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Het thema waarover wij gaan werken is: “Er op uit” 

Het schatkist verhaal “Pien gaat op reis” wordt aan de 

kinderen voorgelezen. Binnen dit thema zullen een aantal 

begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en 

rekenspelletjes aangeboden. 

 

Dit thema sluit ook goed aan bij het thema van de 

Kinderboekenweek “Hallo wereld”. De lessen binnen het 

thema worden dan ook aangevuld met activiteiten uit de 

Kinderboekenweek. 

 

Zowel tijdens de kringactiviteiten, de werklessen en het 

spelen in de hoeken zal dit thema een rol spelen. 

 

De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen mee naar school nemen 

die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan: 

 Een wereldbol 

 Een koffer 

 Speelgoedvliegtuigje 

 Boekjes over reizen 

 Foto’s van reizen 

 enz. 

 

Gedurende dit thema zal er een letter centraal staan. We bieden de kinderen de ‘ui’ van huis 

aan. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school. 

Ook staan er getallen centraal, we beginnen dit thema met het getal 3.  

 

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. 
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Samenvatting van het verhaal  ‘Pien gaat op reis’ 

Grote Pien gaat met haar pop Kleine Pien fietsen in het park. Onderweg zien ze van alles. Ze 

fietsen langs rozen, langs een boom, door bochten en langs de vijver. Als Grote Pien te hard 

door de bocht fietst, valt Kleine Pien uit de fietstas. Gelukkig doet Grote Pien het daarna wat 

kalmer aan. Dan gaat Grote Pien echt op reis met de auto. Ze gaat kamperen. Kleine Pien 

mag ook mee, maar de knuffel Beer niet. Wel nemen ze het oor van Beer mee. Kleine Pien 

praat via dit oor met Beer voor ze gaat slapen. Ze vertelt dat ze een beetje treurig is, want ze 

heeft afscheid moeten nemen van de jongen Niek en zijn knuffel Knuf die ze net ontmoet 

hebben. Maar gelukkig heeft ze Beer nog. 

 

Woordenschat 

Drijven Fietsbel De deken De hamer  Het hek 

De tent Het vliegtuig  De koffer Het wiel  De brug 

De draad Aankomen  Afhalen Aflopen (einde) Afscheid 

Afstand  Ansichtkaart Autorijden Bereiken Buitenland 

Camping Dagje uit Eiland Fototoestel Hotel 

Landkaart Naartoe gaan Meebrengen Meegeven Meekomen 

Op reis Zuiden De band De jam De vork 

De rivier  Het park De glijbaan De knuffel Voorstellen 

Knoop Meten Botsen Het spoor De bushalte 

De folder Linksaf Rechtsaf Het luchtbed Souvenir 

Tandenborstel Zaklamp Bagage Het paspoort De grens 

Het vliegveld Onderweg Een nachtje Het reisbureau Bagage 

De bus De trein Op reis gaan  Er op uit gaan ontdekken 

 

 

Boeken 

 

Fiete Anders   –   Op reis met de wind 

Nurlaila Karim  -   Een wereld vol liedjes 

Max Velthuijs  -   De gevaarlijke reis 

Charlotte Dernatons  -   De gele ballon 

 

 

Aankondiging 

Johanna, de moeder van Luciano de Boer uit groep 1, heeft zich beschikbaar gesteld als 

klassenmoeder. Wij zijn erg blij dat ze deze taak wil gaan overnemen van Honorata (moeder 

van Dawid uit groep 3).  

We bedanken Honorata hartelijk voor haar enorme inzet en enthousiasme. 
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Verzoek 

Een aantal ouders heeft gevraagd om een klassenlijst. School mag deze  in verband met de 

wet op privacy niet afgeven. Wel staat het u vrij op een lijst uw gegevens in te vullen. Deze 

lijst kan vervolgens wel worden meegegeven met de kinderen. De lijst hangt bij de 

kleutergroep. 

 

 

Liedjes en Versjes 

Vader Jacob in het Frans 

 

Frère Jacques, frère Jacques, 

Dormez-vous? Dormez-vous? 

Sonnez les matines!  

Sonnez les matines! 

Din, dan, don. Din, dan, don. 

Vader Jacob in het Engels 

 

Are you sleeping, are you sleeping, 

Brother John? Brother John? 

Morning bells are ringing!  

Morning bells are ringing! 

Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. 

 

 

 

Ik heb een koffertje 

Ik heb een koffertje 

vol mooie kleren 

Ik ga naar oma toe, ik ga logeren 

dat lieve mama, nog een kus voor jou 

tot ziens, tot gauw. 

 

 

 

De koning op vakantie 

Gaat de koning op vakantie 

fijn een weekje naar de zee 

dan wil hij wél zijn eigen stoelen 

en zijn eigen tafel mee 

 

En hij wil zijn eigen borden 

zijn eigen pannen en zijn mok 

zijn eigen vorken - eigen messen 

en zijn eigen kippenhok 

 

Hij wil zelfs zijn eigen badje 

en zijn eigen grote bed 

daarom heeft men het paleis 

maar op een vrachtwagen gezet! 

 

 
 

Activiteiten 

3   oktober start de Kinderboekenweek en is er de meester- en juffendag | verkleden mag. 

9   oktober is er op school een dansclinic voor alle groepen 

10 oktober zijn wij uitgenodigd om een poppenkastvoorstelling bij te wonen op basisschool  

    ‘De Kern’ in Ede. 

11 oktober is er de boekenruilbeurs en ter afsluiting van de Kinderboekenweek een 

    voorstelling.  
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