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Beste ouders/verzorgers,
In dit thema doen de kinderen samen met Sil en Lis allerlei activiteiten die te maken
hebben met reizen. Het thema heet: Op reis met Sil en Lis. In dit thema richten de
kinderen een reisbureau, een camping met receptie en een campingwinkel in. Ze leren
spelenderwijs alles over hoe je een leuke reis kunt boeken, hoe ze de weg kunnen vinden,
welke vervoersmiddelen ze kunnen kiezen of waar ze kunnen overnachten. Eenmaal
aangekomen op de camping leren de kinderen spelenderwijs wat er allemaal te doen is op
de camping. Afsluitend vindt er een heuse minidisco plaats!
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen
Versje Zomerkleding
in de zomer ben ik blij
geen sjaal geen jas
het voelt zo vrij
een korte broek
mijn slippers aan
ik kan zo naar buiten gaan.
Doet u thuis mee?






Voor de activiteit ‘Het reisbureau’ mogen de
kinderen reisfolders meenemen voor in de
reisbureauhoek. Heeft uw kind die misschien nog
thuis liggen of heeft u de gelegenheid om samen
naar een reisbureau te gaan?
Lees met de kinderen boeken die betrekking
hebben op het thema ‘Op reis’. Voorbeelden van
boeken die hierover gaan:
•Tuut, tuut, wij gaan op reis! – Anita Engelen
•De gele ballon – Charlotte Dematons
•Aan zee – J.B. de Panafieu
•Op reis met de auto – Pierre Winters
U kunt thuis ook spulletjes verzamelen die te
maken hebben met het thema reizen/op vakantie
en deze op een centrale plek neerzetten. Zo
wordt uw kind uitgedaagd om ook thuis met het
thema aan de slag te gaan. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het verzamelen van reisfolders,
leuke vakantie-ansichtkaarten, vakantiefoto’s of
een leuke cd met kinderdiscomuziek. Speelt u
mee?

Liedje: Naar de camping
Benny Vreden
Letterbord
Bij dit thema staat de letter R
centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.
Begrippen
Het paspoort, de ondergaande zon,
reizen, het reisbureau, de zee, het land,
de folder, zwemmen, het noorden, het
zuiden, het strand, het schip, varen, het
vliegtuig, het vliegveld, landen, het
hotel, de caravan, de camping, een reis
boeken, vertrekken, autorijden, het
eiland, de kaart, de route, de tent
opzetten, de tent, de receptie, de
achterbank, de koffer, de rugzak, de
zonnebril, erin passen, het luchtbed, de
slipper, de slaapzak, het fototoestel, op
pad gaan, de berg, de stad, de rivier, de
zonnebrandcrème, insmeren, het
bolletje ijs, het dansje, opschrijven, de
ansichtkaart, aanzetten, het
vakantieboek, zwaaien.

