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De komende periode zal in het teken staan van het thema: “Dieren” 
Het schatkist verhaal “Een echte papegaai” zal worden voorgelezen.  
Binnen dit thema wordt het seizoen herfst ook nadrukkelijk benoemd. 

 
Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan en zullen er diverse taal- en 
rekenspelletjes worden uitgevoerd. Het rijmen komt tijdens dit thema extra aan bod. 
 
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die aansluiten op het thema, hierbij 
kunt u denken aan knuffeldieren, verkleedkleren, boeken over dieren, posters, foto’s, enz. 
Het is handig de spullen te voorzien van de naam van uw kind. 
 
Deze periode staat er weer een letter centraal. We starten met de ‘aa’ van aap. De kinderen 
mogen ook nu weer spullen meenemen voor op de lettertafel. 
 
Samenvatting van het verhaal: 
In dit verhaal gaat kleine papegaai alleen op pad. Hij vindt zichzelf al groot genoeg en wil  
wel eens wat van de wijde wereld zien. Hij zegt zijn papa gedag en vliegt eropuit. Op zijn 
reis komt hij allerlei dieren tegen: grote dieren, kleine dieren, lieve dieren, gevaarlijke 
dieren, mooie dieren, trotse dieren en stinkdieren. In het verhaal spelen rijmzinnen en 
napraten een belangrijke rol. 

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

Aaien  Bijten Hok  Hol Mand 

Vogelnest Stal  Kooi Poot Kop  

Staart Bek Snavel  Snuit Achterpoot 

Bever Blaten  Brullen Fladderen Konijnenhok 

Lievelingsdier Pluim (veer) Ontsnappen Opmaken (voer) Pikken (vogels) 

Passen  De slang Groot-klein Rijmen De vleugel 

Knippen Tandenborstel  Stinken De vacht Het woud 

Harig De Pauw Regenboog  Knuffelen Harig 

De keus De pantoffels Stekelig Versieren De voorstelling 

Onderweg Op reis Op pad gaan Trots Napraten  
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Boekentips 

 Nijntje in de dierentuin  
 De dierentuin van Roos       - A. Busby  
 Ze lopen gewoon met me mee    - Margaret Mahy  
 Beertje bruin, wat zie jij daar?     - Eric Carle  
 Meester Max in de dierentuin    - Rindert Kromhout  
 Zoe en Theo in de dierentuin     - C. Metzmeyer  
 Bas, ga je mee       - Dagmar Stam  
 Van top tot teen       - Eric Carle  
 Jules in de dierentuin     - Annemie Berebrouckx  
 Hoera, we gaan naar de dierentuin !    -  Marianne Busser en Ron Schröder  

 Liedjes en versjes 
 

Ze kunnen zeggen wat ze willen 
 

Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant  
Die heeft de dikste billen van het hele land  

En de giraf de allerlangste ne-e-ek  
En het nijlpaard heeft de allergrootste bek bek 

bek  
 

De flamingo heeft de allerdunste poten  
De palmboom de allerhardste noten  

De krokodil de allergrootste mo-o-ond  
En de baviaan de aller roodste kont kont kont  

 
Maar ze kunnen zeggen wat ze willen maar de 

olifant  
Die heeft de dikste billen van het hele land  

En de giraf de allerlangste ne-e-ek  
En het nijlpaard heeft de allergrootste bek bek 

bek  
 

De papagaai heeft de allergekleurdste kleren  
De pauw de allermooiste veren  

De mier heeft de allersterkste ru-u-ug  
En de ergste prik komt van de mug mug mug  

 
Maar ze kunnen zeggen wat ze willen maar de 

olifant  
Die heeft de dikste billen van het hele land  

En de giraf de allerlangste ne-e-ek  
En het nijlpaard heeft de allergrootste bek bek 

bek 

Dierenlied 
 

He! Wat drijft daar? Dat is gek! 
’t Lijkt een boom maar met een bek. 
Kijk eens hier, het is een krokodil! 
Pas maar op, straks bijt ie in je bil! 

 
He! Wat klimt daar in de boom? 
Bruine haren, groot en sloom! 

Kijk eens hier, het is een dikke beer! 
Als hij brult, dan doen je oren zeer. 

 
He! Wat springt daar in het rond? 

Wit, bruin, zwart en t lijkt van bont? 
Kijk eens hier, het is een lief konijn. 
Pak maar op, dat vindt konijntje fijn. 

 
He! Wat zit daar op het dak? 

Met z’n grijze verenpak? 
Kijk eens hier, het is een tortelduif. 
Pas maar op, er valt wat op je kuif! 

 
 

ankerversje 
 

ik zag de olifant en de beer, 
het stinkdier, krokodillen en eh… 

wat zag ik nog meer? 
o ja, apen, de schildpad en de pauw. 
de lucht was rood, groen en blauw, 

dus toen was ik thuis, want ik zag jou! 
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Wist u dat 
 
-Deze periode toetsen worden afgenomen bij de kleuters van groep 2? 
-De resultaten van deze toetsen worden besproken tijdens de 10 minutengesprekken in  
 november? 
-U een overzicht van geplande activiteiten kunt vinden in de schoolkalender (ook op de website)? 
-Er regelmatig op de schoolwebsite en facebook nieuwe foto’s worden geplaatst? 
-De kleuters en de kinderen van groep 3 heerlijke appelflappen kunnen bakken? 
-Er op de website een stappenplan “appelflappen bakken” staat?  
 
Kleurplaat 
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