
Themabrief 2 kleutergroepen     

16 september t/m 7 oktober: Herfstsprookjesbos   

 

Terugblik eerste weken 

Wat zijn we het schooljaar weer fijn gestart. Maar het is ook wel weer flink werken na de vakantie 
hoor. De eerste cijfers, letters, reken- en taallessen, maar we hebben ook veel geleerd over wonen 
en het bouwen van huizen. We zijn ook veel bezig met groepsvorming. Hierbij krijgen we zelfs 
gastlessen waarin we veel leuke spelen en activiteiten doen, waarbij we elkaar beter leren kennen en 
vertrouwen. De complimenten voor de kinderen hoor, want wat doen ze toch met alles alweer goed 
mee! 

Informatiemarkt: dinsdag 17 september van 18.00 uur tot 19.30 uur 

Op de informatiemarkt zal uw kind u rondleiden. We zijn volop aan het oefenen zodat zij u aan de 
hand van foto`s kunnen vertellen wat wij zoal doen op een dag.  
We hopen u allen en de kinderen te mogen verwelkomen. 

 Nieuwe thema: “herfstsprookjesbos”.    

                                                                                   

Tijdens het volgende thema “herfst sprookjesbos” zullen de kinderen op ontdekking gaan naar van 
alles wat dit seizoen te bieden heeft.  Bij dit thema staat Kasper Kabouter centraal.  
Het is een kabouterkind. Zijn leeftijd is onbekend, dat werkt toch net even iets anders bij kabouters. 
Kasper heeft net zoals de andere kabouterkinderen nog geen baard. Na het slagen van het Grote 
Kabouterexamen kan hij zijn baard laten groeien. Dat is belangrijk want aan die baard is te zien dat je 
een echte kabouter bent die alles weet over de natuur en hoe je voor de dieren in het bos moet 
zorgen.   
Onze Kasper heeft gehoord dat hij binnenkort op examen moet en daarom wandelt hij rond in 
scholen, in de hoop daar alles te leren wat hij moet weten. Kasper zal regelmatig onze klassen 
bezoeken. Hij verbaast zich over al die slimme kinderen en besluit hun hulp in te roepen. Samen gaan 
we veel leren over dieren, bomen en planten in de herfst. In de derde week gaan we in de buurt van 
de school een herfstwandeling maken. 
Na een aantal weken is het tijd voor het grote kabouterexamen, waarvoor Wouter, ook mede dankzij 
de kinderen, met vlag en wimpel slaagt!  
 
Wij vinden het fijn als u de verhaallijn nog niet verklapt aan uw kind, dan is het voor de kinderen nog 
een verrassing! 
 



Woordenschat 

Tijdens dit thema worden er weer nieuwe woorden 
aangeboden.  

De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:  
de kabouter, de boomstam, de eekhoorn, de eikel, de 
herfstbladeren, het hol, de kastanje, de noot, de paddenstoel, rapen, de regenboog, de regenbui, de 
stortbui, schuilen, de storm, de tak, de temperatuur, waaien, de wandeling, champignon, 
spinnenweb, vogelvoer, de slak, verliefd, bellen blazen 
 

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 diverse de 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. Als visuele 
ondersteuning gebruiken wij klankgebaren ter ondersteuning.  

 

De eerste 2 weken van het thema zullen de letters A en AA centraal staan.  
In de derde en vierde week behandelen we de letter N.   
Gedurende het thema zullen we aan de jongste kleuters de cijfers 4, 5 ,6 en7 aanbieden en aan de 
oudste kleuters de cijfers 10, 11, 12 en 13 behandelen. We hebben het daarbij over de 
hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers. 
 

Kinderboekenweek                                                                           
Op 3 oktober start  de Kinderboekenweek. Het thema is “Reis mee!”. Reizen op allerlei manieren 
staat hier centraal. Van, naar de ruimte als astronaut tot op het skateboard naar school. Auto’s, 
treinen, vliegtuigen, fietsen. Maar ook reizen met een raket, of een cruiseschip. Of bijvoorbeeld een 
skateboard! In een boek kun je alle kanten op via allerlei voertuigen. Daar wij dit een mooi project 
vinden en geen kansen tot (voor)lezen willen laten liggen zullen we hier ook geruime aandacht aan 
besteden in deze week. 

 

 



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 reden 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 toets resultaten 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.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kleutergids op de website. 


