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De komende weken zullen in het teken staan van het thema “bouwen”. 

Hierbij wordt gewerkt met de methode “ Schatkist” . Het verhaal “De verdrietige koning” zal worden 

voorgelezen. In dit verhaal komen onder andere de volgende begrippen aan de orde:  

lang(er)-kort(er), meer-minder, veel-weinig, hoog-laag en evenveel. 

 

De kleuters worden gestimuleerd om (zelf) spullen van huis mee te nemen, die bij 

het thema aansluiten. Bijvoorbeeld boeken, gereedschap, meetmaterialen enz. 

 Als u uw kind spullen meegeeft, wilt u de naam van uw kind op de meegenomen materialen zetten? 

 

Zelf kunt u thuis de liedjes en/of versjes, die in dit themanummer zijn opgenomen 

met uw kind herhalen. Ook vindt u een korte samenvatting van het 

voorleesverhaal uit de methode  en een lijstje met boeken die  aansluiten op 

het thema “bouwen.” 

Alvast bedankt voor uw betrokkenheid! 

 

Cijfers en letters 

Deze periode staan het cijfer ‘9’ en de letter ‘v’ van Verf centraal. De kinderen mogen spullen met de 

letter V meenemen voor de letterkast. 

 

Samenvatting van het verhaal ‘De verdrietige koning’ 

Het verhaal vertelt over een koning die heel verdrietig is, omdat hij geen paleis meer heeft. De 

bewoners van het dorp waarin hij terecht komt, gaan uiteindelijk een paleis bouwen en daar hebben 

zij allerlei materialen voor nodig. 

 

Woordenschat 

Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde: 

Koning Meten  Evenveel  

Paleis Vergelijken  Elfjes 

Bouwen Lang-kort Dwergen  

Met zijn allen Meer-minder Boosaardig 

Samen Veel-weinig Pretpark/sprookjespark 

Gereedschap  Hoog-laag Vroeger  

 

Op deroedel.yurls.net vindt u diverse interessante links die aansluiten bij het thema.   
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Boekentips 

We gaan bouwen Rebecca Finn 

Zeg kleine bever wat bouw jij knap Vera de Backer – Sabine Wisman 

Een huis bouwen Pierre Winters 

Een kasteel voor Axel en Bibi Hermann Moers 

Dit is het huis bij de kromme boom Imme Dros 

Een flat, een hut, een tent: allemaal huizen Emma Damon 

Het kleine kamertje kasteel Katrien Thant 

Met papa mee naar de bouw Arend van Dam 

  

 

 

 

Liedjes en versjes 

 

Allemaal kamertjes 

In ieder huis zijn kamertjes, 

kom kijk maar even rond 

de zolder die zit bovenaan 

de kelder in de grond. 

De keuken en de woonkamer 

de slaapkamer met bed. 

Alleen het kleinste kamertje 

is af en toe bezet. 

Een droompaleis 

De vogeltjes hebben een nest in een boom 

de muisjes een hol in de grond 

de haas heeft een kuiltje, gewoon in het veld 

de slak draagt zijn huis liever rond 

een pissebed zit ergens onder een steen 

een spinnetje woont in een web 

maar zie ik hun huisjes, dan vind ik meteen 

dat ík echt een droompaleis heb! 

 

Bouwen met blokken 

Ik heb een doos vol blokken 

waar ik vaak mee speel 

ik bouw er leuke dingen van 

bijvoorbeeld een kasteel 

zodra ik 's morgens wakker word 

ga ik aan het werk 

en bouw een mooie boerderij 

een huisje of een kerk 

en soms bouw ik een toren 

maar is die bijna klaar 

dan stort hij als ik even stoot 

in 1 keer in elkaar! 

 
Uit "Het grote versjesboek" van Marianne Busser en Ron Schröder 

 

Bob de Bouwer is heel sterk, 

van het vele harde werk. 

Hij moet hoge huizen bouwen, 

en met zware stenen sjouwen. 

1 en 2 en op elkaar, 

kijk ons huisje is al klaar 

Bob de Bouwer is heel sterk, 

van het vele harde werk. 

Hij moet hoge huizen bouwen, 

en met zware stenen sjouwen. 

Eén en twee, 

en op elkaar. 

Kijk ons huisje, 

is al klaar. 
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Kleurplaat 
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