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Ons volgende thema is Winter  

De komende periode zal in het teken staan van het thema: winter in combinatie met het 

schatkistverhaal: ‘Kikker in de kou’ 

Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan (seizoenen, het weer enz.) 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. 

 

Ook deze periode staat er weer een letter centraal. Dit keer is het de letter ‘K’ van Kikker 

en Kou. Het getal wat deze periode extra aandacht krijgt is 7 

 

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 

 spullen waar de letter ‘K’ in voor komt, alles is van harte welkom. 

 

Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw 

kind oefenen en/of herhalen.  

 

Samenvatting van het verhaal: Kikker in de kou 

Als Kikker op een ochtend in de winter wakker wordt, ligt er buiten sneeuw en het water 

in de vijver is bevroren. Eend komt aanschaatsen en vraagt of Kikker ook mee gaat 

schaatsen. Kikker mag de schaatsen van Eend lenen, maar hij valt en heeft het heel 

koud. Als hij Varkentje tegenkomt, zegt die dat koud weer juist zo fijn is en ook Haas 

vindt het heerlijk buiten. Maar Kikker bibbert van de kou, want hij heeft geen speklaag of 

warme vacht. Hij gaat in huis zitten bij de kachel. Maar als na een tijdje het hout op is, 

moet hij toch naar buiten om hout te zoeken. Hij verdwaalt en valt uitgeput in de 

sneeuw. Gelukkig vinden zijn vrienden hem. Ze brengen hem naar huis en verwennen 

hem. Dan vindt Kikker de winter niet meer zo erg naar. Maar op een ochtend schijnt de 

zon en is de sneeuw eindelijk gesmolten. En dan is Kikker pas echt weer blij. 

Wilt u het hele verhaal samen met uw kind lezen? Op onze website staat bij groep 1-2 
een link naar een PowerPoint versie van ‘kikker in de kou’.  
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Woordenschat 

Deze en andere winterwoorden komen deze periode aan de orde 

 

winter sneeuw  

dooien het sneeuwt 

ijs hagel 

donker licht 

sneeuwpop schaatsen 

schaats slee 

sleeën handschoen 

wanten sjaal 

das muts 

pet hoed 

wolk wind 

het vriest  wit 

vriezen glijden 

bevriezen smelten 

koud bevriezen 

ijskoud sneeuwvlok 

guur … 

 

 

 

Rekentip 

De website www.rekenweb.nl heeft allerlei rekenspelletjes ontwikkelt voor kinderen. Klik 

op de jaargroep van uw kind en oefenen maar!  

 

 

 

Boekentips 

· Digitaal prentenboek:            Het kind van de Gruffalo(www.bibliotheekbreda.nl) 

· Kikker in de kou            ( Max Velthuijs) prentenboek 

· Wat een winter !           (Rotraut Susanne Berner) kijk- en zoekboek 

· Kikker en de sneeuwman       (Max Velthuijs) prentenboek 

· Goed zo, kleine beer          (Martin Waddell) prentenboek 

· Ga je mee, kleine beer?        (Martin Waddell) prentenboek 

· Ik wil een diamant          (Jonathan Emmett & V. Cabban) prentenboek 

· Tim en de sneeuwpop        (Harmen van Straaten) voorleesboek 

· De lachende sneeuwpop       ( Jack Tickle) prentenboek 

· Borre de sneeuwpop          (Jeroen Aalbers) voorleesboek 
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Liedjes en versjes 

 
Een liedje voor de winter (Freek Verwei) 

Een liedje voor de winter, een liedje voor het ijs. 

Een liedje voor de sneeuw die valt dat krijgt van mij een prijs. 

 

Een liedje voor de ijsbaan, een liedje voor de vorst. 

Een liedje voor de tent met warme snert – en – worst. 

 

Een liedje voor de schaatsen, een liedje voor de slee. 

Een liedje voor de winterpret dat zing ik heel graag mee. 

 
Waterijsjes 

Er hangen pegeltjes van ijs  

aan de randen van het dak.  

Er hangen pegeltjes van ijs  

aan een grote dikke tak.  

Miljoenen kegeltjes van ijs  

Koning Winter wordt bedankt!  

Het lijkt wel of de wereld  

vol met waterijsjes hangt 

 

Een wak 

Wat is een wak? Vroeg beer aan olifant 

Die zei meteen: kom- geef me maar een hand 

Ga met me mee, we lopen naar het meer 

Stap op het ijs en spring dan op en neer 

En beer die sprong, totdat het ijs brak 

Nou kijk, zei olifant, dat noem je nou een wak 
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Kleurplaat winter 

 

 

 

 

 

 

 

 


