
Themabrief 2 kleutergroepen 

17 september – 12 oktober 

Herfst 

Terugblik eerste weken 

Wat zijn we het schooljaar toch weer fijn gestart. Maar het is ook wel hard werken zo na de 

vakantie hoor. De eerste cijfers, letters, reken- en taallessen maar ook het hele thema “De 

schatkist” zijn aangeleerd. We zijn ook erg veel bezig geweest met groepsvorming. Hierbij 

hebben we zelfs gastlessen gekregen waarin we veel leuke spelen en activiteiten hebben 

gedaan waarbij we elkaar  beter leren kennen en vertrouwen. De complimenten voor de 

kinderen hoor, want wat doen ze toch met alles alweer goed mee.  

Nieuwe thema 

Tijdens het volgende thema “herfst” zullen de kinderen op ontdekking gaan naar van alles 

wat dit seizoen te bieden heeft. Zo gaan we het thema openen met een herfstwandeling. De 

eerste nieuwsgierigheid en leervragen zullen bij de kinderen opkomen en behandeld 

worden. Daarnaast gaan we ook bekijken hoe de dieren zich voorbereiden op de kou. Maar 

ook, wat doet de wind en waarom valt er van alles naar beneden (zwaartekracht)? In de 

laatste week zullen we het thema evalueren met de kinderen. Bijv. waarom worden 

bladeren op de stoep wel opgeruimd en laten we ze in het bos juist liggen? 

Zoals u wellicht al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen start op 3 oktober de 

Kinderboekenweek. Het thema is “vriendschap”.Daar wij dit een mooi project vinden en 

geen kansen tot (voor)lezen willen laten liggen zullen we hier ook geruime aandacht 

aanbesteden in deze week. 

Woordenschat 

De woordenschat woorden bij het thema herfst zijn:  

de bever, de boomstam, de eekhoorn, de eikel, de 

hemel, de herfstbladeren, het hol, de kastanje, de 

kleding, lekken, de noot, de paddenstoel, rapen, de regenboog, de regenbui, schuilen, de 

storm, de tak, de temperatuur, waaien, de wandeling, de windmolen, het zonlicht de zwaluw 

Deze woorden worden op het woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen 

gedurende het thema zelf mee komen. 

Letterkennis en cijferkennis 

De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele letters en cijfers. 
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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. Als visuele ondersteuning gebruiken wij klankgebaren ter ondersteuning. 

De eerste weken van het thema zal de letter S centraal staan. 

De laatste weken van het thema is dit de letter B. 

Gedurende het hele thema zullen we de cijfers 3 t/m 5 aanbieden en behandelen met de 

kinderen. We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de 

buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers. 

Toetsen 

Begin oktober zal bij de oudste kleuters gestart worden met het toetsen. De toetsen Letterkennis, 

Auditieve analyse en Auditieve synthese worden afgenomen. Dit zijn toetsen die ons helpen bij de 

beeldvorming van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van leesvoorwaarden die van belang 

zijn in de overgang naar groep 3. In het verleden is gebleken dat deze toetsen een relatief strenge 

normering hebben en dat veel kinderen hier in oktober nog onvoldoende op scoren. Graag maken wij 

u erop attent het niet meteen een rede tot grote zorg is wanneer uw kind deze toetsen nog 

onvoldoende maakt. In het voorjaar worden deze toetsen nogmaals afgenomen zodat we de 

voortgang kunnen bekijken. 

De toetsresultaten kunt u, wanneer alle kinderen getoetst zijn, in Parnassys zien.  Waar het nodig 

geacht wordt zal de leerkracht van uw kind na afloop van de toetsen contact met u opnemen voor 

een gesprek. 

Hebt u vragen over de inhoud van de toetsen dan kunt u deze stellen bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 


