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Beste ouders,
Deze themabrief geeft u ideeën voor taal en rekenactiviteiten die u thuis met uw kind kunt doen. Regelmatig
aandacht besteden aan woordenschat en getalbegrip (dat komt voor het echte rekenen) is erg belangrijk en het kan
op een speelse manier. Elke dag 10 minuten is genoeg. Verder is het belangrijk dat u elke dag 10 minuten voorleest. U
krijgt van ons elke maand een lijstje met woorden en ideeën voor spelletjes en activiteiten met uw kind. U kunt ons
na schooltijd vragen stellen over deze brief. Wij kunnen u helpen met de oefeningen die u thuis kunt doen met uw
kind.
Ons nieuwe thema is “Speel je mee” en natuurlijk het Sinterklaas en Kerstfeest. In dit thema maken kinderen kennis
met allerlei spelletjes. Ze ervaren om een spelletje te winnen of te verliezen en ontdekken hoe het is om met en
zonder regels te spelen. We praten over een speelgoedwinkel, de speeltuin en maken verlanglijstjes. We vertellen
verhalen over Sinterklaas en vertellen het kerstverhaal.
Begrippen van taal
Spelen met woorden. Met de woorden die we vanuit school geven, kunt u leerzame spelletjes doen. Met de
woordkaarten kunt u een memory maken door ze nog een keer te kopiëren. Welke woorden hebben dezelfde
beginletter. Klap het woord in klankgroepen (bijv. het speelgoed: het-speel-goed) Klap twee woorden achter elkaar
en stel de vraag: welk woord is langer?
Het is fijn als u met uw kind naar de bibliotheek gaat. U kunt daar gratis allerlei boekjes lenen.
Op school praten we over spelletjes spelen. Welke afspraken/regels moet je maken? Maar kijk ook eens rond in een
speelgoedwinkel en heb je genoeg geld om speelgoed te kopen?
Voorlezen: Wilt u een boekje uitzoeken dat gaat over het thema? Hier wat ideetjes..
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“Van mij” (Mathilde Stein) over samen spelen..
“Tobber” (Charlotte Demations) over een beertje in een speelgoedwinkel..
“De wedstrijd van Schildpad en Haas” (Rian Visser en Tineke Meirink) over een wedstrijd..
“De os en de ezel” (Loek Koopmans en Gúnther Spang) over verdraagzaamheid en vriendschap..

Tip 1: Maak een kerststalletje voor straks.. Je
kunt samen van duplo/lego (of van lege
melkpakken of verpakkingen) een eigen kerststal
maken!
Tip 2: Bezoek eens een speelgoed museum (voor
meer info zie het internet) bijvoorbeeld:
Het speelgoedmuseum in Deventer: een
tentoonstelling met allerlei speelgoed. Van poppenhuis tot toverlantaarn en met een echte speelzolder: een
ontdekking voor elk kind.
Het museum Speelklok in Utrecht: zelfspelende muziekinstrumenten van speeldoosje tot straatorgels.
Het huis van Sinterklaas in het museum Catharijne convent in Utrecht: In het Huis van
Sinterklaas is van alles te zien en te doen! Je kunt een kijkje in de slaapkamer van de Sint
nemen en je maakt kennis met de avonturen van de Goedheiligman. Maar wat helemaal
geweldig is… je wordt door de Sint ontvangen in zijn eigen werkkamer! Reserveren is verplicht
via www.huisvansinterklaasinutrecht.nl
Het Frans Hals museum in Haarlem: heeft een prachtig poppenhuis om te bekijken!

Tip 3: Samen speelgoed maken of een spel verzinnen is een leerzame activiteit. In de
bibliotheek zijn daar wel boeken over te vinden. Maar ook op het internet zijn mooie
voorbeelden te vinden. Van poppenkast tot hobbelpaard en knikkerbaan! Maar ook een speurtocht in je eigen buurt
of zelfs in je huis uitzetten is al leuk!
Woorden die bij het thema “Speel je mee” worden gebruikt, zijn:
De knikker (baan), het punt (scoren), de spelregel, de rommel, de ruzie, het verlanglijstje, de verliezer, de wedstrijd,
de (speelgoed)winkel, de winnaar, duur, eerlijk (spelen), eerste/tweede/derde enz., laatste, goedkoop, hoeveel, om
de beurt, aan de beurt zijn, raak, op je beurt wachten, passen (ergens in), vervelen, verzinnen, afspreken, de folder,
knikkeren, niet tegen je verlies kunnen, uitleggen, voor je beurt gaan, verspringen.

Het verlanglijstje

De knikkerbaan

Vervelen

De eerste, de tweede, de derde

Rekenen:
De dagen worden korter en wat is er leuker en gezelliger dan met uw kind(eren) gezelschapsspelletjes te spelen.. De
kinderen leren spelenderwijs tellen, ervaren dat een dobbelsteen tot zes gaat en dat twee dobbelstenen tot 12 gaat!
Misschien heeft u spelletjes als Ganzenbord, Mens erger je niet, Domino, of Sjoelen nog wel in de kast liggen of loop
eens een tweedehandswinkel binnen (Kijk eventueel op www.speelgoedbankhaarlem.nl naar de mogelijkheden)
Maak zelf een speelgoedwinkel en laat de kinderen cadeautjes inpakken met hun eigen speelgoed. Hoeveel pakpapier
heb je nodig om een auto of een boek in te pakken? En hoeveel moet je betalen? Dat kan met echt geld maar ook
oude knopen kun je als ‘nep’ geld gebruiken.
Heeft u nog vragen? U kunt altijd langs komen bij de leerkrachten van groep 1 en 2.
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