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Beste ouders/verzorgers,
We hebben maandag in de speelzaal het nieuwe thema geopend samen met de peuters
van de PSZ en de kleutergroep van de Brigantijn. We gaan de komende weken samen met
dit thema aan de slag. Op sommige vrijdagen zullen de peuters, en alle kleuters van de
Vlieger te vinden zijn op het kleuterplein om samen te spelen en te leren. In het thema
Sil op schateiland leren de kinderen over de wereld van piraten. Zo bouwen ze een
piratenschip en een schateiland. Verder komen zaken als flessenpost en het maken van
plattegronden (schatkaarten) aan de orde. Ze lezen ook het verhaal van Woeste Willem,
waarmee ze op verschillende momenten aan de slag gaan.
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen

Liedje:
YouTube; Het piratenlied- De Eiland
Letterbord
Bij dit thema staat de letter
V centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.

Doet u thuis mee?
 U kunt thuis samen met uw kind een
schatkaart maken en een schat in huis of
in de tuin verstoppen.
 Samen naar de bibliotheek. De volgende
boeken passen goed binnen het thema;
• Aadje Piraatje – Marjet Huiberts
• Piraten in de straat – Johny Duddle
• De drie kleine piraten – Georgie Adams
& Emily Bolam
 In bad kun je het drijven en zinken van
allerlei materialen uitproberen.
 Op Squla kun je ook Sil op School doen.
Er staat nu het thema piraten op.

Begrippen
De piraat, het piratenschip, het
eiland, de verrekijker, blauw, het
zeil, het zand, de zee, het kanon,
de kogel, de reddingsboei, de mast,
de top, het zwaard, de papegaai, de
schouder, de kapitein, de doek, de
hoed, het ooglapje, klimmen, de
loopplank, breed, het vlot, smal, de
flessenpost, de brief, aanspoelen,
de schatkaart, begraven, opgraven,
links, rechts, de schatkist, de
schat, de voetstap, het kompas,
kaartlezen, het wrakhout, de
vlieger, de draak, de storm,
overboord slaan, drijven, zinken, de
vlaggenlijn, het doodshoofd,
schminken, zingen, stuiteren.

