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

Het Schatkist verhaal “Ik wil dat!” zal worden voorgelezen. Naast het Schatkist verhaal zullen er ook andere 

boeken worden voorgelezen. 

 

Ook nu staan een aantal begrippen centraal en zullen er diverse taal- en 

rekenspelletjes worden uitgevoerd.  

 

Het thema valt samen met de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Sport en 

spel’. De Kinderboekenweek start dit jaar op 2 oktober en eindigt op 13 oktober. Op school sluiten we de 

Kinderboekenweek gezamenlijk af op vrijdag 13 oktober met een boekenruilbeurs. 

 

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

bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan: lievelingsboeken, sport- en spel boeken, foto’s, 

sportkleding, sport- en spelattributen plaatjes of tekeningen enz. Zorg dat de spullen zijn voorzien van de 

naam van uw kind. 

Ook gedurende dit thema staat een letter centraal staan. De kinderen mogen spullen met de letter ‘i’ van ik 

meenemen naar school.  Halverwege het thema zal ook de letter ‘b’ ‘van boek worden aangeboden. 

 

Samenvatting van het verhaal: 

Het lievelingsboek van Ella is het boek over Cindy die rode schoentjes krijgt. Juf Linda leest er iedere dag een 

stukje uit voor, maar het verhaal is nog lang niet uit. Het weekend duurt erg lang en op maandag is Ella ziek 

en mag ze niet naar school. Als ze beter is heeft de juf het boek al uit. Noor zegt dat ze het boek heeft, maar 

dat is niet waar. Gelukkig mag Ella het Cindyboek van de juf lenen. Papa maakt er een kopie van en opa 

maakt de kaft. Nu heeft Ella het mooiste boek van de wereld zelf. 
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Woordenschat 

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

 

De bladzijde Voorlezen Zielig Achter Grappig 

De heks De laars Onder De prinses De soep 

Het taartje Tussen De computer De grot De stift 

Het zeil Het cijfer Het kunstje Het lijstje De pech 

Roeren  De ruit De kaft Tegen zich aan drukken De balie 

Dromen Wensen In de put zitten Ontbreken De spekjes 

De verzameling Sport Sporten De sporter Snel  

Langzaam De snelste De eerste  De laatste Griep 

Boekenmarkt Kopen Verkopen Oefenen Kinderboekenweek 

Omslaan (blz.) De volgende Groot Klein lievelingsboek 

 

Boekentips 

Arno en de bal     Yvonne Jagtenberg  

Wat dansen we heerlijk    Toon Tellegen 

De Tijdrit     Rod Waters  

Ridders, op uw plaatsen…Start   Marjet Huiberts 

 

Activiteiten 

 2 oktober   start Kinderboekenweek 

 7 of 8 oktober   Sportservice verzorgt een spelmiddag voor groep 1  t/m 3 bij de Stolpe 

 11 oktober   afsluiting Kinderboekenweek met boekenbeurs en voorstelling 

 15 oktober   Poppenkastvoorstelling op basisschool De Kern 

  

Welkom 

Vanaf 1 oktober komt Desley van Norel wennen in de kleutergroep.   

 

        Liedjes en versjes 

De Bieb 

Weet je waar ik gister liep? 

in de bieb, ja in de bieb. 

Leende er een heel mooi boek, 

’t was maar een heel kort bezoek. 

Er staan boeken in de zaal, 

kies een strip of een verhaal. 

Kom er bijna elke week 

in de bibliotheek. 

 

Klaar voor de start 

Ja, wij zijn klaar voor de start 

Gaan los met heel ons hart 

En delen het met iedereen 

Ja wij zijn klaar voor de start 

Al gaan we knetterhard… 

We hebben zo veel gemeen 

 

Want we lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen- 

dansen-gillen-zingen en we chillen met elkaar 
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Bibliotheek 

Overal staan boeken, boeken, boeken 

Langs alle muren en in alle hoeken 

Naar de bibliotheek ga ik bijna elke week 

Boeken over circus en van acrobaten  

Boeken over apen die echt kunnen praten 

Naar de bibliotheek ga ik bijna elke week 

 

Griep 

Ik hoest, ik hoest, mijn stem doet  ‘piep’piep’ 

Ik lig, ik lig in bed met de griep 

Tussen de lakens ril ik van de kou 

Mama vraagt zachtjes: ‘hoe gaat het met jou?’ 

Ik hoest, ik hoest, mijn stem doet  ‘piep’piep’ 

Ik lig, ik lig in bed met de griep 

 

 

Kleurplaat 
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