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De komende periode zal in het teken staan van het thema: Lente  
Binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan (seizoenen, het weer enz.) en 
zullen er 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 ‘t’ van tak en. Het 
getal wat deze periode extra aandacht krijgt is 7 
 
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, bloembollen…enz. 

 spullen waar de letter ‘t’ 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: Lente 
 
Eekhoorn heeft nog 7 beukennootjes, maar de lente is nog niet in zicht. Elke ochtend als hij 
naar buiten kijkt lijkt het nog kouder te worden. Hij vraagt zijn vrienden hulp bij zijn zoektocht 
naar de lente, maar het lukt niet om de lente te vinden. Nadat hij zijn laatste nootje heeft 
opgegeten wordt eekhoorn wakker, kijkt naar buiten en dan... 
 
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 
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Woordenschat 
Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde 
 

Krokus  Groeien  Veulen  

Narcis  Bloeien  Koe  

Hyacint  De steel Kalf  

Bloembol  Het blad Warm - warmer 

Zaaien  Schaap  Koud – kouder 

Planten  Lam  De knop  

Bloesem  Paard  Gieten  

 
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 

 
Lieveheersbeestje, kom bij 
mij 
hoeveel jaren oud ben jij? 
kom maar even hier, 
want dan tel ik vlug 
alle stippen op je rode rug 
 

Vlieg op, dikke vlieg, dikke bromvlieg 
je plaagt me en je kriebelt zo 

ik wil je niet je wiebelt zo 
ga weg jij van mijn neus, dikke deus 

ga weg jij van mijn neus 

Vlieg op dikke vlieg, dikke bromvlieg. 
Je plaagt me en je kriebelt zo; 

ik wil je niet je wriemelt zo. 
Ga weg jij van mijn kin, dikke din, 

ga weg jij van mijn kin. 

Vlieg op dikke vlieg, dikke bromvlieg. 
Je plaagt me en je kriebelt zo; 

ik wil je niet je wriemelt zo. 
Ga weg jij van mijn oor, dikke door, 

ga weg jij van mijn oor. 
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Kleurplaat lente 

 

http://www.roedel.nl/

