
 

 

Deze themabrief staat ook op onze website www.roedel.nl 

 

 

 
Scholen van nu voor mensen van 

morgen 

 

 

basisschool 

DE ROEDEL 

Edeseweg 216 

6732 DC  Harskamp 

Tel. : 0318 456417 

www.roedel.nl 

directie@roedel.nl 

 

 

Vrijdag 04 februari 2011, uitgave 8 van 2010-2011 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

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

Tijdens dit thema zullen er diverse prenten boeken worden voorgelezen. Onder 

andere het verhaal van het konijn Rikki. 

De start van het thema gebeurt naar aanleiding van het ankerverhaal ‘Kikker is 

verliefd’ uit de schatkist methode. 

Naast de normale taal-, knutsel- en rekenactiviteiten zal er deze periode extra 

aandacht uitgaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

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

bij het thema aansluiten. Bijvoorbeeld boeken over vriendschap. Als u uw kind 

wat mee wilt geven, 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 een aantal 

prentenboeken en een lijstje met boeken die mooi aansluiten op het thema 

“Vriendschap” 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

En heeft u nog ideeën, passend bij dit thema, dan horen we het graag! 

 

Deze periode staat de letter ‘l’ letter centraal. De kinderen mogen spullen 

meenemen met de letter ‘l’ van lief.  
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Samenvatting “Kikker is verliefd” 

Er is iets mis met Kikker, maar Kikker weet niet wat. Hij vraagt raad aan zijn 

vriendjes Varkentje en Haas. Zo komt hij erachter dat hij verliefd is op Eend. Hij 

wil haar zijn liefde tonen, maar durft dat niet zo goed. 

Hij brengt haar in het geheim een tekening en een bos bloemen, maar Eend 

weet niet van wie zij al die geschenken krijgt. Dan neemt Kikker een besluit: om 

Eend te laten zien dat hij van haar houdt zal hij het wereldrecord hoogspringen 

gaan verbeteren. Hij oefent en oefent, maar het gaat mis. En dan is het Eend 

die Kikker gaat verzorgen. 

 

Samenvatting van “Rikki” 

Er bestaan dikke konijnen en dunne konijnen, slimme konijnen en domme 

konijnen, brave konijnen en stoute konijnen, jongens-konijnen en 

meisjeskonijnen. 

En allemaal hebben ze twee lange oren. Rikki ook, alleen.... 

Rikki is anders dan andere konijnen: zijn rechteroor hangt naar beneden. Op 

allerlei inventieve manieren probeert hij daar wat aan te doen, want de andere 

konijnen pesten hem er nogal mee. Maar wat hij ook doet, ze blijven hem 

uitlachen. Na een bezoek aan de dokter, die hem vertelt dat er niks mis is met 

zijn oor, legt Rikki zich erbij neer. Hij verzint zelfs een allerlaatste truc, waar 

de andere konijnen vreselijk om moeten lachen; voor een keer zijn ze allemaal 

hetzelfde! 

 

Samenvatting van “blauwtje en geeltje” 

Blauwtje en geeltje zijn twee vriendjes. Ze spelen veel samen. Maar op een dag 

geven ze elkaar een knuffel en worden hierdoor groen. De papa en mama van 

geeltje en blauwtje herkennen hun kind niet meer. Blauwtje en geeltje mogen 

daardoor hun huis niet meer in. Ze beginnen allebei te huilen. Dan krijgen ze hun 

eigen kleur weer terug. hun beide ouders zijn dolgelukkig dat blauwtje en geeltje 

weer terug zijn. Ze geven elkaar allemaal een knuffel en worden dan ook heel 

even een beetje groen… 

 

Samenvatting van “jij bent heel byzonder” 

Muis Micha vindt zichzelf groot genoeg om de wijde wereld in te trekken, ook al 

is zijn ene pootje korter dan het andere en struikelt hij daardoor vaak. Zijn 

moeder heeft hem verteld dat hij moest onthouden dat hij heel bijzonder is. 

Onderweg komt hij een kikker, een egel, een mol en een merel tegen. Dan blijkt 

iedereen wel iets bijzonders te hebben. Ze ontdekken hoe fijn het is om elkaar 

te helpen. Zo ontstaat er een hechte vriendschap. 
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Woordenschat 

Woorden die deze periode aan de orde zullen komen zijn o.a.: 

Vrienden Gehoorzaam Helpen Hebberig Delen 

De vriend geduldig Glimlachen  Grijnzen Jammeren 

samen geduld Mopperen Snikken Aardig 

De ruzie Zich gedragen Afpakken De baas 

spelen 

Brutaal 

Bedanken  beleefd Geheim Bemoeien beschermen 

In zijn eentje Knuffelen Klikken Kwebbelen Lief vinden 

Liegen Nieuwsgierig Verbaasd Per ongeluk Saai 

Schattig Streng Uitpraten Stiekem Uitlachen 

Vriendelijk Verdelen Verklappen Gelijk hebben In de gaten 

houden 

Met elkaar Afspreken Afspraak Verdriet verdrietig 

 

 

Lijst met boeken en verhalen: 

· Dit is een vriend    Elmer David MC Kee 

· Mijn zusje maartje   C. Whright 

· Met andere ogen    Gilles Tibo 

· De schrijfvogel    O. Poncer 

· Een vriendje op wielen   A. Schouten 

 

Op internet staan digitale prentenboeken. Deze boeken worden voorgelezen.  

‘kikker is verliefd’ vindt u bijvoorbeeld op www.youtube.com en op 

http://digitaleprentenboeken.yurls.net/nl/page/658616 .  

Controleer altijd even van te voren of de versie die u kiest ook een geschikte 

versie is! 

 

 

 

Liedjes en versjes 

 

Twee kleine slakjes 

 

Twee kleine slakjes 

die hielden van elkaar. 

Ze gingen samen trouwen 

toen werden ze een paar. 

Ze hebben snel hun huisjes 

op elkaar gezet. 

http://www.youtube.com/
http://digitaleprentenboeken.yurls.net/nl/page/658616
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Nu wonen ze gezellig 

samen in een flat. 

 

De liefste van de klas 

Als je vindt - hij is de liefste 

en de knapste van de klas 

en hij draagt de leukste kleren 

en de allermooiste jas 

en hij heeft de mooiste ogen 

en het allerleukste haar 

en hij zegt de liefste dingen 

en doet nooit gemeen of raar 

en hij heeft de sterkste handen 

en de allermooiste stem 

nou dan ben je - 'k weet het zeker 

toch wel echt verliefd op hem! 

Ik en jij 

Ik ben ik, jij bent jij, ik naast jou en jij naast mij. 

Eerst ben jij, dan ben ik 1, 2, 3, 4, dun of dik. 

In m'n eentje torens bouwen, 

in m'n eentje blokken sjouwen. 

Ik ben ik, jij bent jij, ik naast jou en jij naast mij. 

Eerst ben jij, dan ben ik 1, 2, 3, 4, dun of dik. 

in m'n eentje glijbaan glijden,  

in m'n eentje skelter rijden. 

Ik ben ik, jij bent jij, ik naast jou en jij naast mij. 

Eerst ben jij, dan ben ik 1, 2, 3, 4, dun of dik. 

in m'n eentje zandbak spelen, 

in m'n eentje zo vervelen. 

Ik ben ik, jij bent jij, ik naast jou en jij naast mij. 

Eerst ben jij, dan ben ik 1, 2, 3, 4, dun of dik 

 

Samen spelen  

samen spelen is zo fijn 

dan hoef je niet alleen te zijn 

samen spelen is zo fijn 

zo zou het altijd meten zijn 
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