
 

 
 
 

Themabrief 31 augustus – 18 september 

 

  
Wat gaan we doen? 

 

We beginnen met wat kinderen meemaken als er 
boodschappen worden gedaan en als er eten wordt 

klaargemaakt. We praten over waar al dat eten vandaan 
komt, we dekken de tafel en leren liedjes en versjes. In 

de huishoek gaan we barbecueën en in de ijssalon 
kunnen kinderen ijsjes maken en kopen.   

De letter van het thema: 

 
De kinderen mogen voorwerpen met 
deze letter meenemen voor de 
letterparaplu. 

Themawoorden: 
 
De boter, de jam, de hagelslag, de 
pindakaas, de smeerkaas, de 
chocopasta, de komkommer, het 
fruit, het sinaasappelsap, de 
pannenkoek, de patat, de friet, de 
slagroom 
Strooien, omdraaien, versieren, 
opruimen, de bakker, mengen, 
wassen, afdrogen, de schaal, de 
vorm, de cirkel, het vierkant 
Het restaurant, alsjeblieft, 
dankjewel, de meneer, de mevrouw 
De zak, het bakje, de pot, de bus 
Proeven, smaken, zien, aanraken, 
stil 
De slagroom, likken, jarig, versieren 



 

 

 
 

 

 

Dit zijn belangrijke data: 
 
14 en 15 september zijn de kinderen vrij i.v.m. een 
studiedag en Prinsjesdag 
18 september: afsluiting thema met proefmiddag 
 

Het volgende boek staat centraal: 
 

Een taart voor kleine beer 

Dit kunt u thuis doen: 
 

Neem uw kind mee naar de supermarkt. Het is leuk en belangrijk voor uw kind als het mee mag inkopen 
doen voor de maaltijden. Dat begint al bij het maken van het boodschappenlijstje. Uw kind ziet wat de 
functie is van schrijven en begrijpt dat de kriebeltjes die u op papier maakt iets te betekenen hebben. 
 
Als uw kind nieuwsgierig in de keuken komt kijken, vertel dan uitgebreid wat u aan het doen bent. Uw kind 
hoeft niet alle woorden te begrijpen, maar elk woord dat u gebruikt wordt vanzelf meer vertrouwd. 
 
Laat uw kind meehelpen met dingen die het veilig kan doen bij het bereiden van de maaltijd. Ook met tafel 
dekken kan uw kind vast al goed meehelpen. Hoeveel borden hebben we nodig? 

 

 

 

Rekenen: 
We gaan tellen tot tien. Hoeveel borden hebben we nodig als we met 
z’n zessen aan tafel zitten? Hoe duur is dit ijsje?  Hoeveel muntjes moet 
je dan geven? Hoe kan je het getal 1 of 2 herkennen? 


