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Binnen het seizoen herfst starten we met het thema: “Boeken” en 

natuurlijk speelt De Kinderboekenweek hierbij een hele grote rol. 

 

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

prentenboek ‘Bang Mannetje’ een hele belangrijke rol gaan spelen tijdens dit thema. Tijdens dit thema staan 

opnieuw een aantal begrippen centraal en zullen er diverse taal- en rekenspelletjes worden uitgevoerd.  

 

Het thema valt deels samen met de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar 

“Griezelen”. De Kinderboekenweek start dit jaar op 4 oktober en eindigt op 15 oktober. Op school sluiten we 

de Kinderboekenweek gezamenlijk af op vrijdag 14 oktober met o.a. een boekenmarkt 

 

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

Hierbij kunt u denken aan: griezelige boekjes over heksjes of spookjes (natuurlijk op kleuterniveau), ‘griezelige 

verkleedkleding’ of knuffels….. Zorg er wel voor dat de spullen zijn voorzien van de naam van uw  kind. 

Gedurende dit thema worden de letters ‘m’ van Mannetje en ‘g’ van griezelen aangeboden. We starten met de 

letter m. De kinderen mogen spullen met deze letter mee naar school nemen. Deze worden geplaatst in de 

letterkast op de gang. Helpt u uw kind hierbij?   

 

Om het getalbegrip te oefenen bieden wij de leerlingen tot aan de herfstvakantie de cijfers 3 t/m 6 aan. Naast 

het herkennen van de cijferbeelden gaan wij ook aan de slag met het getalbegrip. Hoeveel is 3? Steek 3 

vingers op, pak 3 blokjes, geef iedereen 3 potloden, maar ook: waar zie je het cijfer 3? Teken 3 poppetjes en 

bij het aanbieden van een serie afbeeldingen, waar zie je er 3? U kunt dit ook thuis met uw kind oefenen, 

bijvoorbeeld tijdens het tafeldekken ”Kun jij voor mij 3 vorken pakken?” 

 

Oefenvoorbeeld: waar zie je drie dolfijnen?  Zet een streep onder dat plaatje… 
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Samenvatting van Bang Mannetje 

Bang Mannetje is bang voor van alles: voor mensen die voordringen bij de bakker (waar hij niets van durft te 

zeggen), voor het dragen van zijn bloemetjesbroek (ze zullen hem wel uitlachen) en voor rare geluiden in de 

nacht (er ligt vast een spook onder zijn bed). 

Hij maakt een afspraak met de toverboom die bange mannetjes van hun angsten afhelpt. De boom 

waarschuwt hem wel voor de woeste wezens die hij op zijn weg zal tegenkomen - maar daarvoor hoeft hij niet 

bang te zijn, ze zijn namelijk niet gevaarlijk. 

Dankzij de waarschuwing trotseert Bang Mannetje draken, reusachtige spinnen en enge heksen. Eenmaal 

aangekomen bij de toverboom wordt hij meteen gepromoveerd van een Bang Mannetje tot een Best Wel 

Dapper Mannetje. 

Tevreden gaat hij naar huis. Hij trekt zijn bloemetjesbroek aan, gaat naar de bakker en bestelt twee taartjes: 

één voor zichzelf en één voor het spook onder zijn bed. 

 

  Woordenschat 

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

De bladzijde Voorlezen Zielig Achter Grappig 

Bang  Mannetje Durven  Waarschuwing Griezelen 

Griezelig Eng  Spannend Het spook Het monster 

De voorstelling De afspraak Toveren Dapper Tevreden 

Zichzelf Uitlachen De nacht 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 

Bang Mannetje    Mathilde Stein   

Max en de maximonsters  Maurice Sendak 

De Gruffalo    Julia Donaldson  

Hennie de Heks   Korky Paul 

Ik ben niet bang voor spoken  Paul van Loon 

 

 Activiteiten: 

 

o 25 september schoolfotograaf 

o 26 september ouderavond Kanjertraining 

o 4 oktober  opening Kinderboekenweek 

o 9 oktober voorstelling Bang Mannetje  

o 15 oktober  afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt 

 

 

 



  Liedjes en versjes 

 

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. 

 

Zeven heksen bij elkaar maken een heel vreemd soepje 

klaar. 

Ze dansen om de ketel maar wat een pech,  

eentje neemt een slok... FLOEP! Nou is ze weg!  

Spinnekop met spruitjes, knekel met kandij! 

Die soep is nog niet goed, ze doet er nog wat bij: een 

verse regenwurm! 

Zes heksen ... haar van een zwarte kat! 

Vijf heksen ... een groene snottebel! 

Vier heksen ... wrattenschraapsel! 

Drie heksen ... een paar konijnenkeutels! 

Twee heksen ... een beetje voetschimmel! 

Eén heksje lacht gemeen: 'Die soep is nu voor mij 

alleen.' 

Ze danst om de ketel maar lacht te vlug,  

Want daar zijn opeens ... FLOEP! De heksen t'rug!  

Spinnekop met spruitjes, knekel met kandij! 

Wat een goeie soep, daar hoeft niks meer bij! 

http://mim-ewd.prod.expando.nl/leer/de-tovenaar/paginas/5617  

  

Kleurplaat 
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