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De komende periode zal ook nog even in het teken staan van het thema: Lente  

Het schatkist verhaal ‘Het verhaal van eend’ zal worden voorgelezen. 

 

Binnen dit thema wordt ook aandacht besteed aan Pasen. Op donderdagmiddag 5 april is er een 

paasknutselmiddag voor alle groepen. Er wordt groepsoverstijgend gewerkt. 

Op 6 april zijn alle kinderen vrij. 

  

In de week van 16 april zal schoolbreed gewerkt worden aan het project ‘Van luchtkasteel tot 

Dassenburcht’. Op 24 april sluiten de kleuters dit project af met een buitenles op het Nationaal Park 

De Hoge Veluwe. Het onderwerp voor de kleuters is Erik de Eekhoorn:  

“Erik de Eekhoorn woont op een groot landgoed en hij heeft het daar enorm naar zijn zin. Erik is bijna 
jarig en wil een groot feest geven. Om zo'n groot feest te kunnen geven moet er wel veel geregeld 
worden en Erik heeft nog maar weinig tijd. Misschien kunnen de kinderen uit groep 1-2 hem wel 
helpen?” 
 

Ook binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan (feesten, het schrijven van een 

verhaal, voorlezen, landschap, enz.) 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 ‘o’ van otter. Het getal wat 

deze periode extra aandacht krijgt is 9 

 

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 ‘o’ in voor komt. 

 

Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw kind oefenen 

en/of herhalen.  
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Samenvatting van het verhaal: Het verhaal van eend 

 

Eend wil gaan zwemmen, maar Pad heeft geen tijd. Hij is met zijn leesbril aan het lezen over 

belangwekkende zaken. Eend besluit te gaan schrijven met de schrijfpen. Eend werkt de hele dag 

aan zijn verhaal. Hij schrijft zijn gedachten op papier. ’s Avonds vraagt hij aan Pad om het verhaal 

voor te lezen. Pad leest de gedachten van Eend en vertelt het mooie verhaal van Eend aan Otter, 

Egel en Eend. 

 

Woordenschat 

 

Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde 

Schrijfpen Landgoed Warmte  

Moed Park Zonnig 

Moedig Voedsel Bewolkt 

Duiken Versiering Half bewolkt 

Leesbril  Versieren Cijfer  

Slingeren Slingers Letter 

Gedachten Voorjaar Paasei 

 

 

Schoolgruiten 

Deze week wordt er voor de laatste keer fruit en groente uitgedeeld aan de kinderen. Helaas is het 

voor school niet haalbaar het project voort te zetten. Wij moedigen u wel aan om uw kind fruit en/of 

groente te blijven meegeven, want gezonde voeding in combinatie met voldoende beweging dragen 

positief bij aan de leerprestaties!  

Voor tips over gezonde traktaties kunt u bijvoorbeeld terecht op de website www.gezondtrakteren.nl 

 

 

Tip  

De website www.kids.kennisnet.nl heeft allerlei spelletjes ontwikkeld voor kinderen. Klik op de 

jaargroep van uw kind en oefenen maar!  

 

 

Welkom 

Vanaf 26 maart komt Robin Dicker elke dag naar school.  

Op 11 april start Dion van der Wal met oefenen in de klas.  

Op 16 april start Luciano de Boer met oefenen in de klas. 

 

 

Boekentips 

Goed gedaan Kippiekip Sarah Burg 

Het paaskuiken G. Elschner 

Het ei  Martin Wadell 

Lentekriebels Jung Hee Spetter 

Supervrienden ‘Eekhoorn is een held’ F. Rempt 

Rikki en de eekhoorn Guido van Genechten 
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Liedjes en versjes 

Eekhoorntje roetsjj,  

rap en vlug!  

Springt in de bomen, 

 heen en terug...  

Springt, roetsjj, roetsjj, 

 op de takken.  

Gaat daar lekkere nootjes pakken 

 

 Lammetje, lammetje, lammetje 

Kom toch eens over mijn dammetje 

Lammetje zoet, lammetje klein, 

Wil je wel mijn vriendje zijn? 

Bolletjes 

Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen. 

Er liggen bolletjes in de grond, overal in ‘t rond.  

Wakker worden, wakker worden,  

alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten, 

zet de bloemetjes buiten 

 

 Het kuikentje  

Ergens in een winkel  

daar scharrelt op de grond 

van een etalage  

een piepklein kuiken rond 

Hij pikt tegen de ruiten 

en gaat op zoek naar graan 

hij kijkt verbaasd naar buiten 

waar heel veel mensen staan 

Maar als hij ’t lege eitje ziet 

is hij pas écht verrast 

en vraagt zich vol verbazing af: 

heb ik dáár in gepast? 

Eekhoorn 

Roodbruin met een mooie staart 

Klimt hij de boom in met een vaart! 

Dol op nootjes is die guit! 

Wel, hoe heet hij? 

Vind dat eens uit! 

 

 De paashaas heeft een mandje 

De paashaas heeft een mandje 

en komt hij op een dag 

verstopt hij eitjes in de tuin 

die jij dan zoeken mag 

 

en heb je ze gevonden 

dan is ’t een beetje feest 

dan weet je, weet je zeker 

dat de paashaas is geweest 

. 
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Kleurplaat Lente/Pasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


