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

Het schatkist verhaal “De ijskraam van Jan en San”, zal worden voorgelezen. 

 

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

rekenspelletjes worden uitgevoerd. Daarnaast geeft dit thema extra gelegenheid om aandacht 

te schenken aan sociale ontwikkeling. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema 

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

buitenspelen en de gymlessen. 

 

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, grote dozen, 

ijsschep, buitenspeelgoed enz.  

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

‘u’ van hut meenemen naar school.  

 

Samenvatting van het verhaal: 

Jan heeft van zijn moeder een grote lege doos gekregen. De doos is zo groot dat Jan en San 

er gemakkelijk samen in passen. Jan en San bedenken een leuk spel met de doos: ze maken 

er een ijskraam van. Maar hun spel wordt een beetje verstoord door allerlei viezigheid in de 

speeltuin. En door een boze buurman! 

  

Woordenschat 

In dit overzicht een aantal woorden dat gedurende dit thema aan bod komt. 

Buren Buurman Buurvrouw Buurmeisje Buurjongen 

Speeltuin Kraam IJskraam Buitenkomen Buurt 

Bloedneus Zweetdruppels verband rechtdoor verkeersbord 

Ver Verder verst Links rechts 

Linksaf Rechtsaf Klaar-over Oversteken gevaar 
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Boekentips 

 

Lotta kan al fietsen   Astrid Lindgren 

Dag beestjes    Elle van Lieshout 

Knofje en haar geheime hut Burny Bos 

De kleine beestjesclub  Rick de Haas 

 

 

         Liedjes en versjes 

 

Druppeltjes verdriet 

Soms 

Val ik hard 

Dan huilt mijn knie 

Tranen rood van bloed 

En uit mijn ogen 

Druppeltjes verdriet 

Soms val ik zacht 

Dan huil ik niet 

 
Uit: jij bent de liefste, Hans en Monique Hagen 

 

 

 

 

 klap het zand van je handen 

      stamp je voeten op de grond 

       veeg het zand van je kleren 

        buitenspelen is gezond, HOI! 

 

 

Hé, wat hoor ik 

Is dat niet de bel 

Wij gaan snel naar buiten 

dat snap je zeker wel 

 

Graven  in de zandbak 

Spelen op het plein 

Klimmen in het klimrek 

Jongens dat is fijn 

 

Hé, wat hoor ik 

Doe je jas maar aan 

Want het is weer tijd 

Om naar buiten te gaan. 
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