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Ons volgende thema is Winter.  

De komende periode zal in het teken staan van het thema winter, in combinatie met het 

schatkistverhaal: ‘Gelukkig Nieuwjaar, slak!’ 

Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan (tijd, kalender, dagen van de 

week) 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 ‘h’ van haas. 

 

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 

 spullen waar de letter ‘h’ 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: Gelukkig Nieuwjaar, slak! 

In het verhaal komt slak keer op keer tot de ontdekking dat tijd een belangrijke rol speelt in 

het leven. In de sfeer van oud en nieuw wordt hij geconfronteerd met veel tijdsbegrippen. Hij 

ervaart dat dingen anders lopen als je nog niet goed weet wat tijd inhoudt. Steeds weer komt 

slak te laat, maar gelukkig is hij wel op tijd voor het nieuwjaarsfeest. 
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Woordenschat 

 

 

winter Nieuwjaar sneeuw  

dooien Januari het sneeuwt 

ijs de maand hagel 

donker de dag licht 

sneeuwpop de week schaatsen 

schaats gisteren slee 

sleeën vandaag handschoen 

wanten morgen sjaal 

das overmorgen muts 

pet de tijd hoed 

wolk haast wind 

het vriest  op tijd komen wit 

vriezen de klok glijden 

bevriezen de wijzers smelten 

koud klokkijken bevriezen 

ijskoud kalender sneeuwvlok 

guur opstaan … 

 

 

 

 

Hieronder volgen nog wat (boek)ideetjes voor thuis! 

· Digitaal prentenboek:           Het kind van de Gruffalo (www.bibliotheekbreda.nl) 

· Kikker in de kou          (Max Velthuijs) prentenboek 

· Wat een winter!          (Rotraut Susanne Berner) kijk- en zoekboek 

· Kikker en de sneeuwman      (Max velthuijs) prentenboek 

· Goed zo, kleine beer         (Martin Waddell) prentenboek 

· Ga je mee kleine beer?        (Martin Waddell) prentenboek 

· Ik wil een diamant        (Jonathan Emmett & V. Cabban) prentenboek 

· Tim en de sneeuwpop        (Harmen van Straaten) voorleesboek 

· De lachende sneeuwpop      (Jack Tickle) prentenboek 

· Borre de sneeuwpop         (Jeroen Aalbers) voorleesboek 

 

 

 

 

 

Welkom op school 

Joy Neuman komt vanaf 8 januari bij ons in de klas. Van harte welkom Joy. 
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Liedjes en versjes 

 

De sneeuwpop heeft het koud 

 

De sneeuwpop heeft het koud 

dus kleden wij hem aan 

we hebben nog een hoedje 

dat hem schitterend zal staan 

 

De sneeuwpop heeft het koud  

dus halen wij een jas 

een trui en warme sokken  

en een grote wollen das 

 

De sneeuwpop is niet blij 

hij vindt het echt te fris 

hij kan gewoon niet wachten 

tot het straks weer lente is 

 

Liselotje op de slee 

 

Liselotje wil gaan rijden  

op haar Koninklijke slee  

en de koning roept: fantastisch  

ik wil dolgraag met je mee!  

Dus ze trekken daarom snel  

hun jassen en hun wanten aan  

en ze zetten elk een muts op,  

voordat ze naar buiten gaan 

 

En dan gaan ze met z’n tweetjes  

lachend door het witte land  

en de mensen staan te zwaaien  

en te buigen aan de kant 

Maar dan botst het gouden sleetje  

plotseling tegen een paal  

De mensen schrikken- maar de koning 

schrikt het ergst van allemaal! 

 

Hij moet ontzettend huilen  

maar Liselotje troost hem snel  

en ze zegt: ga jij maar zitten  

dan trek ik het sleetje wel 

 

Klokje aan de muur 

Klokje, klokje aan de muur 

Zeg eens even hoeveel uur 

Klokje, klokje, zeg het snel 

Dan tel ik je slagen wel 

 

Klokje, klokje, aan de muur 

Ja, het is nu zeven uur 

Klokje, klokje, dat was snel 

Klokje, klokje, dank je wel 
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