
 
 
Themabrief buitenspelen mei 2019 
 
Terugblik op het vorige thema 
Voor de vakantie hebben wij gewerkt rondom het thema familie, (jonge) dieren en 
Pasen. De kinderen genoten de eerste weken van alles wat er bij de verzorging van 
een baby komt kijken. Dit ging perfect over in dieren die een jong krijgen en moest 
natuurlijk afgesloten worden met een gezellige knutsel en spelletjesochtend in het 
teken van Pasen. 
 

 
 
Wij kijken uit naar het nieuwe thema, buiten spelen!  
Zoals u al kunt vermoeden grijpen we de komende periode aan om het spel buiten te 
intensiveren en zo gezellig mogelijk te maken. We gaan met de materialen die we op 
school hebben, allerlei spelletjes bedenken. We gaan onderzoeken hoe we zonder 
spullen fijn buiten kunnen spelen. Van kosteloos materiaal gaan we buiten-
speelmateriaal maken. Ook zullen tijdens dit thema verkeerslessen centraal staan 
die gericht zijn op het veilig buiten spelen. De kinderen verkennen wat ze op welke 
speelplek kunnen doen. Op welke plekken je fijn kan spelen en op welke plekken je 
beter niet kan spelen omdat het daar onveilig is. 
De thema afsluiting zal plaatsvinden in de week van 3 juni gedurende een hele 
middag. Wat we dan gaan doen, dat blijft nog even geheim. 
 

                
                                            
 
Woordenschat 
Ook tijdens dit thema herhalen we de woorden van het afgelopen thema en gaan we 
nieuwe woorden leren bij het thema ‘buiten spelen’.  
 



De nieuwe woorden die aan bod komen zijn: 
Buiten, de fiets, de straat, voetballen, de zandbak, het plein, het spelletje, stapelen, 
touwtjespringen, veilig, het verkeer, verstoppertje, de vlieger, het klimtouw, landen, 
per ongeluk, de sprong, steil, de tegel, de trampoline, beklimmen, het evenwicht, het 
speeltoestel en de val.  Deze woorden worden op het woordenbord aangevuld met 
de woorden waar kinderen gedurende het thema mee komen.  
 
Letterkennis en cijferkennis: 
De letters die we gaan aanbieden zijn de G en de P. Het letterkastje kan dus weer 
gevuld worden. Ook zullen we de letters die we eerder aangeboden hebben op 
verschillende manieren in de klas herhalen. De komende weken herhalen we met de 
jongste kleuters de cijfers t/m 12, met de oudste kleuters zijn dat de cijfers t/m 20. 

                                             
 
Toetsen cito rekenen:  
Vanaf 11 juni t/m 20 juni zal op verschillende momenten de rekentoets van Cito 
worden afgenomen. Er is een toets voor de jongste kleuters en een toets voor de 
oudste kleuters. Dit is een klassikale toets. Alle kinderen die VOOR 1 januari 4 jaar of 
ouder waren, gaan deze toets maken. De toets resultaten kunt u, wanneer alle 
kinderen getoetst zijn, in Parnassys zien.  Waar nodig zal de leerkracht van uw kind 
na afloop van de toetsen contact met u opnemen voor een gesprek.   
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