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Beste ouders,
Na de carnavalsvakantie gaan we aan de slag met een actueel thema, namelijk de
Olympische Winterspelen. Tijdens dit thema praten de kinderen over de Winterspelen
en de verschillende landen die meedoen aan de Winterspelen. Waar liggen deze
verschillende landen? De kinderen gaan ook samen de wintersporten naspelen; ze
spelen curling en gaan samen schaatsen en skiën in het speellokaal. En bij de winter
hoort natuurlijk een echte koek-en-zopietent met warme chocolademelk. Daar
mogen de kinderen samen in spelen en warme soep en chocolademelk kopen en
verkopen.
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen
Liedje:
Benny Vreden: binnen of buiten

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


Samen chocolademelk maken
Net als op school kunt u ook samen met uw kind warme
chocolademelk maken. Wat moeten we eerst doen? Hoe
weten we of de melk warm is? Hoe zorgen we ervoor dat
hij niet te heet wordt?



Samen naar de schaatsbaan
Wanneer het weer het toelaat is het leuk om te schaatsen
op echt ijs. Ligt er geen ijs, dan is het een idee om met uw
kind naar de schaatsbaan te gaan en samen op de
baan te schaatsen.



Samen naar de bibliotheek
Ga samen met uw kind een boek lenen in de bibliotheek.
U kunt daarbij zoeken naar een boek dat past bij het
thema Sil en de Winterspelen en het thema winter.


De kleine IJsbeer – Hans de Beer



De grote schaatswedstrijd – Kate Westerlund



Schaatsen, sneeuw en snert – Marianne Busser &
Vivian den Hollander

Versje: Winterkleren
Ik ga de kou weer in
Ik pak me warmpjes in
Een muts van dikke wol
Voor mijn kleine krullenbol
Ik ga de kou weer in
Ik pak me warmpjes in
Mijn wanten doe ik aan
Dan kan ik naar buiten gaan
Ik ga de kou weer in
Ik pak me warmpjes in
En om mijn nek een sjaal
Heerlijk warm allemaal
Ik ga de kou weer in
Ik pak me warmpjes in
En kijk mijn winterjas
Is te warm voor in de klas

Begrippen
de Olympische winterspelen,
de winter, de vlag, de
landen, het fototoestel,
winnen, juichen, de
medaille, het podium,
glijden, curling, de
handschoen, de winterjas,
de wolk, het weer, het
weerbericht, de krant, de
sneeuw, sneeuwballen
gooien, het krantenbericht,
aanmoedigen, de ijsbaan,
schaatsen, skiën, de ski,
snowboarden, bobsleeën,
de winnaar, de
chocolademelk, de cacao,
warm, de slagroom, het ijs,
bovenaan, de fakkel,
verdelen, dragen, de
opening, zilver, brons, goud,
proeven, de rij, spelen

