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Maandag 19 september 2016 | uitgave 2 van schooljaar 2016-2017 

 

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

natuurlijk de Kinderboekenweek. 

 

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

verschillende andere boeken worden voorgelezen. 

Ook nu staan een aantal taal- en rekenbegrippen centraal en zullen diverse taal- en rekenspelletjes worden 

aangeboden en uitgevoerd.  

 

Samenvatting van het Schatkist 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. 

 

Dit thema valt deels samen met de Kinderboekenweek. Tijdens deze Kinderboekenweek staan opa’s en 

oma’s centraal in het kinderboekenweekthema ‘Voor altijd jong’. De 62ste editie van de Kinderboekenweek 

vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. 

 

De kinderen worden ook nu gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die bij het thema aansluiten.  

Hierbij kunt u denken aan: lievelingsboeken, foto’s van opa en oma, boeken over opa’s en oma’s enz. Zorg er  

wel voor dat de spullen zijn voorzien van de naam van uw kind.  

 

Gedurende dit thema staan opnieuw twee letters centraal. We beginnen met de letter b. De kinderen mogen 

spullen met de letter ‘b’ van boek meenemen naar school en in de tweede helft van het thema spullen met de 

‘i’ van ik.    

 

 
 

Sterk de wereld in! 

 
Openbare basisschool  

DE ROEDEL 
Edeseweg 216 

6732 DC  Harskamp 
Tel. : 0318 456417 

www.roedel.nl 
l.vellinga@proominent.nl  

 

http://www.roedel.nl/
http://www.facebook.com/obsderoedel
http://deroedel.yurls.net/nl/page
http://www.roedel.nl/
mailto:l.vellinga@proominent.nl


 

www.roedel.nl 
www.facebook.com/obsderoedel 
http://deroedel.yurls.net/nl/page 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

De beste, geweldigste, meest fantastische opa's ter wereld - Jan Paul Schutten en Kees de Boer 

Met opa in het donker - Stefan Boonen en Marja Meijer 

Mijn oma is een ooievaar - Alice Hoogstad 

Zing mee met opa en oma - Harmen van Straaten en Karin Bloemen 

Boer Boris gaat naar oma - Ted van Lieshout en Philip Hopman 

 

 

         Liedjes en versjes 

 Uit het Li-La liedjesboek… 
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Kleurplaat 
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