
Themabrief kleutergroepen 
November en december 2019 

 
Terugblik op het vorige thema 
De afgelopen weken hebben we in de kleutergroepen gewerkt rondom het thema eten en drinken. 
We hebben volop tafels gedekt, geknutseld, verschillende smaken geproefd, gesproken over allerlei 
verschillende soorten eten en drinken en er waren zelfs echte restaurants in de verschillende 
groepen. Als afsluiting van het thema gingen we koken en kwamen er kinderen van Korein in ons 
restaurant eten.  
 
Nieuwe thema’s sint en kerst  
De komende 4 weken zullen wij in de klassen werken vanuit de 2 welbekende decemberthema’s.  
Van 20 november t/m 6 december werken wij in het thema Sinterklaas. 
Van 9 t/m 20 december werken wij in het thema kerstmis. 
 

 
 

Wij zijn ons er goed van bewust dat de Sinterklaas periode voor kinderen intensief, druk en soms 
ook spannend kan zijn. Daarom zullen wij in de klas de activiteiten zo rustig mogelijk houden. Wij 
doen als kleutergroepen dan ook niet actief mee met het Sinterklaasjournaal. Wel zal er natuurlijk 
een keer een schoen gezet mogen worden en komt er een Sinterklaasviering. Meer informatie 
hierover wordt via de nieuwsbrief van de school aan u verstrekt. Ook over speciale activiteiten 
rondom kerst zult u via de nieuwsbrief geïnformeerd worden. 
 
Hulpouders pepernoten bakken 
Wel willen we alvast doorgeven dat we op donderdag 5 december pepernoten willen gaan bakken 
met de kinderen. Dit doen we in de klas van ±9.00u tot 10.00u. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 
hulpouders, die willen helpen in de klas en na afloop de pepernoten thuis willen afbakken, zodat we 
ze ‘s middags in de klas weer kunnen verdelen onder de kinderen. Inschrijven hiervoor kan later 
deze week op de lijst bij de deur van de klas.  
 
Meebrengen 
We vragen alle kinderen om een leeg wc-rolletje mee te brengen. Deze hebben we nodig in de 
kerstperiode. Alvast bedankt! 

               
  



Woordenschat 
Tijdens dit thema worden er 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:  
 

 
SINTERKLAAS: De stoomboot, de haven, de kade, huppelen, de 
mantel, het recept, bakken, wegen, verdelen, de letter 
 
KERSTMIS: De kaart, de postzegel, tafeldekken, de maaltijd, 
bijzonder, de dennenboom, de ster, de slinger, de krans, de stal 

 
 
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.  
Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod: 
 

SINTERKLAAS:            KERSTMIS:     
 
 
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. 
 
Bent u ook zo benieuwd welke klankgebaren bij deze letters horen?  
Dit kunt u terugzien in het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M  
 
 
 
Tijdens deze thema’s herhalen we de cijfers tot en met 12.  

     
 
 
We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de 
schrijfwijze van deze cijfers. 
 



Algemene zaken 
 
Doelenbord 
Wist u dat er bij de ingang van elke klas een doelenbord hangt, waarop u kunt zien waar we op dit 
moment aan werken? Verschillende doelen voor taal, rekenen en motoriek zijn zo in één oogopslag 
te zien. Handig hè?  
 
Ouderhulp AC 
Al eerder hebben we via Parro een oproep gedaan aan ouders van de kleutergroepen voor hulp bij 
het versieren van de school en het opruimen hiervan. Helaas hebben we nog erg weinig 
aanmeldingen ontvangen.  
De AC (activiteitencommissie) is op dit moment dusdanig klein dat zij niet alles zelf kunnen doen. 
Daarom vragen zij aan alle andere ouders om te komen helpen bij het versieren en opruimen van 
de school. Hiervoor kunt u zich inschrijven voor een losse activiteit (zonder verder ergens aan vast 
te zitten). De poster waarop u zich kunt inschrijven, hangt op een deur aan het einde van de 
kleutergang, vlak bij de kapstokken. We hopen op nog meer inschrijvingen, zodat de school er bij 
elke feestelijke periode van het jaar mooi versierd uitziet.  
 
 

 
 

 


