 boekjes over het thema, letters, woorden 

 spullen waar de letter ‘l’ in voor komt, alles is van harte welkom.  
 
Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw kind 
oefenen en/of herhalen.  
 
Samenvatting van het verhaal: Het letterwinkeltje 
Opa Brom heeft een winkeltje vol letters in alle soorten en maten, waar 
iedereen, van bakker tot koningin, letters koopt voor winkelramen, naam- en 
uithangborden. Aan een meneer die totaal geen idee heeft wat je met letters 
kunt doen, legt opa geduldig uit hoe je woordjes kunt maken. 
 
Boekentips 

* Het Letterwinkeltje  Marianne Busser, Ron Schroder  
* Puzzelen met letters  Thierry Laval 
* Een koekje bij de T  Jeska Verstegen 
* Het grote letterboek van A-Z Bies van Ede  
* Spelen met letters en cijfers Jeanne de Gooyer 
 
Leuk om samen te doen 
Speuren naar letters, gewoon buiten op straat. Waar zie je eigenlijk letters? Op deuren, 
verkeersborden, verpakkingen enz. U kunt er foto’s van maken en hier een collage van 
maken. 
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Groep 2 
Binnenkort wordt de toets benoemsnelheid cijfers en letters afgenomen bij de kinderen van 
groep 2. Om deze toets te kunnen afnemen wordt er van de leerlingen verwacht dat zij de 
cijfers 1-2-3-4-5-6 en de letters s-o-m-p-k kunnen herkennen en benoemen.  
 
Natuurproject 
Halverwege dit thema schakelen we over naar het natuurproject ‘Van luchtkasteel tot 
Dassenburcht’. De introductie les vindt plaats op vrijdag 21 maart en de buitenles vindt 
plaats op maandag 7 april. De week voorafgaand aan de buitenles zullen de lessen in de 
klas worden gegeven. Wij gaan werken over Erik de Eekhoorn. Erik is bijna jarig en hij geeft 
een groot feest, maar hij weet eigenlijk niet hoe dat moet. Uil vertelt wat er allemaal komt 
kijken bij het organiseren van een feestje. Erik schrikt ervan, hij heeft nog niets gedaan en hij 
heeft nog maar een week….wat nu?  
 
Woordenschat 
Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde 
 

Letters Woorden Zinnen 

De letter Het woord De zin 

Schrijven Lezen Het potlood 

De winkel De koningin Eekhoorn 

Verjaardag Slinger Uitnodiging 

Hapjes Natuur De uil 

Het park Het landgoed Vieren  

 
Nieuwe website 
Op de site http://deroedel.yurls.net vindt u bij de groepen 1-2 een selectie van links met 
informatie en spellen die aansluiten bij deze groepen. Deze links zijn geselecteerd door de 
leerkracht. Het kan zijn dat u via een van de commerciële links wordt uitgenodigd een 
product te kopen. Dergelijke aanbiedingen staan los van school. De eventuele aanschaf van 
producten is geheel uw eigen keuze.  
  
Boekentips 

* Een april kikker in je bil   Burny Bos 
* Lente in het donkere bos   nannie kuiper 
* Het is lekker weer   Jorge Bolle 
* Het dikkopje en de rups  Tomas Ross 
* Het luie lieveheersbeestje  I. Finn 
* Het hongerige rupsje  Cain Sheridan 
* De krekel die niet tjilpen kon  Eric Carle 
 
 
Liedjes en versjes  
Melodie ‘de mosselman 

Zeg ken jij opa Brom, opa Brom, opa 
Brom. 
Zeg ken jij opa Brom, hij woont in de 
letterwinkel. 
Ja, ik ken opa Brom, opa Brom, opa 
Brom. 

Boekenlied 
In een boekje staan de letters 
allemaal netjes op een rij 
Samen woorden en dan zinnen 
en ook plaatjes staan er bij 
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Ja, ik ken opa Brom, hij woont in de 
letterwinkel. 
Samen kennen wij opa Brom, opa Brom, 
opa Brom. 
Samen kennen wij opa Brom, hij woont 
in de letterwinkel. 
 
Kleurplaat Letterwinkeltje 
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