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De komende periode gaan we werken binnen het thema: Voeding en 

gezondheid. Er zal vooral rondom de begrippen groente en fruit worden gewerkt. 

De kinderen mogen spullen (voorzien van naam) mee naar school nemen die te 

maken hebben met dit thema. U kunt hierbij denken aan: boeken, namaak 

fruit/groente, kweekkastje enz. 

 

We vragen u verder het volgende: 

 

Koek en snoep kunnen wel lekker 

zijn,  

maar zijn groenten en fruit 

ook niet heel erg fijn? 

Volgende week leren we wat lekker 

is en gezond,  

tomaatjes rood en appeltjes rond. 

Koek en snoep brengen we niet mee naar de klas. 

Stop in plaats daarvan groente of fruit 

in de schooltas! 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

 

Natuurlijk staat er ook deze periode weer een letter centraal. Dit keer is het 

de letter ‘g’ van groente. De kinderen mogen spullen met de letter ‘g’ mee 

naar school nemen.  

 

 

 

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

 

Snijden Kauwen Happen Opeten Knabbelen 

Het is op Hap/hapje Stuk/stukje Tussendoortje Komkommer 

Aardappel Appelmoes Groente Sla Kokosnoot 

Tomaat Wortel Spinazie Boon Paprika 

Sap Appel Peer  Banaan Plukken 

Sinaasappel Mandarijn Kiwi Citroen Pruim 

Meloen Aardbei Kers Framboos Sappig 

Druif Schil Rijp Rotten Vrucht 

Proeven Aflikken Ananas Bes Zuurkool 

Bietjes Champignon Fruitschaal Klokhuis appelboom 

 

 

Boeken  

 

Klein Konijn en de wonderwortel 

Tellen met fruit 

Vertelplaten / Anna eet graag .. 

De moestuin 

Bij mij thuis in de moestuin 

Een tuin om op te eten! 

De appel 

De kleine muis en de grote rode... 

http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004005371835&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004006494275&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004008566929&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004002720549&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004010208679&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004010181188&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=666757567&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004006548939&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
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Appeltje rood 

De appel 

Dank je wel, lekkere appel ! 

Het leven van een appel 

 

 

 

 

Liedjes en versjes 

 

Groenten eten, ja dat moet! 

want dat doet ons reuzengoed! 

Sla, komkommer, spruiten, prei, 

want dat is gezond voor mij! 

Veel fruit eten,ja dat moet! 

Want dat doet ons reuzengoed! 

Appel, kersen, druif of peer, 

het is gezond en smaakt naar meer! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004005472177&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004006539254&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004000009199&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=394&t=p&sec=books-nl&pid=1001004001163075&f=PDL&subid=Boeken&name=Groente%20en%20fruit


 

4 

 

Kleurplaat 
 

 


