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De komende weken zullen in het teken staan van het thema “sprookjes. 

Hierbij wordt gewerkt met de methode “ Schatkist” . Het verhaal “De verdrietige koning” zal worden 

voorgelezen. In dit verhaal komen de volgende begrippen aan de orde:  

lang(er)-kort(er), meer-minder, veel-weinig, hoog-laag en evenveel. 

 

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

het thema aansluiten. Bijvoorbeeld sprookjesfiguren, sprookjesboeken, posters 

van de sprookjes figuren, sprookjes verkleedkleren etc. Als u uw kind iets mee 

geeft, wilt u de naam van uw kind op de meegenomen materialen zetten? 

 

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 “sprookjes.” 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

Cijfers en letters 

Deze periode staan het cijfer ‘10’ en de letter ‘r’ van roodkapje centraal. 

 

Samenvatting van het verhaal ‘De verdrietige koning’ 

Het verhaal vertelt over een koning die heel verdrietig is, omdat hij geen paleis meer heeft. De 

bewoners van het dorp waarin hij terecht komt, gaan uiteindelijk een paleis bouwen en daar hebben 

zij allerlei materialen voor nodig. 

 

Woordenschat 

Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde 

Koning Meten  Evenveel  

Paleis Vergelijken  Elfjes 

Bouwen Lang-kort Dwergen  

Met zijn allen Meer-minder Boosaardig 

Samen Veel-weinig Pretpark/sprookjespark 

Gereedschap  Hoog-laag Vroeger  
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Tip  

Op onze website vindt u diverse interessante links naar websites  

 

Boekentips 

· De kleine reus                                                      Max Bolliger 

· Julius                                                                  Annegert Fuchshuber 

· Onvergetelijke sprookjes                                        Hetty van den Heuvel 

· De Kikkerkoning                                                   Janosh 

· Het appelmannetje                                               Janosh 

· Assepoester en andere sprookjes van Grimm          Svend Otto 

· De gelaarsde kat                                                 Svend Otto 

· Het grote sprookjesboek                                       Marianne Busser en Ron Schroder. 

 

  

  

Liedjes en versjes  

 

 

Assepoester en Sneeuwwitje 

Bulletje en Bonestaak 

Tovervrouw en Doornroosje 

Hans en Grietje en Klaas Vaak 

Piet de Smeerpoets en Klein Duimpje 

De familie Piggelmee 

Zelfs Jan Klaassen en Katrijntje 

De Godinnetjes met de fee 

Allen zingen het refreintje 

In het grote sprookjeskoor: 

Veel geluk en liefs voor iedereen 

Zonneschijn en voorspoed hoor! 
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Kleurplaat 

 

 

 


