
 

 
 

             Themabrief: zomertijd 
                                      22 juni – 16 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.  

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.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq7iSwLjUAhXGIlAKHfESCkQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/555068722797026137/&psig=AFQjCNEkF5WueuK4eTeZfrQIpwnPbqYFbA&ust=1497363549720243


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Woordenschat: 
Op de grond, in de lucht, zoemen, 
maaien, bloeien 
Vrij zijn, logeren, het meest, het minst, 
overgooien, omgooien, de beurt, 
thuisblijven 
Kwijtraken, de rugzak, zwaarder 
(gewicht), lichter (gewicht), ver, dichtbij, 
waar (plaats), het land, bedenken, help! 
Instappen, overstappen, langskomen, het 
strand, de zonnebril, de parasol, het 
gebouw, de hoofddoek, verstaan 
In het midden, links, rechts, rechtdoor, de 
route, recht, een rondje draaien 
De schaduw, de tijd, de serie, de 
beweging, de cd, het materiaal 
Knippen, scheuren, vouwen, de streep, de 
punt, tegelijk, de bocht, opzuigen, drijven, 
zinken, de golf, (over)stromen, spuiten, 
hoe lang duurt?, precies (exact), vullen, 
legen, erbij doen 
Logeren, het eiland, vastzitten 

 

Rekenen: 
Tijdens dit thema gaan we aan de slag 
met tijdsoriëntatie. Wat doe je in de 
ochtend, de middag en de avond en 
wat voor handelingen horen hierbij? 
Ook gaan we aan de slag met het 
representeren van aantallen. Kunnen 
de kinderen de structuur op een 
dobbelsteen herkennen? Kunnen ze 
verder tellen vanaf een bepaald getal 
en kunnen ze getallen bij elkaar 
optellen? Ook de seizoenen staan 
gedurende dit thema weer centraal.   

Belangrijke data: 

 
25 juni: studiedag, vrij 
De schoonmaakavond kan dit jaar niet door 
gaan. We gaan jullie wel vragen in de laatste 
weken allemaal thuis iets schoon te maken. 
17 juli: begin zomervakantie 

 
Letter van het thema:  
Boek bij het thema: 

Japie Apekop en 
MatrozeKoos 
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