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Beste ouders van groep 1, 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema Winkel. De komende weken bieden we 

diverse winkelwoorden aan, zoals de supermarkt, boodschappen doen, het boodschappenlijstje en 

de boodschappentas. Daarnaast bieden we verschillende thema-activiteiten aan. Zo zullen de 

kinderen onder andere boodschappen doen in onze eigen winkel, oefenen met reken- en 

geheugenspellen rondom een winkelmand en taalspellen spelen op de tablets over de supermarkt. 

 

Groep 1 vindt het ontzettend leuk om te zingen. We zijn een echte zingklas! Daarom zullen we ook 

weer nieuwe liedjes leren. 

 

 

♫ Kom dan gaan we naar de winkel 

Kom dan gaan we naar de winkel 

en wat nemen wij daar mee? 

Noem maar op, ik maak een lijstje, 

vind je dat een goed idee? 

Vlees en aardappels en groenten, 

borrelnootjes, blikjes soep 

en ook pindakaas en boter 

en misschien een zakje snoep. 

Krentenbollen en bananen, 

appels en een zakje drop 

en wanneer we straks weer thuis zijn, 

eten we het lekker op! 

 

 

♫ Wie wil er van mij kopen? 

Wie wil er van mij kopen, 

ik heb m’n toonbank vol. 

 

Een pakje boter lekk’re worst, 

limonade voor de dorst. 

 

Wie wil er van mij kopen, 

ik heb mijn toonbank vol. 

 

 

 

In de komende periode gaan we een keer echt boodschappen doen. Daarna gaan we iets 

bakken/koken in onze keuken. 

 

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, 

Helsa en Jost 

 

NB De themabrieven kunt u vinden op www.cbshetgroeipunt.nl onder het tabblad ‘Informatie’. Dit 

is de laatste themabrief die geprint wordt meegegeven. 


