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Maandag 29 september, themabrief 2 
 
Wij gaan de komende periode werken aan het Schatkist en tevens 
Kinderboekenweekthema: “ Feest”  
Het Schatkist verhaal “Bruiloft op de boerderij” zal worden voorgelezen. Binnen het 
thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en 
rekenspelletjes aangeboden. Zowel tijdens de kringactiviteiten, de werklessen en het 
spelen in de hoeken zal het thema een rol spelen.  
 
De kinderen mogen ook nu spullen mee naar school nemen die bij het thema 
aansluiten. Denk hierbij aan:  

 Boeken over het thema  

 Slingers/feestmutsen 

 Afbeeldingen van feest  

 Schmink 

 Taartvormen 

 Enz. 
 

Gedurende dit thema staat er weer een letter centraal. We bieden de kinderen de 
letter ‘f’ van “feest” aan. De kinderen mogen spullen waarin je deze letter hoort 
meenemen naar school voor de letterkast. Te denken valt aan (plaatjes van een) 
feestmuts, fiets, familie, foto, fluit, frisdrank, friet, fruit, film, enz. 
 
Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen  
met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal 
(voor)lees suggesties voor u opgenomen in deze brief. 
 
Samenvatting van het verhaal  
Ergens aan de rand van een groot bos stond een oude boerderij. Op die boerderij 
woonden allerlei dieren, waaronder drie hanen en vier kippen. Elke dag telde de boer 
zijn hanen en kippen. 
Op een dag werd alles anders op de boerderij. De hanen en de kippen werden 
verliefd. Ze vergaten te eten, te kraaien en eieren te leggen. De andere dieren 
vonden dat maar vreemd. De poes bedacht een oplossing. Zij vond dat de kippen en 
hanen maar met elkaar moesten trouwen. Elke haan moest met een kip trouwen.  
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De zeven dieren probeerden tweetallen te vormen, maar dat lukte niet. Steeds bleef 
er éen kip over. 
Ten slotte gingen ze naar de vos om raad te vragen. De vos liet de dieren alvast alles  
in gereedheid brengen voor de bruiloft, want hij wist wel een oplossing. Toen alles 
klaar was, kwam de vos naar de kippen en hanen toe. Hij zette drie kippen naast drie 
hanen en hield ook één kip over. Met jou ga ik trouwen, zei de vos. En zo was het 
probleem opgelost en konden de dieren een groot bruiloftsfeest vieren. 
 
 
 
Woordenschat 

Kinderboekenweek Feest Vieren De viering Voorstelling 

De markt De kraam Versieren De slingers Voorlezen 

Podium Het boek De boeken  De bibliotheek Lenen  

Cadeau Inpakken Verkleden Schminken Gezellig 

Erbij – eraf Evenveel Samen Een teveel Een te weinig 

De bruiloft De bruid Regelen Oplossen De oplossing 

Trouwen De verjaardag Het feestje Verrassing De kip 

De vos De haan Zeven Eén meer Eén minder 

Taart De kaarsjes De jarige Feestmuts  

 
 
 
Boeken  
Het rekenfeest van Anno M. Anno 
Fabians feest Marit Tornqvist 
Het boekenfeest Rian Visser en Nicolle van den Hurk 
Billy geeft een feestje Catharina Valckx 
Agent en Boef en het boefvangfeest Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer 
Een boek vol taart Nicolle van den Hurk 
Kleine Ezel en jarige Jakkie Rindert Kromhout 
Een heel jaar feest Guy Daniels 
Beer is jarig Bonny Becker 
Het grote vriendjesfeest Hans Kuyper 

 
 
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 de thema’s. 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.  
 
Op de algemene website www.roedel.nl kunt u bij groep 1-2 de informatie van de 
informatieavond teruglezen.  
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Liedjes en versjes 
 

Een feestje 
 
Hé, is hier een feestje?  
Wat een leuk idee! 
Een gezellig feestje?  
Kom je met me mee! 
 
Zie je die ballonnen en die grote taart? 
Eentje met veel slagroom  
die me steeds aanstaart! 
 
Hé, is hier een feestje?  
Wat een leuk idee! 
Een gezellig feestje?  
Kom je met me mee! 
 

Aardappelsom 
 
Een aardappel en nog een aardappel 
Dat zijn er samen twee 
Zo’n sommetje van 1 + 1 
Valt toch ontzettend mee 
 
Een aardappel en nog een aardappel 
En nog eens een erbij 
Dan liggen er drie aardappels heel netjes 
op een rij 
 
Een aardappel en nog een aardappel 
En daarop nog eens twee 
En daarop weer een olifant… 
Dan heb je dus…puree! 
 

Ballon 
 
Iene miene mos 
Ballon ik laat je los 
Nu ben je dik en rond 
Pfffffffffffffff 
Nu lig je op de grond 

Kaarsjes 
 
Op mijn taart staan kaarsjes 
Ze branden daar voor mij 
want als je jarig bent dan krijg je er 
soms een paar en soms een hele rij 
en als je aan het tellen gaat  
hoeveel het er wel waren 
dan tel je niet alleen de kaarsjes maar tel 
je ook de jaren 

 
 
 
 
Agenda 
1 oktober Start 

Kinderboekenweek 
Kinderen mogen verkleed 
naar school 
 

4 oktober  Dierendag  
 

10 oktober Afsluiting 
Kinderboekenweek 

Boekenmarkt en voorstelling 

   
14 oktober Poppenkast  

(ook dit jaar zijn wij weer 
uitgenodigd om de voorstelling 

Kinderen mogen verkleed 
naar school? 
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op basisschool De Kern bij te 
wonen) 

 
 
Kleurplaat  
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