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Beste ouders,
In deze laatste weken van het jaar staat vervoer centraal. Sinterklaas
neemt meestal de stoomboot of het paard. De postbode springt rondom
kerst op de fiets om alle kerstkaarten en pakjes te bezorgen.
We leren over de stoomboot van de Sint vol met cadeautjes en andere
vervoermiddelen.
Ook leren we over het vervoeren van de cadeautjes en chocoladeletters en over
het rondbrengen van post voor de kerst.
We sluiten het thema, in deze vaak hectische maand, rustig af met een terugblik op
alle vervoermiddelen en met het voorlezen van een boek.
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen
Versje:
Wist je 't al, het is echt waar.
Vandaag begint het nieuwe jaar!
Het is feest voor jou en mij,
en daar hoort dit briefje bij.
Ik heb nog iets, het is maar klein.
Maar jij zal er vast blij mee zijn.
Geen feestneus of een gekke hoed,
maar wel een kusje op je snoet.

Liedje:
Sinterklaas wil dansen.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0uCPurHXAhVIxoMK
HUz3DDsQyCkIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3DQW90nEJWSWE&usg=AOvVaw0w3B9PwZ0LKj
3XBfpm6HrL

Letterbord
Bij dit thema staat de letter P
centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.
Doet u thuis mee?


Samen voorbereiden
Praat samen over de verschillende vervoermiddelen. Komt u vaak samen



op de fiets naar school, of met de auto?
Piraat
Samen spelen
U kunt thuis samen ook letters maken, bijvoorbeeld van brooddeeg of
van echt koekjesdeeg. Of maak thuis een posthoek waar u kaarten en
postzegels gaat kopen.



Samen doen
Samen met uw kind kunt u een echte kerstkaart voor een vriendje,
vriendinnetje, opa of oma schrijven en die samen op de post doen.



Samen lezen
Lees met de kinderen boeken die betrekking hebben op het thema.
Aadje Piraatje en de stoomboot van Sinterklaas; Marjet Huiberts
De kleine kerstman; Anu Stohner

Begrippen
De stoomboot, opstapelen,
Sinterklaas, de Piet, sturen, de
cadeautjes, inpakken, het
inpakpapier, de haven,
rechtdoor, langs, de stoom, de
kolen, de fiets, achterop, de
pepernoot, het zakje, heet, de
bus instappen, erbij, eraf, het
paard, springen, de trein, de
wagon, vervoeren, inladen, het
zout, 5 december, de kerstboom,
de lichtjes, versieren, de
postbode, de post, de kerstkaart,
schrijven, de postzegel, de
brievenbus, het pakket, wegen,
bezorgen, het adres, de
vervoermiddelen, oud en nieuw,
het jaar, de motor, de bestelbus.

