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De laatste weken zullen in het teken staan van het thema: “ einde schooljaar.” 

Het schatkist verhaal “Hoe moet het nu met Kikker en Muis?”, 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, een 

schoolbord, krijtjes, schoolbankjes, speelgoed schooltjes enz. Dit thema staat de letter  

‘oe’ van oefenen centraal en het getal ‘11’. De kinderen mogen spullen met deze 

letter en/of dit cijfer meenemen naar school. 

 

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: “Hoe moet het nu met kikker en muis?” 

Kinti en Merijn zijn vrienden. Ze noemen elkaar Kikker en Muis. Merijn gaat naar 

groep 3, maar Kinti blijft nog in de kleuterklas. Kinti is heel verdrietig, want zij 

en Merijn zijn altijd samen. En ze begrijpt het ook niet, want ze kan al veel 

dingen die Merijn nog niet kan. Ze is alleen wat jonger. Kinti probeert er alles 

aan te doen om ook naar groep 3 te gaan, maar het lukt niet. Daarom spreken 

Merijn en Kinti af om briefjes te schrijven naar elkaar. Van Kikker aan Muis en 

andersom. 
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Woordenschat 

Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde: 

Groep 3 Hand in hand De letter 

Hand in hand De muis Los-vast 

De boterham De traan Schrijven 

Juichen Zwaaien De streep 

De kikker Het afscheid Vol-leeg 

De knie De emmer Aanwijzen 

 

Tips 

Op onze website vindt u interessante links naar diverse websites. 

Blijf ook in de vakantie oefenen met lezen en tellen. 

Zorg dat u de klanken zuiver uitspreekt (de a van appel en de b van bus, dus niet de aa 

van appel en de bee van bus). 

Voor de lezende kleuters zijn er leuke avi-start boekjes verkrijgbaar. 

 

Boekentips 

Hoera ik ga naar groep 3,           Marianne Busser 

Naar de kleuterklas,                    Nanda Brons 

Dikke vrienden,                          Helma Heine 

Drie dikke kleine vrienden,           Helma Heine 

Tommie en lotje,                        Jacques Vriens 

Sam gaat naar school,               Paulette Bourgeois 

 

 

  

  

Liedjes en versjes  

  

Wat wil je later worden 

Vroeg mijn juffrouw op een keer 

Ik zei: het allerliefste word ik 

kleuterklasmeneer 

De juffrouw vond het grappig 

Maar ik zei:’t is niet waar 

Ik hield u voor de gek want, 

Ik word later tovenaar 

 

Mijn juffrouw vroeg vanmorgen 

Wat ik later worden wou 

Ik zei: het allerliefste word ik 

kleuterklasjuffrouw 

De juffrouw vond dat grappig 

Maar ik zei: ’t is niet waar 

Ik hield u voor de gek want, 

Ik word meisjesmetselaar 
Erik van os 

Een handje 

Een knipoog, 

Een knuffel, een kus, 

Dag juf, dag meester, 

Dag vriendjes, 

Hier ben ik dus! 
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De beren school (uit: het grote liedjes boek)  

Refrein: 

Er is een school waar beren met elkaar 

Van allles kunnen leren eerlijk waar. 

Ze rekenen en tekenen en lezen een 

verhaal, 

Maar het aller leukste vinden ze toch 

allemaal 

Taartjes eten, lekker smullen 

Snel je buik met koekjes vullen 

Met een dikke slagroomsoes 

Of een teiltje appelmoes 

Refrein, 

Frietjes eten en kroketjes 

Krentenbollen en kadetjes 

Dikke repen chocola 

En een emmertje met vla 

 

 

 

 

 

 

Tot aan de vakantie 

De lezende groep 2 kleuters zullen met enige regelmaat te vinden zijn in groep 3. Naast 

het feit dat dit de kinderen gelegenheid geeft om extra te lezen, geeft dit de 

leerkrachten in groep 1/2 gelegenheid gerichte leesactiviteiten aan te bieden aan de 

overige groep 2 kinderen. De week voorafgaand aan de vakantie zullen alle leerlingen 

van groep 2 tijdens de wenochtend kennismaken met de leerkrachten van groep 3/4. 
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