
Thema Gi-Ga-Groen! 

 

Jong en oud kijkt uit naar de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is 

opgericht om kinderen, jong of oud, hun leesmotivatie te stimuleren. Hoe leuk 

als je zelf je eigen boek mag kiezen? Hoe leuk als je op kan gaan in een thema 

waar heel Nederland mee bezig is?  

Bij de kleuters sluiten wij daar natuurlijk ook bij aan. Van 3 oktober tot en met 

11 november zullen wij aan de slag gaan met het thema:  

Gi-Ga-Groen!  
Wij zouden het leuk vinden als alle kinderen in het 
groen naar school komen op woensdag 5 oktober! 

Per thema werken we aan verschillende doelen. Hieronder lezen jullie aan welke 

doelen we dit thema gaan werken.  

Woordenschat 

De volgende woorden komen aan bod:  

Speuren, de grote boom, het insectenhotel, het giga oerwoud, de natuur, 

dwalen, de vijver, het kriebelbeest, het seizoen, de achtertuin, het mega bos en 

de sloot.  

Klanken en letters 

De klanken r, f en m worden in deze weken aangeboden. De eerste week is het 

de klank (auditief) van de letter en de tweede week wordt het symbool (visueel) 

aangeboden. De klanken worden aangeboden zoals ze klinken, niet als de eR, eF 

en eM.  

           



 

Engels 

Met dit nieuwe thema gaan wij ook van start met een nieuw thema binnen onze 

Engelse kringen/activiteiten. Wij gaan werken rondom de woorden van het 

thema: My Family. Verschillende Engelse woorden worden aangeboden met 

behulp van verschillende werkvormen.  

Overige doelen 

Taal 

Wijst het juiste voorwerp of plaatje aan na het noemen van een woord 

Gebruikt nieuwe woorden in betekenisvolle situaties. Kan uitleggen wat woorden 

betekenen en komt makkelijk op woorden. Koppelt juiste lidwoorden aan zelfstandige 

naamwoorden. 

Kritisch luisteren: Hoort verschil tussen lange en korte woorden. 

Maakt zinnen in een versje af. 

 

Ervaart dat tekens gebruikt worden om iets te vertellen of te leren. Herkent eigen naam 

en krabbelt eigen naam. 

Herkent en benoemt aangeboden letters. 

Rekenen 

Koppelt getallen t/m 5 aan hoeveelheden en omgekeerd. 

Gebruikt hoeveelheidsbegrippen meer- minder- evenveel- meeste- minste- veel- weinig. 

Lost eenvoudige (zichtbare) splitssituaties t/m 10 handelend op. 

Maakt een puzzel van 25 stukjes. 

Vergelijkt en ordent voorwerpen (die steeds aanzienlijk verschillen van inhoud) met 

natuurlijke maat en stelt dit al redenerend middels tellen vast. 

Benoemt de maanden van het jaar in de juiste volgorde. Benoemt kenmerken van de 

seizoenen. Gebruikt een kalender als hulpmiddel. 

Maakt een gespiegeld figuur verder af. 



 

Spelontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden 

Durft zich te uiten in de groep. 

Schat eigen mogelijkheden juist in en reflecteert hier samen met de leerkracht op. 

Speelt gedurende de gehele speelles aan verplichte activiteit. De leerkracht geeft hierbij 

nog deeltaken aan. 

Gaat juist om met materialen, weet waar ze voor bedoeld zijn en zet deze na afloop op 

de juiste plaats in de klas terug. 

Spelinteractie: parallel- en steeds meer associatief spel. 

Spreekt bewondering uit voor een ander (zijn werk). 

Bijzonderheden 

- Themaopening VerVe 4 oktober 

- Kinderboekenweek opening 5 oktober 

- Studiedag 14 oktober 

- Herfstwandeling: 

Groep 1/2A + 1/2B 19 oktober 

Groep 1/2C + 1/2D 21 oktober 

- 24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 


