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Nieuwe thema  
Deze week gaan wij starten met het thema ‘Familie’. De komende vier/vijf weken zullen wij 
rondom dit thema bezig zijn. Daarna zal dit thema overgaan in het thema ‘lente/ Pasen’.   
 
Pompom vindt een echofoto bij oma. Hij wil zelf graag mama worden, maar komt erachter 
dat alleen meisjes een baby kunnen krijgen. De echofoto is van de mama van Loeloe. Loeloe 
wordt grote zus!  
De gezinssamenstelling van de kinderen komt aan bod en samen gaan we ons voorbereiden 
op de komst van een baby. Welke spulletjes hebben we allemaal nodig?  
Als de baby geboren is, leren we hoe we een baby moeten verzorgen. Ook ontdekken we 
wat een baby al kan en wat hij nog moet leren. Daarnaast komen de verschillende 
levensfasen van een mens, van baby tot bejaarde, aan bod. 
Later in het thema maken we de koppeling naar de lente door aandacht te besteden aan 
babydieren. In de laatste week voor de vakantie zullen de activiteiten in het teken staan van 
Pasen.  
 
 
Themawoorden 
De baby, de foto, schoonmaken, het avondeten, het bezoek, enig(alleen), de familie, de 
knuffel, de tweeling, het karwei, de kinderwagen, de ouders, de babysit, het familielid, het 
feestmaal, het gezin, de geboorte, het kleinkind, de leeftijd, de scheiding, de stamboom. 
Deze woorden worden aangevuld met de woorden waar de kinderen zelf mee komen en die 
gedurende het thema naar voren komen uit verschillende activiteiten. 
 
 
Letterkennis en cijferkennis 
De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele letters en cijfers. 
De kinderen mogen tijdens het thema dan ook spulletjes meebrengen voor in het letterkastje. 
Bij het aanleren van de letters is het belangrijk dat we de klanken benoemen en niet de 
alfabetische benaming. Dit is namelijk ook de manier waarop de letters in groep 3 
aangeboden worden, aangezien dat noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar 
het leren lezen. Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod: 
 
 
 
 
 
Bent u ook zo benieuwd welke klankgebaren bij deze letters horen?  
Dit kunt u terug zien in het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M


 
 
Gedurende het thema zullen we de cijfers 11 t/m 15 aanbieden aan 
de kinderen. We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de 
plaats in de telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers. 
 
 
 
 
Fonemisch bewustzijn 
De jongste kleuters (groep 1) zullen veel bezig zijn met rijmen. We luisteren of twee woorden 
rijmen, bedenken zelf rijmwoorden en we zoeken plaatjes die rijmen bij elkaar.  
De oudste kleuters (groep 2) luisteren welke letter ze vooraan, in het midden, of achteraan in 
een woord horen. Ook voegen ze losse klanken samen tot een woord.   
 
 
Praktische informatie  
Toetsen beginnende geletterdheid 
In de maanden april en mei worden in de kleutergroepen de toetsen beginnende 
geletterdheid afgenomen. Voor de kinderen van groep 1 (die al een tijdje op school zitten) is 
dit de rijmtoets. Voor de kinderen van groep 2 zijn dit de toetsen ‘benoemsnelheid letters en 
cijfers, analyse en synthese. Deze toetsen worden individueel afgenomen. De uitslag van de 
toetsen kunt u daarna terug vinden in het ouderportaal van Parnassys. Waar nodig zullen wij 
u uitnodigen voor een gesprek over eventuele bijzonderheden of specifieke 
aandachtspunten.  
 
 


