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Beste ouders, 

 

De aankomende weken gaan we werken over het thema Alles groeit. Ook gaan we lente en Pasen 

hierin verwerken. 

 

Een tip voor in huis: 

Koop tuinkerszaadjes. Neem een watje en maak dat vochtig met een plantenspuit. Bedenk samen in 

welke vorm jullie de zaadjes willen laten groeien. Bijvoorbeeld in de naam van uw kind of in de vorm 

van een huis of dier. Strooi de zaadjes in een vorm op de watten. Laat uw kind de zaadjes iedere dag 

vochtig maken met de plantenspuit. Na een tijdje groeit de tuinkers in de vorm die jullie hebben 

gekozen. En daarna: opeten maar. Tuinkers is lekker op een beschuitje of een cracker. Veel plezier. 

 

Samen foto’s kijken: 

Zoek foto’s op van toen u kind klein was en laat deze zien. Vergelijk de foto’s met de babyfoto’s van 

uw kind. Zijn er nog babykleertjes van uw kind in huis? Haal deze tevoorschijn. Bekijk ze samen. Pak 

een meetlint en meet de kleertjes van uw kind samen op. Meet uw kind. En uzelf. Schrijf de cijfers in 

centimeters, zodat uw kind het verschil kan zien in grootte van de getallen. 

 

♫ Versje ♫ krokus bolletje 

 

Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen. 

Er liggen bolletjes in de grond, overal in ’t rond. 

Wakker worden, wakker worden,  

alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten.  

Zet de bloemetjes buiten. 

 

Krokus bolletje 

Kom eens uit je holletje 

Met je bloempjes paars en geel 

Op een dunne steel. 

 

 

Enkele liedjes om te zingen zijn:  

Weet je dat de lente komt. 

T’ís Pasen, t’is Pasen. 

Lente, ( De wolken verdwijnen, de zon gaat weer schijnen, wat is er aan de hand, tís lente in het land. 

De blaadjes gaan groeien, de bloemen gaan bloeien, wat is er aan de hand, t is lente in het land. enz.) 

Zie you tube. 

 



   
 

In de komende periode bieden we de volgende woorden aan op een speelse manier. 

 

 
 

Basiswoorden Uitbreidingswoorden 

De bloembol                                                                  

de moestuin 

Jonge dieren 

Het jong 

De hyacint 

Zaaien 

De tulp 

Het biggetje, lammetje, veulentje 

 

De jaarring 

Kikkerdril  

De knop  

Kiemen 

De bloesem 

Het voorjaar 

De narcis  

Verpoten 

 

 

In de klas zijn de volgende vijf gedragsverwachtingen geïntroduceerd: 

- Ik gebruik mijn stille stem in de gang. 

- Mijn stoel draag ik met twee handen.  

- Mijn handen blijven thuis als ik in de kring zit. 

- Als ik loop, houd ik de schaar op de goede manier vast. 

- Mijn vinger steek ik op als ik iets zeggen wil. 

Vraag uw kind maar eens naar deze regels. Verder is blijvend aandacht voor de nieuwe regels 

rondom het gebouw, zoals de plekken waar zij mogen komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Ylona en juf Alida 

 

  


