
 

 
 
 
 

Themabrief: Kunst 
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Woordenschat: 
De kunst, de kunstenaar, de kunstschat, 
echt, net echt, lijken op, horen bij, bij 
elkaar, het materiaal 
Lichter, donkerder, het bouwwerk, 
bedenken, samenwerken 
De bol 
Zich voelen, de stem, bozer, zuchten, 
deftig, brutaal 
Hard (geluid), zacht (geluid), het 
instrument, in de maat, de muzikant, 
het orkest, de dirigent, tegelijk, door 
elkaar 
De beweging, draaien, recht, hoekig 
De liniaal, grootst, kleinst, lang genoeg, 
breed genoeg 
In het midden, dichtbij, veraf, even ver, 
de machine 
De krokodil, de olifant, de buurman, het 
instrument, muziek maken, in de maat, 
de muzikant, de viool, de trompet, 
blazen, klinken, kwaad, het lawaai, de 
hamer, slaan, de muur, de vriend, het 
applaus, oefenen, de herrie, 
schreeuwen, de trom, de gitaar 

Rekenen: 
Tijdens dit thema staan er een aantal 
onderwerpen centraal. Zo gaan we aan de slag 
met het spiegelen en de schaduwen van 
voorwerpen, komen de meetkundige figuren 
aan bod en gaan we aan de slag met het 
ordenen van voorwerpen. 
Ook gaan we aan de slag met vergelijkingen. 
Welk kunstwerk past in welke doos, zodat we 
het veilig kunnen vervoeren? Ook staan de 
hoeveelheidsbegrippen weer centraal: waar 
zijn de meeste spullen? Waar zijn de minste 
spullen? 

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 

ook weer geheel in het thema ingericht. 
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Letter van het thema: F en V 
(er mogen weer spullen  mee voor de lettermuur) 
 
 

Boek van het thema: 

Elmer 
 

 

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, maar in deze tijden onmogelijk. Digitaal is 
er van alles te vinden (kijk bijvoorbeeld bij het Mauritshuis at home), 
maar voor jonge kinderen is het zelf ervaren juist ook heel belangrijk. 
Gewoon op straat is gelukkig ook genoeg kunst te zien. Op een 
wandeling door de buurt zijn vast wel beelden te vinden, bijzondere 
gebouwen te bekijken, of misschien heeft iemand in de buurt iets 
bijzonders voor het raam hangen. 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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