
Themabrief kleutergroepen maart 2020 
 
 
Nieuwe thema ‘Het winkelstraatje’ 
De komende weken zullen we bezig zijn met het thema ‘Het 
Winkelstraatje’. Het thema is gebaseerd op de prentenboeken ‘Het 
letterwinkeltje’ en ‘Het cijferwinkeltje’.  
Tijdens dit thema maken we kennis met Opa Brom. Hij heeft een 
winkeltje vol letters: grote letters en kleine letters. Maar niet 
iedereen weet wat je nu eigenlijk met letters kunt dóén. Gelukkig 
kan opa Brom dat heel goed uitleggen, want…  
In een wereld zonder letters,  
zonder woordjes, zonder zinnen,  
kunnen mensen – groot en klein,  
natuurlijk niet zo veel beginnen! 

Ook maken we kennis met oma Blom. Zij is dol op cijfers en tellen 
en rekenen. Ze vindt dat allemaal zo leuk dat ze, naast het 
letterwinkeltje van opa Brom, een cijferwinkeltje heeft geopend. Daar 
verkoopt oma cijfers, en ze vertelt aan iedereen hoe handig het is 
als je de cijfers kent en allerlei sommetjes kunt maken.  
Want – zegt oma – op de wereld 
Dat kan ik je wel voorspellen 
Zou ontzettend veel verkeerd gaan 
Als geen mens zou kunnen tellen… 

En omdat opa Brom en oma Blom graag een paar weken samen op vakantie willen, vragen 
ze de kleuters van KA, KB en KC om hun winkeltjes tijdelijk over te nemen. En natuurlijk 
willen wij dat doen! 
 
 
Mochten jullie nog spullen hebben voor de speelhoek of leuke voorleesboeken 
passend bij het thema, dan zouden we die graag willen lenen 
 
 
Letterkennis en cijferkennis 
De komende weken zullen we in de groepen heel veel aandacht besteden aan alle letters en 
cijfers. Maar ook tijdens dit thema werken we met letters van de week. De kinderen mogen 
tijdens het thema dan ook spulletjes meebrengen voor in de letterkast.  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  
 
 
  



Gedurende het thema zullen de cijfers 16,17 en 18 
aan bod komen als cijfer van de week. We hebben 
het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de 
telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze 
cijfers.  
 
Woordenschat  

 
De letters – klinker – medeklinker – het alfabet – het gedicht – het verhaal – het prentenboek 
– het leesboek - de cijfers – de getallen – meer – minder – evenveel – weinig – veel – minst 
– meest – de som – erbij – eraf – groter – kleiner. 
 
Praktische informatie  
 
Muziekfestival 
Op dinsdag 10 maart gaan de drie kleutergroepen naar het muziekfestival (zie eerdere mail). 
We hebben nog een paar ouders nodig die willen rijden. Deze ouders mogen ook blijven 
kijken bij de voorstelling. Wie kan er nog helpen?  
 
Studiedag 
Woensdag 18 maart is een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Juffenfeest en koekjes bakken 
Op donderdag 26 maart hebben we ons juffenfeest gepland. Op deze dag vieren de 
leerkrachten van de kleutergroepen gezamenlijk hun verjaardag samen met alle kleuters. 
Hiervoor volgt nog een uitnodiging met verdere informatie.  
 
Op deze ochtend willen we ook letter- en cijferkoekjes gaan bakken met de kinderen, om het 
thema af te sluiten. Hiervoor hebben we hulp van ouders nodig. Van 9.00u tot 10.00u willen 
we de kinderen in groepjes de koekjes laten maken, onder begeleiding van ouders. Daarna 
willen we vragen of deze hulpouders de koekjes thuis willen afbakken. Het is fijn als de 
koekjes in de loop van de middag weer naar school gebracht worden, zodat we de koekjes 
in de klas kunnen verdelen. Opgeven voor deze activiteit kan vanaf volgende week op de 
inschrijflijsten bij de ingang van de klassen. Alvast bedankt! 
 


