
 

 
 

Themabrief: Kleding 
6 – 31 januari 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dit kunt u thuis doen: 
Als uw kind zich aankleedt, of kiest welke kleren het 
vandaag aan zal doen, is dat een mooie gelegenheid 

om over kleren te praten. Hoe heten al die 
kledingstukken? Bij welk weer horen de kleren in de 

kast? Wat zijn speciale kleren en lievelingskleren? 
Welke kleren beginnen te klein te worden of zijn 
versleten? Welke kleren vindt uw kind mooi en 

waarom? Het gaat erom dat u een gesprek voert 
waarin uw kind niet alleen veel woorden en 

begrippen gebruikt die met kleding te maken 
hebben, maar ook zijn eigen mening geeft. 

 

 

In het dagelijks leven van jonge kinderen speelt kleding een belangrijke rol: ze 
moeten zich aan- en uitkleden, verkleden, nieuwe kleren kopen, vieze kleren 
moeten gewassen en gestreken worden, kleding is leuk of niet, sommige 
kledingstukken willen ze iedere dag aan, of juist nooit meer. In de klas gaan 
we op al deze aspecten in.  
We onderzoeken hoe allerlei kledingstukken eruitzien en hoe ze in elkaar 
zitten. De groep praat ook over waarom kleding gedragen wordt en wat past 

bij welke weersomstandigheden. We maken in het lokaal een kledingwinkel 

waar de kinderen kleren sorteren, kopen en verkopen. We lezen voor, we 

dansen, zingen liedjes en natuurlijk verkleden wij ons ook met allerlei 

soorten kleren, schoenen en hoeden. 
 

Rekenen: 
We gaan tijdens dit thema aan de slag met sorteren en ordenen. Welke schoenen 
passen bij elkaar? Welke kledingstukken kunnen we bij elkaar leggen als we kijken 
naar de verschillende eigenschappen zoals kleur, grootte en de seizoenen waarin je de 
kleding draagt? Ook staat het onderwerp tijd centraal tijdens dit thema. Hoe zit een 
dag in elkaar? Wat doen we wanneer op een dag?  
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Woordenschat: 
Uitkiezen, eruitzien als, de (broeks)pijp 
De stof, het gaatje, de scheur, scheuren, 
vouwen, knippen, het potlood, de naald, de 
speld, de voorkant, de achterkant, de 
binnenkant, de buitenkant, de veter, het lusje 
De waslijn, de wasknijper, strijken, testen, 
donkerder, het donkerst, lichter, het lichtst 
De kleuter, de mens, de neef, de nicht, de 
ouders, alleen, logeren, op bezoek, het 
verschil, iemand, iedereen 
De zin, bladeren (door boek), het verhaal, de 
plaats, dezelfde letter, het eind, klinken, 
welke 
De reus, keurig, het overhemd, de das, 
passen, zeil, hinderen, blaren, leren riem, te 
strak, te los. 

Belangrijke data: 
 
13 januari: naar het theater 
14 januari: pyamadag/onesiedag 
17 januari: vogels spotten in het park 
22 januari- 1 februari: nationale 
voorleesdagen 
30+31 januari: staking 
 

Letter van het thema: J en R 
(er mogen weer spullen mee voor de lettermuur) 
 

Boek van het thema: 

De rommelige reus  
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