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Gezondheid 

 

 

 
 

 

 

Terugblik thema herfst 

De laatste weken voor de herfstvakantie hebben we gewerkt en gespeeld rondom 

het thema herfst. We hebben het thema breed verkend en daarbij onder andere 

gesproken over dieren, het weer, de wind en de temperatuur. Het thema wekte bij 

veel kinderen grote interesse op voor wat er in de natuur op dit moment gebeurt. De 

kinderen verzamelden van alles bijvoorbeeld, eikels, kastanjes, bladeren en takjes. 

Ze zijn hier zeer gemotiveerd mee bezig geweest.  

 

Nieuw thema 

Deze week zijn we gestart met het thema ‘gezondheid’. Afgelopen maandag is het 

thema geopend. De kinderen hebben genoten van een korte voorstelling over Jip en 

Janneke, die wel erg veel ijsjes hadden gegeten.We gaan bij dit thema hebben over 

gezond eten, elkaar troosten, het ziekenhuis, de apotheek en fit zijn.  

 

Pompom  

Pompom wil graag fit en gezond worden. De vraag ‘Hoe word ik fit gezond?’ wordt 

tijdens het begin van het thema behandeld. We bespreken samen met Pompom wat 

verstandig is om te eten en wat goede voeding is waardoor hij zijn doel kan bereiken. 

Pompom heeft ook enorme pech gehad en is hard gevallen. De kinderen ervaren 

hierbij hoe ze elkaar kunnen troosten. We gaan hierop verder door het te hebben 

over ongelukjes, ziek zijn en beter worden. Ook komt hierbij een ziekenhuis in de 

klas. Pompom moet ook naar de apotheek en die zullen we ook in de klas krijgen. 

Wanneer Pompom weer opgeknapt is wil hij graag gaan sporten om echt groot en 

sterk te worden. We gaan het hierbij hebben over sporten, lichaamsverzorging en 

gezonde of ongezonde tussendoortjes. Aan het eind van het thema hebben we het 

erover dat je tevreden mag zijn over jezelf en evalueren we wat we gedaan hebben 

om Pompom gezond te houden. 

 

Mocht u nog spullen hebben die aansluiten bij het thema, dan zijn wij daar uiteraard 

erg blij mee.  



 

Woordenschat  

Tijdens dit thema worden weer nieuwe woorden aangeboden. Deze woorden worden 

op het woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen gedurende het thema 

zelf mee komen. De nieuwe woorden die aan bod komen zijn: 

 

De apotheek, de blauwe plek, bleek zien, de 

bloedneus, buitenspelen, de enkel, het fruit, 

het gebit, de gymschoen, hardlopen, de huid, 

het lichaam, het medicijn, het ontbijt, de 

pleister, de schouder, sporten, de spuit, de 

thermometer, troosten, het verband, de 

verbanddoos, het wondje en de zalf. 

 

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 

de lettertafel of het letterkastje.  

 

Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod: a, aa, o, oo en d 
 

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 overstrap te 

kunnen maken naar het leren lezen. Als visuele ondersteuning gebruiken wij 

klankgebaren ter ondersteuning. 

 

Tijdens dit thema komende de volgende cijfers aan bod: 0 t/m 5, 6 en 7  
 

We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen 

en de schrijfwijze van deze cijfers.  

 


