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De komende periode zal in het teken staan van het thema: “Zomer” 

Het schatkist verhaal “De leukste zomer van Olifant”, zal worden voorgelezen. 

 

Er zullen een aantal begrippen centraal staan en er zullen diverse taal- en 

rekenspelletjes worden uitgevoerd. Tevens geeft dit thema gelegenheid om terug te blikken op de 

zomervakantie. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook tijdens 

de werkles en het spelen in de hoeken. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die 

bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan: boekjes over het thema, 

ansichtkaarten of foto’s van de vakantie, enz. 

Ook zal er dit thema weer een letter centraal staan. De kinderen mogen spullen met de letter e van 

emmer meenemen naar school.  

 

Ook starten we het schooljaar door samen met de kinderen de regels en afspraken in school en in de 

klas te herhalen. Onze kapstokregels zijn:  

 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 Voor groot en klein zullen we aardig zijn 

 Binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.  

 

Samenvatting van het verhaal: 

Olifant, Beer en Neushoorn besluiten om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo warm. In het bos 

is het koeler en kunnen ze lekker zwemmen. Maar het lukt Olifant niet om lekker uit te rusten. Een 

paar keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets vergeten is. Totdat hij een slim idee heeft ...  

 

Boekentips: 

Super zomer       V. den Hollander 

Het vrolijke zomervoorleesboek   M. Busser 

Hennie de Heks aan zee    Valerie Thomas 

Kaatje in de zomer     L. Slegers 

 

Wist u dat: 

-er regelmatig foto’s en filmpjes worden geplaatst op de website en Facebookpagina? 

-er op de website links staan voor educatieve computerspelletjes voor kleuters? 

-wij op dinsdag- en donderdagmiddag gymmen in de gymzaal? 
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LET OP! 

Na schooltijd blijven de kinderen bij de leerkracht tot zij worden opgehaald bij het kleuterhek.  

 

Woordenschat 

In dit overzicht een aantal woorden dat gedurende dit thema aan bod komt. 

Juffrouw Wind  De zon schijnt Onthouden Er op uit 

Groep Zon Bedoeling Bibliotheek Uitgerust 

Kiezen Zomer Betekenen Camping  Regenbui 

Gisteren Warm Doorwerken Kamperen Warmte 

Morgen Olifant Uitpraten  Caravan Zonnig 

Aller-leukst Bakfiets  Het fototoestel Geen sprake van De gieter 

De open plek Stampvol Het tuinpad De wasknijper De brug 

Ophalen Afhalen De olifant Trots Een poosje 

Enorm Zweten Bezweet Het opstapkrukje De slaapzak 

Verzamelen De zwembroek Tevreden Toevallig Verzinnen 

Zich vervelen Ziezo De vormpjes Heet  Hijgen 

De tent Het meer Mompelen Koel De neushoorn 

De rugzak Schateren De stip De schep Lenen 

Lachen  Op weg Onderweg Inpakken   Kiezen 

Ochtend Middag Vandaag Morgen Gisteren 

 

Liedjes en versjes 

Olifantje  (op de wijs van ‘Kortjakje’) 

Olifantje in het bos, laat je mamma toch niet los 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje in het bos, laat je mamma toch niet los 

 

Olifantje op het strand, geef je pappa toch een hand 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje op het strand, geef je pappa toch een hand 

 

Olifantje in de zee, ga je nog eens met mij mee  

Spetter spatter spetter spat,  

En dan wordt je lekker nat,  

Olifantje in de zee, ga je nog eens met mij mee 

De koning op vakantie 

Gaat de koning op vakantie 

fijn een dagje naar de zee 

dan wil hij wel zijn eigen stoelen 

en zijn eigen tafel mee. 

En hij wil zijn eigen borden  

zijn eigen pannen en zijn mok 

zijn eigen vorken - eigen messen 

en zijn eigen kippenhok. 

Hij wil zelfs zijn eigen badje 

en zijn eigen grote bed 

daarom heeft men het paleis 

maar op een vrachtwagen gezet 

 

 

Phil  de Olifant 

Phil de Olifant, Phil de Olifant 

is de allerdikste van het hele land. 

Met z’n zwangelslurf en z’n flapperoor, 

lange witte tanden, hij  weegt meer  dan   

duizend pond. 

Op z’n grijze poten stampt hij vrolijk in het rond. 

Rètteketèt! doet z’n trompet. 

’s Avonds gaat hij soezen, snurken, slapen in z’n 

bed. 

En hij spuit dit liedje weg met z’n slurftrompet 
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Kleurplaat 

 

 


