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Thema:   “de wereld rond” 

 
De komende periode zal in het teken staan van het thema: “De wereld rond.” 

Het schatkist verhaal “De verhuizing van eend”, zal worden voorgelezen. 

 

Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan 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. 

 

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, 

speelgoed bootjes, opblaasboot, materialen rondom verhuizen, 

meetinstrumenten, enz. Ook zal er dit thema weer een letter centraal staan. De 

kinderen mogen spullen met de letter ‘r’ van rond meenemen naar school. 
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Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes die in deze themabrief zijn opgenomen 

met uw kind oefenen en/of herhalen. Ook vindt u hier een korte samenvatting 

van het verhaal en een lijstje met boeken die mooi aansluiten op het thema. 

 

Samenvatting van het verhaal: De verhuizing van eend 

 

Eend wil wel eens wat anders. Zijn boot ligt al heel lang op dezelfde 

plek. Hij wil verhuizen. Zijn vrienden denken met hem mee. Ze gaan 

aan de slag en nemen de boot op sleeptouw. Ze passen en meten 

verschillende plaatsen voor de boot, maar vinden geen geschikte 

plek. Ten slotte besluiten ze de boot op dezelfde plek te laten liggen, 

maar wel om te draaien. Dan kijkt eend toch net weer op een andere 

manier naar buiten en slaapt andersom. 

 

Woordenschat 

 

Wonen Huis Flat Thuis 

Kamer Woonkamer Bank Gordijn 

Tafel  Tafelkleed Vaas Bos bloemen 

Metselen  Behangen Schoonmaken Verhuizen 

Op reis Vakantie Buitenland Reis  

Reizen Trein Station Vliegtuig 

Vliegveld Boot  Schip Varen 

Wereld Zee Berg Tent 

Aankomst  Vertrek Vertrekken  (tent) opzetten 

Wegbrengen Verhuiswagen Uitladen Weggaan 

Familie Gezin Passen en meten Enz.... 

 

 

Boeken 

 Het huisje dat verhuisde, V. Lee Burton. 

Ik wil ergens anders wonen, J. Emmett 

lola gaat verhuizen, C. Norac. 

Wie wil met me spelen? M. van Otterloo. 

Mejuffrouw muis en haar heerlijke huis, E. van 

Lieshout. 

Het mooiste huis, A. Kranendonk. 

 

 

Liedjes en Versjes 

Een clowntje had een poppenhuis 

Een clowntje had een poppenhuis 

Dat stond nu al een poos 

Met alle poppenmeubeltjes 

In een kartonnen doos 
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Nu heeft hij alles uitgepakt 

En netjes neergezet 

De poppenbank- het poppenbad 

En ook het poppenbed 

Het kleine poppenkeukentje 

En nog veel dingen meer 

En alle popjes van het huis 

Die wonen er nu weer. 

 

Verhuizen 

Selim gaat morgen verhuizen 

Niet ver hier vandaan 

Hij woont dan niet meer 

Naast zijn vriendje daan 

Dat huis is wel veel groter 

Met een tuin en een schuur 

En toch had ik veel liever 

Daan weer als buur. 

 

Verhuizen 

We wonen niet meer hier 

En we wonen niet meer daar 

We zijn aan het verhuizen 

Dat voelt een beetje raar 

Ons oude huis is leeg 

Alle spullen zijn ingepakt 

En straks in het nieuwe huis 

Wordt alles weer uitgepakt 

We slapen en eten niet meer hier 

Dat doen we vanavond daar 

We zijn aan het verhuizen 

En dat voelt een beetje raar 

 

Joep de slak 

Joep de slak is altijd thuis 

Want hij heeft zijn eigen huis 

Altijd bij zich op zijn rug 

Hij hoeft nooit naar huis terug 
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Kleurplaat

 


