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

Het schatkist verhaal “Ik wil dat!” zal worden voorgelezen. 

 

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

rekenspelletjes worden uitgevoerd.  

 

Het thema valt samen met de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar 

‘Superhelden’. De kinderboekenweek start dit jaar op 5 oktober en eindigt op 15 oktober. Op school 

sluiten we de kinderboekenweek gezamenlijk af op donderdagmiddag 13 oktober met een voorstelling 

en een boekenruilbeurs. 

 

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

bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan: lievelings(boeken), superhelden, foto’s, plaatjes of 

tekeningen van hun held enz.  

Zorg dat de spullen voorzien zijn van de naam van uw kind. 

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

boek meenemen naar school.   

 

Samenvatting van het verhaal: 

Het lievelingsboek van Ella is het boek over Cindy die rode schoentjes krijgt. Juf Linda leest er iedere 

dag een stukje uit voor, maar het verhaal is nog lang niet uit. Het weekend duurt erg lang en op 

maandag is Ella ziek en mag ze niet naar school. Als ze beter is heeft de juf het boek al uit. Noor zegt 

dat ze het boek heeft, maar dat is niet waar. Gelukkig mag Ella het Cindyboek van de juf lenen. Papa 

maakt er een kopie van en opa maakt de kaft. Nu heeft Ella het mooiste boek van de wereld zelf. 

  

Woordenschat 

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

Superheld De held Helden Bibliotheek Kaft 

Kinderboekenweek Voorstelling Lezen Letters Doen alsof 

In ’t echt Eerste Tweede Derde Elkaar helpen 

Elkaar Bladzijde Leesboek Stripboek Prentenboek 

Sprookjesboek Omslaan (blz) Avontuur Regel Gaan over 
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Boekentips 

Grote Helden    Rindert Kromhout 

Superbeesje    Guido van Genegten 

Kleine Ezel en de durfal  Rindert Kromhout 

Rintje     Sieb Posthuma 

Superheldjes    Loes Riphagen  

Supermuis    Leo Timmers  

Kikker is een held   Max Velthuijs  

Ridder Muis    Dirk Nielandt  

 

         Liedjes en versjes 

 

Ik ben een superheld – versje 

Ik kan vliegen 

ik kan springen 

en nog duizend and're dingen 

spierbal hier 

spierbal daar 

mouw omhoog en trainen maar 

beresterk en razendsnel 

één tel en ik ben er wel 

heb ik dat niet verteld? 

ik ben een echte superheld! 

 

Een doos vol lettertjes - liedje 

Uit: Het grote liedjesboek 

Ik heb een doos vol lettertjes 

die strooi ik in het rond 

dan lees ik later wat ze samen 

schrijven op de grond 

soms worden ze een versje 

of een schitterend verhaal 

soms worden ze een liedje 

in een onbekende taal 

ik heb een doos vol lettertjes 

wil jij het eens proberen?  

 

Nijlpaard is bang - versje 

Uit: Het grote versjesboek 

Daar ligt nijlpaard in zijn bedje 

zijn vriendje muis die slaapt allang 

buiten is het pikkedonker 

nijlpaard is een beetje bang 

hij voelt ergens iets bewegen 

brrr - rilt nijlpaard - ik ben bang 

zou het soms een krokodil zijn 

of een hele enge slang? 

 

Help! - roept nijlpaard - bij mijn benen 

doen de dekens soms zo raar 

ja - bromt muis - dat zijn je tenen 

gunst - lacht nijlpaard - dat is waar! 

want als je speelt met lettertjes 

dan kun je heel veel leren. 

 



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

 

 

Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 


