
 

 
 
 

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. Ook kijken we hoe een winkel is 
ingedeeld. We gaan aan de slag in het restaurant. 

‘Ober!’ 

De letter van het thema: 
 

Groep 2:   

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



 

 

 

 

 

 

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

Het volgende boek staat centraal: 
 

Een ober van niks 

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? 

 

 

 

Themawoorden: 
 
De pap, de groente, de aardappel, 
de cake, het meel, het deeg 
De stapel, persen, afwassen, 
kneden, zeven (met zeef), het rietje, 
het servet, de rechthoek 
De ober, betalen 
Sorry, de afspraak, eerlijk zijn, u 
De schil, het deksel, de dop 
Hard (geluid), zacht (geluid), het 
lawaai, elkaar aankijken 
Het kookboek 
De clown, de kok, ondersteboven, 
het bordje (tekst), opengaan, 
kliederen, het dienblad 

Rekenen: 
We gaan verder met tellen tot elf. Als aan een tafel  voor vier mensen, 
drie mensen gaan eten, hoeveel kunnen er dan nog bij? Welk fruit is 
breder  of juist het smalst? Wat heb je eergisteren gegeten? 


