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Woordenschat: 
De schat, de schatkist, de tekening, het 
(stand)beeld, hetzelfde, anders, kijken, 
de vorm 
Mengen, nat, tekenen, schilderen, dun, 
dik, bouwen, het ding 
Zoeken, neerzetten, bewegen, nadoen, 
de knoop, lang 
Doen alsof, snel, langzaam, boos, 
lachen 
Het liedje, de trommel, aanwijzen 
Het ballet, naar voren, naar achteren, 
naar boven, naar beneden, stilstaan 
Meten, hetzelfde, te groot, te klein, 
even lang, te lang, te kort, even kort 
Voor, achter, boven, onder, tussen, 
samen, de plaats, klaar, omdraaien 
Leuk, de spiegel, de zolder, saai, de 
koningin, de hoed, de doos, gebruiken, 
knippen en plakken, prachtig, de kroon, 
het schoolplein, zelfgemaakt, 
vastmaken, de stoel, schrikken, 
vriendelijk 

Rekenen: 
We gaan deze periode aan de slag met meten 
en vergelijken. Kunnen we de schilderijen van 
groot naar klein neerleggen? Passen al deze 
schilderijen op dat stukje muur? Kunnen we 
alleen zien wat groter, of kleiner is, of kunnen 
we dat ook meten? 
Met hoeveelheidsbegrippen werken we heel 
veel en ook deze periode weer. Die doos met 
beeldjes is een rommeltje. Kun je het opruimen 
(sorteren)? Waar hebben we dan de meeste 
van en waar de minste? 

Tijdens het project kunst gaan we verschillende 
kunstvormen ervaren. We gaan met de kinderen 
heel precies kijken (of luisteren). Vaak hebben ze 
een heel verrassende invalshoek. Daarnaast gaan 

we natuurlijk veel zelf aan de slag. De klas wordt in 
het thema ingericht en er komen kunstenaars in de 

klas. 
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Belangrijke data: 
 
2 april: studiedag, vrij 
 

Letter van het thema: W 
(er mogen weer spullen  mee voor de letterparaplu) 
 
 

Boek van het thema: 

Kikker is boos 
 

 

Dit kunt u thuis doen: 
Kinderen zijn creatief van nature. Eigenlijk is het aanbieden van 
materiaal al voldoende. Dat kan ook kosteloos materiaal zijn, zoals 
oude dozen, wc-rollen, doppen, of flesjes. Kijk maar eens wat ze daar 
zelf allemaal mee verzinnen. 
Een uitstapje naar een museum, concert of toneelvoorstelling is 
natuurlijk leuk en bijzonder. Gewoon op straat is echter ook genoeg 
kunst te zien. Op allerlei plekken staan beelden, er zijn 
straatmuzikanten, of mensen die een standbeeld uitbeelden. Kinderen 
worden er vaak vanzelf naar toe getrokken. Bekijk het eens samen en 
praat erover. Zo komen de woorden die we in de klas aanleren ook 
thuis eens ter sprake en dat helpt de woordenschat van kinderen 
enorm. 
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