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De komende 3 weken zullen in het teken staan van het thema ‘Tijd’. 

Hierbij wordt gewerkt met de methode “ Schatkist - rekenen” . Het verhaal 

“Het Slaapbeest” zal worden voorgelezen. 

De kinderen worden gestimuleerd om (zelf) spullen van huis mee te nemen, die bij 

het thema aansluiten. Bijvoorbeeld boekjes over tijd, dag/nacht rituelen, een nachtlampje, 

een pyjama, een slaapmuts, klokje, wekker, horloge, zandloper, foto’s van vroeger, enz.  

 

Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes, die in dit themanummer zijn opgenomen 

met uw kind herhalen. Ook vindt u een korte samenvatting van het 

voorleesverhaal uit Schatkist en een lijstje met boeken die mooi aansluiten op 

het thema ‘Tijd’. 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

En heeft u nog ideeën, passend bij dit thema, dan horen we het graag! 

 

Thema 

Het voorleesverhaal ‘Het Slaapbeest’ en hieraan gekoppeld het thema ‘Tijd’ zal voor veel 

kinderen heel herkenbaar zijn. Regelmatig terugkerende handelingen en activiteiten geven 

veel kleuters houvast in een vaak nog ongestructureerde tijdbeleving. De beleving van tijd 

wordt bepaald door de cyclus van dag en nacht en de onderverdeling in ochtend, middag, 

avond en nacht. Daarbinnen vallen gebeurtenissen als opstaan en slapen gaan, de 

maaltijden, vaste rituelen als wassen, aankleden en tandenpoetsen, naar school gaan en 

spelen. In de klas zal extra nadruk komen te liggen op de dagplanning kaartjes en de 

seizoenen- en weekklok.  

Ook zal er tijdens het thema aandacht worden geschonken aan het wisselen van de 

seizoenen en Pasen. 

 

De letter ‘t’ van tijd staat de komende periode centraal. De kinderen mogen ook nu spullen 

mee naar school nemen, waarin deze letter voorkomt. 
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Samenvatting van het verhaal 

Ergens in een hoek van de dierentuin stond een groot hok met een beest erin. Het vreemde 

beest sliep de hele dag en daarom noemden de andere dieren hem ‘het slaapbeest’. De 

mensen liepen het slaapbeest altijd meteen voorbij, want ze vonden hem niet leuk om naar 

te kijken. De oppasser van de dierentuin dacht dat het beter was om het slaapbeest weg te 

doen, maar de olifant vond dat zielig. Hij stelde voor dat de dieren het slaapbeest zouden 

leren dat je overdag allerlei dingen moet doen en dat je dan ’s nachts lekker mag slapen. 

De volgende morgen slopen alle dieren naar het hok van het slaapbeest en de olifant brulde 

in zijn oor: OPSTAAN!” Het slaapbeest schrok verschrikkelijk en vroeg wat er aan de hand 

was. Een nieuwe dag begint altijd met opstaan, legden de dieren hem uit. Daarna ga je je 

wassen en aankleden, ontbijten, tanden poetsen, naar school, spelen, weer eten, uitkleden, 

tanden poetsen, wassen en ten slotte lekker slapen. 

Het slaapbeest moest wel even wennen aan deze dagindeling, maar het beviel hem goed. Hij 

had aan het einde van de dag helemaal geen zin om te gaan slapen. Na een poosje viel hij 

toch in slaap en droomde dat alle mensen het slaapbeest wilden zien. 

 

 

 

Lijst met boeken en verhalen: 

 Rupsje Nooitgenoeg   E. Carle 

 Het vervelende lieveheersbeestje E. Carle 

 Vriendje Maan    A. Dahan 

 Welterusten Kleine Beer   M. Waddell 

 Het schaap zonder slaap   S. Kitamura 

 Een nieuwe dag    R. Heuninck 

 Welterusten Doedoe   A. Swofoda 

 Bah, naar bed    V. Miller 

 

 

 

 

Woordenschat 

Seizoen Nacht  Vrijdag  Gisteren Eerst – daarna 

Lente Maandag Zaterdag Eergisteren  ’s Ochtends  

Ochtend  Dinsdag Zondag Overmorgen ’s Avonds 

Middag Woensdag Vandaag Klok ‘s Middags 

Avond Donderdag Morgen Zandloper Week - de week 

 

 

Welkom op school 

Deshley Pleij is vanaf 11 maart aan het instromen in de kleutergroep. Wij wensen haar heel 

veel plezier op De Roedel. 
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Liedjes en versjes 

 

Handen wassen voor het eten 

 

 

Handen wassen voor het eten 

Voeten vegen op de mat 

Tanden poetsen niet vergeten 

Zo nu gaan we fijn in bad la,la,la 

Wassen, wassen telkens weer 

Wacht maar tot ik groot ben  

Dan was ik me nooit meer,  

La, la, la nooit meer 

De dingen in mijn kamertje 

 

’s Avonds voor ik slapen ga 

Zeg ik elke dag 

 De dingen in mijn kamertje 

Nog eventjes gedag 

Dag stoeltje – dag gordijnen 

 Dag kleine pop van mij 

Dag auto’s en dag treinen 

 De dag is weer voorbij 

 

’s Avonds voor ik slapen ga 

Zeg ik elke dag 

De dingen in mijn kamertje 

Nog eventjes gedag 

Dag boek met mooie plaatjes 

Dag beertje met je pet 

Dag doos met houten blokken 

Ik ga nu echt naar bed! 

 

  

 

 

Wist u dat  

 

 Er regelmatig foto’s worden geplaatst op onze website en Facebook pagina? 

 Er op onze website leuke en interessante links staan voor zowel kinderen als ouders? 

 De kinderen op donderdagmiddag 28 maart gaan ‘Paasknutselen’? 

 De kinderen op vrijdag 29 maart en dinsdag 2 april vrij zijn?  
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Werkblad 

 


