
 

 
 

             Themabrief: zomertijd 
                                      11 juni – 5 juli 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

 
 
 
 

In de klas komen alle seizoenen aan bod en dus ook de zomer. Veel 
kleuters hebben bij de zomer al een beeld, omdat de grote vakantie 
erin valt. In de klas sluiten we aan bij die belevingswereld. Hoe gaat 
dat dan als je op reis gaat? Ga je met de auto, de trein, of het 
vliegtuig? Waar ga je naar toe? En wat kan je allemaal doen? 
Zwemmen, naar het strand, ijsjes eten …. heel veel dingen die 
kinderen erg leuk vinden. In de klas hebben we een reisbureau, een 
vliegveld en zelfs een vliegtuig om mee en in te spelen. 
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Woordenschat: 
De struik, het beestje, kruipen, vliegen 
De zomer, inpakken, brengen, halen, 
buitenspelen 
Wegen, zwaar (gewicht), licht (gewicht), 
op reis gaan, op vakantie, naartoe, 
meenemen 
De taal, het ijsje, de step, dichtbij, ver 
weg, laten zien 
Voor, achter, boven, onder, tussen, naast, 
op, in, overheen, onderdoor, omheen, 
tussendoor, naar achteren, naar voren, 
opzij 
De wolk, de vorm, van (licht) naar 
(donker), mengen, het groepje, open, 
dicht 
Het rondje, botsen, snel, langzaam, vol, 
leeg, even vol, even leeg, spetteren, de 
bel 
De vriend, stilstaan, schrikken, alleen, 
samen, het snoepje, rennen, praten 

 

Rekenen: 
We gaan aan de slag met getallen. We 
spelen bingo en kijken of we de 
getallen kunnen herkennen en 
benoemen. We gaan oefenen met 
erbij en eraf en kijken wie ergens het 
meeste of minste van heeft. 
De tijd speelt ook een rol dit thema. De 
dagen van de week oefenen we iedere 
dag. Nu hebben we het ook over de 
verschillende seizoenen en de 
kenmerken van die seizoenen. Wat 
hoort bij de winter, de lente, de zomer, 
of de herfst? 

Belangrijke data: 

 
3 juli: studiedag, vrij 
5 juli: picknick in het park 
12 juli: schoolfeest van 14.00-18.00 
15 juli: schoolreis naar Blijdorp 
16 juli: schoonmaakavond klas vanaf 18.00 
19 juli: begin zomervakantie 

Letter van het thema:  

 
Boek bij het thema: 

Balotje op vakantie 

Wat kunt u thuis doen? 
Betrek kinderen zoveel mogelijk bij wat jullie doen. Laat ze zelf een ijsje bestellen en 
betalen. Leer ze in het buitenland een paar woorden in de taal van dat land. Laat ze zelf 
hun paspoort afgeven bij de douane. Schrijf samen een kaartje naar grootouders, of een 
vriendje. En verder …. laat ze lekker veel spelen, binnen en buiten.  
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