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De komende periode zal in het teken staan van het thema: “Zomer” 

Het schatkist verhaal “de leukste zomer van Olifant”, zal worden voorgelezen. 

 

Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan en zullen er diverse taal en 

rekenspelletjes worden uitgevoerd. Tevens geeft dit thema gelegenheid om terug te 

blikken op de zomervakantie. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema 

centraal staan, maar ook tijdens de werkles en het spelen in de hoeken. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die 

bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan: boekjes over het thema, 

ansichtkaarten of foto’s van de vakantie, enz. 

Ook zal er dit thema weer een letter centraal staan. De kinderen mogen spullen met de 

letter j van juf meenemen naar school.  

 

Ook starten we het schooljaar door samen met de kinderen de regels en afspraken in 

school en in de klas te herhalen. 

 

Samenvatting van het verhaal: 

Olifant, Beer en Neushoorn besluiten om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo 

warm. In het bos is het koeler en kunnen ze lekker zwemmen. Maar het lukt Olifant niet 

om lekker uit te rusten. Een paar keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets vergeten 

is. Totdat hij een slim idee heeft ...  

 

Woordenschat 

In dit overzicht een aantal woorden die gedurende deze periode aan bod zullen komen. 

 

Juffrouw Wind  De zon schijnt Onthouden Er op uit 

Groep Zon Bedoeling Vertrekken Uitgerust 

Kiezen Zomer Betekenen Camping  Regenbui 

Gisteren Warm Doorwerken Camperen Warmte 

Morgen Olifant Uitpraten Caravan Zonnig 

http://www.roedel.nl/
mailto:directie@roedel.nl


 
De themabrief is terug te lezen op www.roedel.nl  

 

 

Boekentips: 

Super zomer       V. den Hollander 

Het vrolijke zomervoorleesboek   M. Busser 

Hennie de Heks aan zee    Valerie Thomas 

Kaatje in de zomer     L. Slegers 

 

Liedjes en versjes 

Songtekst (op de wijs van kortjakje) 

 

Olifantje in het bos 

Laat je mamma toch niet los 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje in het bos 

Laat je mamma toch niet los 

 

Olifantje op het strand 

Geef je pappa toch een hand 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje op het strand 

Geef je pappa toch een hand 

 

Olifantje in de zee  

Ga je nog eens met mij mee  

Spetter spatter spetter spat,  

En dan wordt je lekker nat,  

Olifantje in de zee  

Ga je nog eens met mij mee 

__________________________ 

 

De koning op vakantie 

Gaat de koning op vakantie 

fijn een dagje naar de zee 

dan wil hij wel zijn eigen stoelen 

en zijn eigen tafel mee. 

En hij wil zijn eigen borden  

zijn eigen pannen en zijn mok 

zijn eigen vorken - eigen messen 

en zijn eigen kippenhok. 

Hij wil zelfs zijn eigen badje 

en zijn eigen grote bed 

daarom heeft men het paleis 

maar op een vrachtwagen gezet 
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