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Beste ouders,
We gaan werken aan het thema Lente in het tuincentrum. Het thema sluit aan bij de
gebeurtenissen in de lente. De kinderen beginnen met het maken van plantenpotjes
en het zaaien van zaadjes. Ze leren vervolgens hoe planten groeien. De plantjes
komen in het tuincentrum te staan dat de kinderen samen gaan inrichten. In het
tuincentrum maken de kinderen bloemen en boeketjes en spelen ze onder andere
dat ze deze gaan kopen en verkopen. Hopelijk kunnen we komende tijd ook steeds
meer genieten van echt lenteweer!
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen

Versje:

Liedje: Lente in de klas
https://www.youtube.com/watch?v=f3Yeb
MRODjs
Letterbord
Bij dit thema staat de letter a
centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.
Doet u thuis mee?
 Samen naar het tuincentrum
Het is leuk om met uw kind naar een echt tuincentrum
in de buurt te gaan. Hoe ziet het tuincentrum eruit?
Welke planten verkopen ze er? Is er ook een
dierenafdeling? Is er een route die je kunt volgen?
 Samen naar de bloemenwinkel
Bekijk de bloemen die in de bloemenwinkel staan.
Welke bloemen vindt uw kind mooi? Hoe zien de
boeketjes eruit?
 Samen uw huisdier verzorgen
Heeft u een huisdier? Laat uw kind helpen bij de
verzorging. Wat eet uw huisdier? Bespreek hoe je het
dier zo goed mogelijk kunt verzorgen.
 Samen lezen
Lees met uw kind boeken die betrekking hebben op
het thema Lente in het tuincentrum. Voorbeelden van
boeken die hierover gaan zijn:
o Karel in de lente – Liesbet Slegers
o Bloemen van Jules – Annemie Berebrouckx
o Een zaadje in de wind – Eric Carle
o Leve de lente!/Kijk- en zoekboek – Susanne
Berner

Begrippen
Het tuincentrum, de tuinman, de
gieter, de schep, de hark,
verven, de kwast, de bloempot,
de kas, de druppel, de tuinslang,
water geven, de kruiwagen, de
bezem, de zon schijnt, de lente,
de plant, groeien, de grafiek, de
steel, het blad, groen, rood,
geel, oranje, wit, paars, de
aarde, het boeket, de roos, de
tulp, de narcis, de hyacint, de
krokus, het geld, ruiken, de neus,
de jonge dieren, de brokjes, het
stro, het konijn, het konijnenhok,
de wortel, verzorgen, de cavia,
de goudvis, de vissenkom,

